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Voorwoord

Op verzoek van de Directie Gevangeniswezen heeft het WODC onderzoek
gedaan ten behoeve van de evaluatie van de Algemene Verlofregeling Gedeti-
neerden. In dit eindrapport wordt van de verschillende deelonderzoeken die in
dat kader zijn uitgevoerd, verslag gedaan.

De onderzoekers danken al degenen die hebben bijgedragen tot de
totstandkoming van dit rapport. Deze erkentelijkheid geldt in het bijzonder de
geïnterviewde verlofgangers, de leden en het secretariaat van de Verlof
Advies Commissie en de medewerkers van de inrichtingen die op enigerlei
wijze hebben bijgedragen aan de materiaalverzameling. Daarnaast gaat onze
dank uit naar Huub Simons, Margreet Verhaar en Donald Kluit voor hun hulp
bij de materiaalverzameling en -verwerking en naar Marian van der Leden voor
het typewerk.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek en de daarop gebaseerde
conclusies zijn opgenomen in de samenvatting die aan het begin van dit rap-
port is afgedrukt.
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Samenvatting en conclusies

Inleiding

Medio 1982 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Justitie een circulaire
het licht doen zien, waarin de Algemene Verlofregeling Gedetineerden (AVG)
wordt afgekondigd. Door deze regeling wordt aan veroordeelden die ingeslo-
ten penitentiaire inrichtingen verblijven, de mogelijkheid geboden in de
laatste fase van hun detentie verlof aan te vragen. De regeling heeft op onder-
delen een experimenteer karakter; de evaluatie daarvan is opgedragen aan de
Commissie Evaluatie Algemene Verlofregeling Gedetineerden. Ten behoeve
van deze evaluatie heeft het WODC onderzoek gedaan naar het functioneren
van de regeling. Het onderzoek is gericht op de beantwoording van de volgen-
de vragen:
a. Hoe verloopt de besluitvorming over toekenning van verlof in de praktijk?
b. Welke criteria worden gehanteerd bij de besluitvorming?
c. Wat zijn de ervaringen van de gedetineerden met de verlofregeling?
d. Wat zijn de ervaringen van de inrichtingsdirecties met de verlofregeling?

en
e. Hoe vaak wordt op enigerlei wijze misbruik gemaakt van verlof en door wie

wordt van het verlof misbruik gemaakt?

Het materiaal hiervoor is op verschillende manieren verzameld. Er is een
enquête gehouden onder de directies van de penitentiaire inrichtingen waar
de AVG van kracht is, er zijn interviews gehouden met gedetineerden die
krachtens deze regeling met verlof zijn geweest.-Voorts zijn er dossiers geana-
lyseerd om een beeld te krijgen van het verloop van het besluitvormingsproces
en om inzicht te krijgen in de achtergronden van de verlofgangers die misbruik
maken van hun verlof en niet naar de inrichting terugkeren en er zijn vergade-
ringen van de Verlof Advies Commissies (VAC's) geobserveerd. In 1984 is over
een gedeelte van dit onderzoek reeds gerapporteerd. Het onderhavige rapport
is het eindverslag van het gehele onderzoek.

Besluitvorming over toekenning van verlof

Om voor verlof in aanmerking te kunnen komen moet een gedetineerde aan
bepaalde criteria voldoen. Meent een gedetineerde dat dit het geval is, dan
kan hij verlof aanvragen bij de inrichtingsdirectie. Deze verzamelt materiaal
ten behoeve van de besluitvorming over de verlofaanvraag, voorziet de aan-
vraag van een advies en zendt de aanvraag en het advies naar het Ministerie
van Justitie. Daar wordt de uiteindelijke beslissing inzake verloftoekenning
genomen, (eventueel) na de VAC om een advies gevraagd te hebben 1).

1) Aanvankelijk werden alle verlofaanvragen voor advies aan de VAC's voorgelegd. Sinds eind 1984
is het aantal VAC's teruggebracht van drie tot 1 en wordt alleen nog een selectie van verlofaan-
vragen aan de centrale VAC voorgelegd (zie paragraaf 1.2).



Het blijkt dat in de praktijk in alle inrichtingen voorzieningen zijn getroffen
om de gedetineerden tijdig op de hoogte te brengen van de verlofmogelijk-
heden en om hen - waar nodig - te helpen bij het invullen van het aanvraag-
formulier. Noch door de inrichtingsdirecties, noch door de geïnterviewde ge-
detineerden zijn op dit punt knelpunten of klachten naar voren gebracht, zodat
aangenomen wordt dat zich hierbij geen problemen voordoen. Bij de aanvraag
moet de aanvrager tevens aangeven of hij wenst dat zijn verlofaanvraag door
een hulpverlenende instantie (waaronder de reclassering) toegelicht wordt.
Het blijkt dat zeker bij eerste aanvragen veel gedetineerden - al dan niet op
advies van inrichtingsfunctionarissen - om zo'n toelichting vragen. Daarvoor
is in zeer veel gevallen geen specifieke reden. Dit brengt ons tot de conclusie
dat er bij de aanvragers kennelijk de opvatting bestaat dat een toelichting wel-
licht baat en in ieder geval niet schaadt. Deze werkwijze kan ertoe leiden dat
de hulpverleningsinstellingen - en met name de reclasseringsinstellingen -
veelvuldig te maken krijgen met aanvragen van toelichting in gevallen waarin
dat overbodig is of waarin er bij deze instellingen niets over de gedetineerde
in kwestie bekend is. Dit lijkt ertoe geleid te hebben dat de reclasserings-
instellingen aanvragen met standaardantwoorden afdoen. Het verdient onzes
inziens aanbeveling de procedure zo in te richten dat'alleen in gevallen waarin
door de reclassering onmisbare informatie kan worden verstrekt of waarin
overwogen wordt geen verlof toe te kennen, reclasseringsadvies wordt ge-
vraagd. Dat zou betekenen dat de inrichtingsdirecties niet meer automatisch
in al die gevallen waarin een gedetineerde dat wenst, een aanvraag van toe-
lichting aan één van de hulpverleningsinstellingen toezendt (zie hoofdstuk 2).

De informatieverzameling door de inrichtingsdirecties kan zich ook uit-
strekken tot het vragen van advies aan het Openbaar Ministerie (OM) en/of de
plaatselijke politie. Die raadpleging dient plaats te vinden indien de verlofaan-
vrager of diens omstandigheden dit advies naar het oordeel van de directeur
noodzakelijk maken. In de richtlijnen werd aanvankelijk niet gespecificeerd in
welke gevallen inschakeling van OM en/of politie gewenst of noodzakelijk
was. Dit heeft geleid tot een situatie waarin iedere inrichting haar eigen beleid
ter zake is gaan voeren (zie paragraaf 3.2 en 3.4.2). In sommige inrichtingen is
inschakeling van politie en OM tot de standaardprocedure gaan behoren, ter-
wijl in een beperkt aantal andere inrichtingen in beginsel noch politie noch.
OM over een verlofaanvraag werd geraadpleegd. In de overige inrichtingen
werd soms de politie en soms het OM geraadpleegd, maar ook tussen die in-
richtingen bestonden verschillen in handelwijze als het gaat om de vraag
welke instantie wanneer geraadpleegd moet worden. Inmiddels zijn de richt-
lijnen gewijzigd, in die zin dat nu wel is aangegeven wanneer in ieder geval ad-
vies aan het OM of de politie gevraagd zou moeten worden, nl. "bij een eerste
aanvrage van een gedetineerde die is veroordeeld wegens een zeden- of ge-
weldsdelict en/of waarbij de Vuurwapenwet een rol speelde en/of waarbij een
straf van 3 jaar of meer werd opgelegd, of waarbij anderszins aard of omstan-
digheden van het delict mogelijke beroering of andere problemen doen ver-
moeden in geval van verlof aan betrokkene". Aangenomen wordt dat hierdoor
meer uniformiteit in de'handelwijze van de verschillende inrichtingsdirecties
ontstaat. Ook uit de gewijzigde richtlijnen blijkt echter niet duidelijk in wat
voor situaties advies van de politie gevraagd moet worden en wanneer advies
van het OM het meest geïndiceerd is. Verwacht mag dan ook worden dat op
dit punt de werkwijzen van de inrichtingen uiteen zullen blijven lopen. Boven-
dien blijft het mogelijk dat vanuit sommige inrichtingen bij alle aanvragen ad-
vies aan OM en/of politie gevraagd zal worden. Overwogen dient te worden de
richtlijnen op dit punt verder toe te spitsen; bv. door aan te geven welke in-
stantie (politie of OM) in welke situatie de meest aangewezen adviesinstantie
is en door aan te geven in welke gevallen politie en OM niet geraadpleegd be-
hoeven te worden.
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Zoals gezegd. beslist de inrichtingsdirectie niet over de verlofverlening,
maar is die beslissing voorbehouden aan het Ministerie van Justitie. Aanvan-
kelijk werd daarbij een procedure gevolgd waarbij alle aanvragen voor advies
werden voorgelegd aan één van de drie VAC's. Daarbij bleek in de praktijk al
snel dat over vervolgaanvragen veelal zonder discussie in de commissieverga-
deringen een positief advies werd uitgebracht. Daarom is in de commissies
besloten de verlofaanvragen van gedetineerden die al eerder met verlof zijn
geweest, alleen plenair te behandelen, indien zich tijdens het vorige verlof in-
cidenten hadden voorgedaan of indien de omstandigheden van de verlofaan-
vrager ingrijpend veranderd waren. De overige vervolgaanvragen werden van
toen af alleen nog door de voorzitter van de commissie bekeken. In de praktijk
betekende dit dat van de aanvragen van gedetineerden die al eerder met verlof
waren geweest, slechts een gering percentage (ongeveer 5%) in de VAC werd
behandeld. De overige aanvragen werden buiten de desbetreffende commis-
sie om afgedaan. De aanvragen van gedetineerden die nog niet eerder met ver-
lof waren geweest, werden ten tijde van het onderzoek wel allemaal in de VAC
behandeld. Van deze aanvragen werd echter ook tweederde zonder discussie
afgedaan. Discussies over verlofaanvragen ontstonden vooral indien één van
de geraadpleegde instanties een negatief advies had uitgebracht, indien de
aanvrager een ernstig geweldsdelict had gepleegd, of indien om andere rede-
nen overwogen werd een afwijzend advies uit te brengen. Tijdens het onder-
zoek is - mede op grond van het eerste deelrapport - de besluitvor-
mingsprocédure gewijzigd. Niet alle aanvragen behoeven nog langer voor ad-
vies aan de VAC's te worden voorgelegd. Alleen "..die aanvragen die een
maatschappelijk, publiciteits- of politiekgevoelig" karakter hebben, worden
aan de VAC voorgelegd. De overige aanvragen worden door het Ministerie af-
gedaan. Er zijn aanwijzingen dat hierdoor een aantal knelpunten.in de besluit-
vormingsprocedure- met name wat betreft de besluitvormingstermijnen -
is opgelost (zie paragraaf 4.2 en 4.5.1).

Het is overigens te verwachten dat de ingevoerde procedurewijziging vooral
consequenties heeft voor de behandeling van eerste verlofaanvragen. Ver-
volgaanvragen kwamen bij de oude procedure ook al nauwelijks meer in de
VAC's aan de orde; de wijze waarop deze worden afgedaan, wordt door de pro-
cedurewijzigingen niet inhoudelijk beinvloed. Zowel onder de oude als onder
de nieuwe procedure was de behandeling van de vervolgaanvragen voorname-
lijk een administratieve. Uit de enquête onder de inrichtingsdirecties blijkt dat
ook in de inrichtingen de aanvragen voor vervolgverloven veelal routinematig
worden afgedaan. Op grond hiervan zou onzes inziens nagegaan moeten wor-
den of de besluitvormingsprocedure voor vervolgaanvragen niet verder ver-
eenvoudigd kan worden, bv. door inrichtingsdirecties mandaat te verlenen om
na goed verlopen eerste verloven toestemming tot vervolgverloven te geven
(par. 3.4.1 en 4.5.1).

Besluitvormingscriteria

Ten aanzien van de criteria wordt in de richtlijnen met enige nadruk opge-
merkt dat het niet aanwijsbaar zijn van contra-indicaties op zichzelf geen
reden is om het verlof te verlenen. De reden voor het verlof dient te zijn ge-
legen in het belang dat de gedetineerde heeft bij verlof in het kader van de
voorbereiding op de terugkeer in de samenleving. In de adviezen ten behoeve
van de besluitvorming speelt echter het ontbreken van positieve indicaties
geen rol van betekenis. Indien de inrichtingsdirecties adviseren een verlof niet
te verlenen, wordt daarvoor veelal een van de volgende gronden genoemd (zie
paragraaf 3.3.1):
- vluchtgevaar;
- vrees voor terugval gebruik (hard)drugs;
- geen goed verlofadres;
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- aanvrager zal (waarschijnlijk) worden uitgewezen na detentie; en
- aanvrager kan zich niet aan afspraken houden.

Daarbij wordt vaak teruggegrepen op het gedrag van de gedetineerde in de
inrichting.

In die gevallen waarin het OM en/of de plaatselijke politie wordt geraad-
pleegd en zij bezwaren aanvoeren tegen het verlof, kunnen deze gerubriceerd
worden onder één van de volgende categorieën (zie paragraaf 3.3.2):
- gevaar voor recidive;
- bezwaren tegen het verlofadres;
- vluchtgevaar;
- bezwaren in verband met nationaliteit en verblijfstitel; en
- bezwaren in verband met drugverslaving.

Ook bij de discussies in de VAC speelt het niet aanwezig zijn van positieve
indicaties geen rol van betekenis; bovendien wordt in de door ons onderzoch-
te dossiers het ontbreken van positieve indicaties geen enkele keer genoemd
als reden voor het afwijzen van een verlofaanvraag. In ons eerste rapport heb-
ben we-op grond van deze resultaten geconcludeerd dat verlof in de praktijk
wordt verleend, indien een aanvrager voldoet aan de objectieve criteria, tenzij
bepaalde contra-indicaties tegen het verlof pleiten. De Evaluatie Commissie
Algemene Verlofregeling heeft mede op basis hiervan aan de Staatssecretaris
van Justitie geadviseerd bij de herziening van de richtlijnen minder nadruk te
leggen op de positieve indicaties als randvoorwaarde voor verloftoekenning.
Ook in de enquête onder de inrichtingsdirecties is aan de problematiek van de
besluitvormingscriteria aandacht besteed. Aan de inrichtingsdirecties is ge-
vraagd aan te geven of zich - naar hun oordeel - knelpunten voordoen met
betrekking tot de criteria die bij de besluitvorming over verloftoekenning wor-
den gehanteerd. Bijna tweederde van de inrichtingsdirecties heeft knelpunten
genoemd. Deze hebben vooral betrekking op de onduidelijkheid van de criteria
of van de wijze waarop zij worden toegepast. In een aantal gevallen wordt in
dit verband expliciet verwezen naar de onduidelijkheid van de betekenis van
de positieve indicaties bij de besluitvorming. Daarnaast echter wordt ook mel-
ding gemaakt van onduidelijkheden ten aanzien van het belang dat moet wor-
den gehecht aan bepaalde contra-indicaties (bv. drugverslaving) en onduide-
lijkheden in de afwegingen die op het centrale niveau bij de besluitvorming
worden gemaakt. Het verdient dan ook aanbeveling bij de herziening van de
richtlijnen dok na te gaan in hoeverre het belang dat aan de verschillende
contra-indicaties moet worden gehecht, op basis van de thans bestaande ken-
nis nader geëxpliciteerd kan worden.

Ervaringen van verlofgangers

De meeste verlofgangers zijn tevreden over het verlof. Voorzover er kritiek
op de verlofregeling wordt uitgeoefend, heeft die vooral betrekking op de be-
perkte duur van het verlof. Verder blijkt 34% van de geïnterviewden, problemen
ondervonden te hebben bij de terugkeer. Zij overwogen niet terug te gaan (zie
paragraaf 6.2). Als gevraagd wordt naar een totaal oordeel over het verlof dan
zegt 16% dat het verlof is tegengevallen, de overige gedetineerden waren te-
vreden, 28% zei zelfs dat het beter was gegaan dan ze dachten (paragraaf 5.4).

In de interviews is ook aandacht besteed aan de vraag op welke wijze de ge-
detineerden hun verlof hebben doorgebracht. De meerderheid van de geïnter-
viewden zegt het verlof vooral thuis (bij een vaste partner of familie) te hebben
doorgebracht, op bezoek te zijn geweest bij vrienden of uitgegaan te zijn. Een
relatief klein gedeelte van de geïnterviewden heeft het verlof besteed aan het
oplossen van problemen of het regelen van zaken (huisvesting, werk) voor de
periode na de detentie (paragraaf 5.3). Hieruit zou men kunnen afleiden dat ge-
detineerden verlof vooral gebruiken om de sleur van de detentie te doorbre-
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ken. Die conclusie wordt ondersteund door de antwoorden die de geïnterview-
den gegeven hebben op de vraag waarom verlof vooral belangrijk is. Daarbij
scoort met name de mogelijkheid om zonder toezicht met de partner alleen te
zijn hoog; daarnaast acht meeverlof vooral belangrijk om de detentie draaglij-
ker te maken en om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen (paragraaf 5.2).
Bij de opzet van de verlofregeling is het verlof gezien als mogelijkheid de reso-
cialisatie - in casu de voorbereiding op de terugkeer in de samenleving - te
bevorderen. Hoewel niet uitgesloten wordt dat verlof daaraan indirect een bij-
drage levert, is het - gelet ook op de redenen waarom gedetineerden het ver-
lof van belang vinden en op de wijze waarop zij het verlof doorbrengen - voor-
alsnog niet realistisch van de effecten op lange termijn (d.w.z. effecten voor
de periode na de detentie) hooggespannen verwachtingen te koesteren. In dat
licht bezien lijkt het ook niet langer zinvol te vereisen dat verlof alleen wordt
toegekend indien de gedetineerde belang heeft bij het verlof met het oog op
de voorbereiding op zijn terugkeer in de samenleving.

Ervaringen van inrichtingsdirecties

Ook aan de inrichtingsdirecties is de vraag voorgelegd wat naar hun oor-
deel de effecten van het verlof op de gedetineerden zijn geweest (paragraaf
5.5). Hun conclusies stemmen grotendeels overeen met die we hiervóór op
basis van de uitspraken van de gedetineerden hebben getrokken.

Voorzover het gaat om de effecten op korte termijn bestaat er tussen de in-
richtingsdirecties eengrote mate van overeenstemming. De meerderheid van
de geënquêteerde directies meent dat de detentie door het verlof draaglijker
wordt. Als belangrijkste redenen daarvoor worden genoemd dat de detentie-
periode overzichtelijker wordt (de detentie wordt ingedeeld in moten van 2
maanden), dat verlof de sleur van de detentie doorbreekt of dat het verlof het
begin van het einde markeert.

Over de effecten op langere termijn zijn de inrichtingsdirecties veel minder
uitgesproken. De meeste directies wagen zich niet aan een inschatting van
deze effecten. Enkele directies menen op lange termijn effecten te mogen ver-
wachten. Daarbij wordt vooral gewezen op de soepele overgang van detentie
naar vrijheid, ook al omdat de situatie `buiten' door verlof realistischer inge-
schat kan worden (paragraaf 5.5).

In het verlengde van de constatering dat het verlof de detentie voor de gede-
tirieerde draaglijker maakt, ligt de conclusie van een grote meerderheid van de
directies dat de verlofmogelijkheden de beheersbaarheid van de inrichting ten
goede komt.. Er gaat voor de inrichtingen een spanningverlagend effect vanuit.
Tegenover deze spanningverlaging staat echter - volgens de meeste direc-
ties - een spanningverhogend effect ten gevolge van de wijze waarop aan de
verlofregeling vorm is gegeven en hoe daaraan ten tijde van het onderzoek uit-
voering werd gegeven. De spanningverhoging wordt vooral toegeschreven aan
de duur van de besluitvorming, het late tijdstip waarop gedetineerden en in-
richtingspersoneel de verlofbeslissing vernemen en aan het feit dat sommige
(categorieën) gedetineerden van verlof zijn uitgesloten (paragraaf 5.6).

Onregelmatigheden

De laatste deelvraag van het onderzoek heeft betrekking op de mislukte ver-
loven. Daaraan wordt in hoofdstuk 7 uitgebreid aandacht besteed. Hier vatten
we de belangrijkste conclusies samen.

Ten aanzien van de frequentie van de onregelmatigheden concluderen we
dat in 1983 tussen de 8 en 13% van de verloven onregelmatig eindigt, ofwel
dat 15 tot 25% van de verlofgangers op één of andere wijze misbruik maakt
van het verlof. De meeste onregelmatigheden blijken echter niet zo ernstig
van aard te zijn. Op de 2600 toegekende verloven zijn slechts 7 gevallen be-
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kend geworden waarin de gedetineerde zich tijdens het verlof schuldig heeft
gemaakt aan een misdrijf. Daarnaast is het bij 160 verloven (6%) voorge-
komen, dat de verlofganger zich aan de verdere detentie heeft willen onttrek-
ken. De andere onregelmatigheden - d.w.z. meer dan de helft van alle beken-
de incidenten - zijn minder. ingrijpend van aard. Het betreft dan te laat terug-
keren (variërend van enkele minuten tot enkele uren) of het terugkeren onder
invloed of in bezit van alcohol of drugs. Het aantal gevallen waarin een gedeti-
neerde niet, van verlof terugkeert, is in vergelijking met ervaringen elders -
met name in België en Luxemburg - niet opvallend hoog.

Gekeken is ook naar de achtergronden van diegenen die niet van hun verlof
zijn teruggekeerd. Uit de resultaten daarvan zijn twee conclusies te trekken.
Het valt op dat er weliswaar een duidelijke samenhang blijkt te bestaan tus-
sen het niet-terugkeren en de diverse achtergrondvariabelen, zoals leeftijd en
criminele carrière, maar dat de totale verklarende waarde van de achtergrond-
variabelen niet erg hoog is; d.w.z. dat het voorspellen van incidenten op grond
van deze objectief vaststelbare variabelen nauwelijks mogelijk is.

Kijken we naar de inhoud van de gevonden samenhangen, dan valt op dat
onder de niet-terugkerende verlofgangers de jongere gedetineerden, gedeti-
neerden die voor een vermogensdelict zijn veroordeeld en gedetineerden die
een criminele carrière in dé sfeer van vermogensdelicten achter de rug heb-
ben, ovèrvertegenwoordigd zijn. Hun betrokkenheid bij ernstige gewelds- en
drugcriminaliteit (in casu Opiumwetdelicten)is echter geringer dan bij de ver-
lofgangers die na afloop van het verlof wel terugkeerden.
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1 Verantwoording

1.1 Inleiding

In juni 1982 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Justitie een circulaire
het licht doen zien, waarin de Algemene Verlofregeling Gedetineerden (AVG)
wordt afgekondigd. Deze regeling opent voor gedetineerden uit gesloten in-
richtingen de mogelijkheid om in de laatste fase van hun detentie verlof aan te
vragen 1).

De verlofregeling heeft een experimenteel karakter, d.w.z. dat ongeveer 2
jaar na de inwerkingtreding van de regeling moet worden bekeken in hoeverre
de regeling op onderdelen gewijzigd zou moeten worden. Er is een
commissie 2) ingesteld, die tot taak heeft de regeling te evalueren en de Mi-
nister van Justitie te adviseren over de regeling. Het advies van de commissie
zal onder meer betrekking moeten hebben op de wijze waarop over toekenning
van het verlof besloten wordt en op de condities waaronder verlof kan worden
verleend. Ten behoeve van deze evaluatie is door het WODC onderzoek ge-
daan naar het functioneren van de regeling. De eerder genoemde commissie
trad daarbij op als begeleidingscommissie.

1.2 De Algemene Verlofregeling Gedetineerden in kort bestek

Krachtens de AVG kunnen gedetineerden die aan bepaalde objectieve crite-
ria voldoen en die voor verlof in aanmerking wensen te komen, een verlofaan-
vraag indienen. Om verlof te kunnen krijgen, moet tenminste éénderde van de
opgelegde straf ondergaan zijn. Voorts mag de datum waarop de detentie (ver-
moedelijk) zal worden beëindigd, niet verder dan 1 jaar verwijderd zijn. En
tenslotte dient op het moment dat het vonnis onherroepelijk is geworden, het
strafrestant minimaal drie maanden te bedragen. Gedetineerden die aan deze
voorwaarden voldoen, maar TBR gesteld zijn of die na hun detentie uit Neder-
land zullen worden uitgezet of uitgeleverd, komen echter niet voor verlof in
aanmerking.

Voldoet een aanvrager aan de objectieve criteria, dan wordt aan de hand
van de subjectieve criteria bekeken of verlof daadwerkelijk wordt verleend.
Daarbij dienen volgens de richtlijnen zowel positieve als negatieve indicaties
in de beschouwing te worden betrokken. Als positieve indicatie voor verlofver-
lening wordt gedacht aan de functie die het verlof kan hebben bij de voorberei-
ding op de terugkeer in de samenleving. Als mogelijke contra-indicaties voor
verlof worden genoemd:
a. een aanwijsbare vrees voor vlucht, recidive of ernstige verstoring van de

rechtsorde tijdens het verlof;

1) Zie voor de inhoud van de regeling de richtlijnen behorende bij de circulaire van de Staatssecre-
taris van Justitie d.d. 29 juni 1982 nr. 6851382 betreffende de Algemene Verlofregeling Gedeti-
neerden (hierna te noemen: richtlijnen) en de wijziging daarvan d.d. 28 november 1984 (hierna te
noemen gewijzigde richtlijnen).

2) Zie Bijlage 1 voor de samenstelling van de commissie.
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b. een ernstig vermoeden inzake misbruik van verlof ten behoeve van de in
voer van contrabande;

c. het zich kennelijk niet kunnen houden aan afspraken;
d. het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres.

De gedetineerde die voor verlof in aanmerking wenst te komen, moet daar
toe een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de penitentiaire in
richting waarin hij verblijft. De directeur van de inrichting draagt zorg voor de
inzameling van gegevens welke naar zijn oordeel van belang zijn voor de
besluitvorming over de verloftoekenning. De directeur zendt de aanvraag en
de door hem verzamelde gegevens toe aan het Ministerie van Justitie. Daarbij
geeft hij een met redenen omkleed advies over het al dan niet verlenen van ver
lof aan de betrokken gedetineerde.

De uiteindelijke beslissing ligt bij de Minister van Justitie. Aanvankelijk
werd, voor er een beslissing inzake verloftoekenning werd genomen, in alle
gevallen een advies van een van de VAC’s gevraagd. Bij de wijziging van de
richtlijnen 3) is dit echter veranderd. Sindsdien kan advies aan de VAC worden
gevraagd, maar is dat niet meer in alle gevallen noodzakelijk. De VAC advi
seert de Minister op basis van door de aanvrager verstrekte gegevens, het ad
vies van de directeur van de inrichting waar de aanvrager verblijft, informatie
van functionarissen buiten de penitentiaire inrichtingen, die op verzoek van de
aanvrager, de directeur of de VAC zelf hun beschouwingen geven en voorts op
basis van de andere gegevens die zij daartoe nodig acht.

1.3 De onderzoekvragen

Het onderzoek naar de AVG is gericht op de beantwoording van de volgende
vragen:
1. Hoe verloopt de besluitvorming over toekenning van verlof in de praktijk?
2. Welke criteria worden gehanteerd bij de besluitvorming?
3. Wat zijn de ervaringen van de gedetineerden met de verlofregeling?
4. Wat zijn de ervaringen van de inrichtingsdirecties met de verlofregeling?

en
5. Hoe vaak wordt op enigerlei wijze misbruik gemaakt van verlof en door wie

wordt van het verlof misbruik gemaakt?

1.4 De materiaalverzameling

Om de bovengenoemde vragen te kunnen beantwoorden, is op verschillen
de manieren materiaal verzameld. In de eerste plaats zijn de dossiers geanaly
seerd van 500 verlofaanvragen die in de periode van 1 maart tot en met 1 juli
1983 zijn behandeld. Aan de hand van deze dossiers zijn gegevens vastgelegd
over de persoon van de aanvrager, over zijn strafrechtelijke en penitentiaire
achtergrond en over de wijze waarop een besluit inzake verloftoekenning is
genomen. Dit materiaal is gebruikt om een eerste antwoord te geven op de
eerste twee deelvragen. Over dit deel van het onderzoek is apart
gerapporteerd 4).

In de tweede plaats is in de loop van 1984 een enquête gehouden onder alle
directies van penitentiaire inrichtingen van waaruit in 1983 gedetineerden
krachtens de AVG met verlof zijn geweest. In totaal zijn 32 enquêteformulje
ren verzonden; daarvan zijn er 31 ingevuld retour ontvangen. De vragen heb
ben betrekking op:

3) Zie de gewijzigde richtlijnen d.d. 28 november 1984.
4) Zie Rook, A. en M. Sampiemon: Besluitvorming over verloftoekenning in het kader van de Alge

mene Verlofregeling Gedetineerden (WODC, Staatsuitgeverij, 1984).
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— de wijze waarop gedetineerden over de verlofmogelijkheden worden geïn
formeerd en bij het indienen van een aanvraag worden begeleid;

— de wijze waarop een inrichtingsadvies wordt voorbereid;
— de wijze waarop verlofgangers bij terugkeer van verlof worden opgevangen;
— de onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan en de wijze waarop

door de inrichtingen is gereageerd;
— de effecten die de verlofregeling heeft op gedetineerden en op de beheers

baarheid van de inrichting; en
— de knelpunten die zich bij de uitvoering van de AVG voordoen.

Het aldus verzamelde materiaal is vooral gebruikt om de vierde deelvraag
— wat zijn de ervaringen van de inrichtingsdirecties met de verlofregeling? —

te beantwoorden. Daarnaast is van het materiaal gebruik gemaakt bij de
beantwoording van de deelvragen 2 (de besluitvormingsprocedure) en 5 (onre
gelmatigheden).

In de derde plaats zijn interviews gehouden met 179 gedetineerden die in de
periode van november 1983 tot maart 1984 met verlof zijn geweest. In de vraag
gesprekken, die binnen 3 weken na terugkeer van het verlof zijn gehouden,
stonden de ervaringen van de verlofgangers bij het aanvragen van het verlof,
tijdens het verlof en bij terugkeer in de inrichting centraal. Dit materiaal is
vooral gebruikt om de derde deelvraag (ervaringen van gedetineerden) te
beantwoorden.

Er is naar gestreefd om uit de populatie van verlofgangers een zo represen
tatief mogelijke steekproef te trekken. Om praktische redenen was het echter
niet mogelijk geheel aselect te trekken. De steekproef is gestratificeerd: de
geïnterviewden waren gehuisvest in 12 vooraf geselecteerde inrichtingen (6
HvB’s en 6 gevangenissen). De 12 inrichtingen zijn alle bestemd voor volwas
sen mannen. De uitspraken kunnen dan ook alleen voor deze categorie gedeti
neerden als representatief beschouwd worden. Door de wijze van selectie zijn
bovendien de langgestraften oververtegenwoordigd in de steekproef 5).

In de vierde plaats is onderzoek gedaan naar de onregelmatigheden die zich
in 1983 hebben voorgedaan (deelvraag 5). Daartoe zijn de gegevens uit de dos
siers van degenen van wie bij het secretariaat van de Verlof Advies Commis
sies bekend is geworden dat zij na een verlof niet naar de inrichting zijn terug
gekeerd (n = 160), vergeleken met een aselecte steekproef van verlofgangers
die geen onregelmatigheid hebben veroorzaakt (n=217). De gegevensver
zameling had onder meer betrekking op persoonsgegevens en de strafrechte
lijke en penitentiaire achtergrond.

1.5 De rapportage

In het in 1984 verschenen eerste deelrapport is verslag gedaan van het dos
sieronderzoek naar de besluitvormingsprocedure en de besluitvormings
criteria6). De belangrijkste resultaten worden in het onderhavige rapport
samengevat. Het accent zal echter liggen op de beantwoording van de deel-
vragen 3, 4 en 5 (paragraaf 1.3).

Bij de rapportage is zoveel mogelijk een chronologische volgorde aange
houden. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 wordt achtereenvolgens ingegaan op de
verlofaanvraag van de gedetineerden, de adviezen over verloftoekenning van
de inrichtingsdirecties en van externe instanties zoals de politie, het Open
baar Ministerie (OM) en reclasserings- of huipverleningsinstanties en op de

5) De gemiddelde strafduur bij de aanvragers bedraagt 1,5 jaar (zie Rook en Sampiemon, o.c., p. 6,
1984); bij de geïnterviewden bedraagt de gemiddelde strafduur 2 jaar.

6) Zie Rook en Sampiemon (1984), 0.0.
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besluitvorming over de verloftoekenning. In hoofdstuk 5 wordt aandacht
besteed aan de meningen over en ervaringen met het verlof van de verlofgan-
gers en aan de ervaringen van de inrichtingsdirecties terzake. In de laatste
twee hoofdstukken wordt ingegaan op de terugkeer naar de inrichtingen
(hoofdstuk 6) en op de onregelmatigheden tijdens of bij afloop van het verlof.
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2 Het aanvragen van verlof

2.1 Inleiding

. Om voor verlof in aanmerking te kunnen komen, moet een gedetineerde -
zoals hiervoor (paragraaf 1.2) reeds uiteengezet is - aan bepaalde objectieve
criteria voldoen.

Meent een gedetineerde dat hij aan de criteria voor verlof voldoet, dan kan
hij verlof aanvragen. Hij moet daartoe 9 weken vóór de verlofdatum een aan-
vraag indienen bij de directeur van de inrichting waar hij verblijft.

In de richtlijnen bij de verlofregeling 1) wordt erop gewezen dat het de taak
van de directeur is ervoor zorg te dragen dat gedetineerden worden voorge-
licht over de verlofmogelijkheden. Daartoe is onder meer een voorlichtings-
brochure2) samengesteld, die aan gedetineerden ter hand moet worden
gesteld. De directeur kan een functionaris in zijn inrichting aanwijzen die met
de nadere. voorlichting terzake is. belast. Daarbij dient - volgens de richtlij-
nen - vooral aandacht besteed te worden aan de eerst mogelijke verlofdatum
en het tijdstip van indiening van, de verlofaanvraag.

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe de voorlichting aan gedetineer-
den in de praktijk verloopt, hoe ver zij zich uitstrekt en hoe gedetineerden
daarover oordelen. Het materiaal hierover is geput uit de enquête onder de in-
richtingsdirecties en uit de interviews met. verlofgangers.

2.2 Voorlichting aan gedetineerden

Het blijkt dat voorlichting over de verlofmogelijkheden door de inrichtings-
directies over het algemeen niet als overbodig wordt ervaren. In slechts 3 van
de 31 inrichtingen is men van mening dat in de meeste gevallen voorlichting
wel achterwege kan blijven, omdat de gedetineerden goed op de hoogte zijn
zowel van het bestaan van de regeling als van de inhoud ervan. In de meeste
inrichtingen meent men dat de gedetineerden wel op de hoogte zijn van het
bestaan van de verlofregeling, maar niet van de inhoud (n = 17) of de toepas-
baarheid daarvan op henzelf (n= 1 l).

In alle inrichtingen zijn dan ook voorzieningen getroffen om de gedetineer-
den op de hoogte te stellen van de verlofmogelijkheden. In bijna alle inrichtin-
gen is deze taak opgedragen aan de bejegenings)administratie 3). Slechts in
3 inrichtingen wordt de voorlichting verzorgd door de directie, al dan niet in
samenwerking met een aan de inrichting verbonden maatschappelijk werker.

De voorlichting wordt in de regel gegeven op het moment dat de gedetineer-
de zijn eerste verlofaanvraag moet indienen (n = 20), tenzij de gedetineerde er

1) Richtlijnen, p. 9.

2) Brochure "Algemene Verlofregeling Gedetineerden" (Ministerie van Justitie, juni 1982).

3) In 28 van de 31 inrichtingen. In 2 van deze 28 inrichtingen wordt voorlichting gegeven door de
administratie en de directie gezamenlijk, in 1 inrichting door de bejegeningsadministratie en een
maatschappelijk werker.
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eerder naar vraagt. In de overige inrichtingen wordt voorlichting gegeven op
het moment dat de gedetineerde de inrichting binnenkomt, op het moment dat
de gedetineerde er zelf naar vraagt of op het moment dat het vonnis in de in-
richting bekend wordt.

Indien het een eerste verlofaanvraag betreft, worden de gedetineerden geïn-
formeerd over het tijdstip waarop zij een verlofaanvraag moeten indienen. Bij
vervolgaanvragen is er geen uniforme procedure; in 11 inrichtingen gaat men
ervan uit dat gedetineerden dan zelf aan het tijdstip van indienen moeten
denken.

Ook aan de geïnterviewde verlofgangers is gevraagd door welk personeels-
lid zij op de hoogte zijn gebracht van het bestaan van de verlofmogelijkheden.
Een groot gedeelte van de geïnterviewden (n= 117, 65%) was al van het
bestaan van de regeling op de hoogte toen zij in de inrichting kwamen. Infor-
matie daarover was vaak uit verschillende bronnen verkregen. Genoemd zijn
onder meer: de reclassering of externe hulpverlening, functionarissen in
andere inrichtingen en medegedetineerden uit andere inrichtingen. Van de
116 geïnterviewden van wie nagegaan kon worden van welke personeelsfunc-
tionaris zij in de inrichting van waaruit ze de laatste keer met verlof zijn ge-
gaan, informatie over de verlofmogelijkheden hebben ontvangen, noemt ruim
de helft (53%) de (bejegenings)administratie als informatiebron. Daarnaast
worden de maatschappelijk werkers (26%), de directie (16%) en de bewaar-
ders (16%) genoemd.

In de praktijk lijkt de voorlichting aan gedetineerden niet op problemen te
stuiten; door gedetineerden noch door inrichtingsdirecties zijn op dit punt
problemen genoemd.

2.3 De verlofaanvraag

Indien een gedetineerde in aanmerking wenst te komen voor verlof, moet hij
een verlofaanvraag indienen bij de directie van de penitentiaire inrichting. Hij
dient daarbij gebruik te maken van een aanvraagformulier. Op het aanvraag-
formulier moeten een aantal persoonsgegevens ingevuld worden, alsmede in-
formatie over de gewenste verlofdata en de reden waarom men op een spe-
ciale datum met verlof wenst te gaan. Daarnaast moet de aanvrager aangeven
of hij wenst dat zijn verlofaanvraag wordt toegelicht door een (externe) hulp-
verlener.

In de enquête onder de inrichtingsdirecties is nagegaan in hoeverre de
directies invloed uitoefenen op het aanvraaggedrag van de potentiële verlof-
gangers. Hiervóór zagen we dat de gedetineerden in ieder geval gewezen wor-
den op de mogelijkheid om verlof aan te vragen. Komt het nu ook voor dat van-
uit de inrichting wordt geadviseerd om van het aanvragen van een verlof af te
zien? Desgevraagd hebben 14 inrichtingen te kennen gegeven, dat dit wel
eens is voorgekomen; met name indien:
a. de aanvrager niet voldoet aan de objectieve criteria (inclusief openstaande

zaken) (6x genoemd);
b. er volgens de inrichtingsdirecties sprake is van duidelijke contra-indicaties

voor verlof (5x genoemd);
c. het de verlofaanvraag betreft van een buitenlander die (waarschijnlijk) het

land zal moeten verlaten (5x genoemd) 4) en
d. een verlof een langere voorbereiding vergt gelet op de speciale omstandig-

heden van de gedetineerde (1x genoemd).

4) Door 1 inrichting is naar voren gebracht dat bij buitenlanders zonder verblijfs- of vestigingsver-
gunning geen verlofpapieren worden uitgereikt.
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Aan de wijze waarop de aanvraagformulieren worden ingevuld, hebben we
elders al aandacht besteed 5). Over de verzoeken om toelichting aan externe
hulpverleners hebben we toen geconstateerd dat in 70% van de onderzochte
verlofaanvragen aan de reclassering of aan een andere hulpverlenende in-
stantie om een toelichting op de aanvraag wordt gevraagd. In het overgrote
gedeelte van de verzoeken om toelichting (nl. 86%) gebeurde dat conform de
wens van de aanvrager. In de overige gevallen lag het initiatief bij de inrich-
ting. Uit het dossieronderzoek kon niet worden afgeleid op grond van welke
overwegingen de aanvrager of de directie besluit de reclassering om een toe-
lichting te vragen. Er bleek in ieder geval geen samenhang te zijn tussen het
aanvragen van een reclasseringstoelichting enerzijds en persoons-, strafrech-
telijke of penitenitaire kenmerken van de verlofaanvrager anderzijds. Wel
bleek dat in sommige inrichtingen alle aanvragen voor nadere informatie aan
de reclassering worden voorgelegd en dat dit in andere inrichtingen nooit of
slechts zelden gebeurt 6).

Zowel in de interviews met verlofgangers als in de enquête onder de inrich-
tingsdirecties is op grond hiervan gevraagd welke overwegingen een rol
spelen bij het aanvragen van een toelichting door externe hulpverleners.

Ongeveer de helft van de geïnterviewde verlofgangers (n = 84) zegt om een
toelichting gevraagd te hebben. Uitgesplitst naar eerste en vervolgaanvragen
blijkt dat vooral bij eerste verloven om een toelichting van externe hulpverle-
ners gevraagd wordt. Van de 96 geïnterviewde gedetineerden die voor het
eerst met verlof waren geweest, zegt 60% (n= 58) een toelichting te hebben
gevraagd. Bij degenen die al vaker met verlof zijn geweest, zegt 35% een toe-
lichting te hebben gevraagd.

Aan de verlofgangers die hun verlofaanvraag hebben laten toelichten, is ge-
vraagd waarom ze een toelichting hebben gevraagd. Van hen konden er
slechts 9 (12%) daarvoor een specifieke reden noemen (nl. informatie over ver-
lofadres (n = 2), bijzondere achtergronden van de thuissituatie (n = 3) of omdat
een eerdere verlofaanvraag was afgewezen (n=4». De overigen noemden
algemene redenen, zoals:
- omdat je dan meer kans op verlof hebt, omdat het beter is (n = 21);
- omdat dat de normale procedure is, omdat het verplicht is (n = 17);
- omdat de reclassering positieve aspecten naar voren kan brengen (n = 29).

Kennelijk bestaat er bij verlofgangers de algemene opvatting dat het vragen
van een toelichting bij een eerste verlof geen kwaad kan; duidelijk uitgespro-
ken verwachtingen over het nut of het effect van zo'n toelichting zijn er echter
meestal niet.

Ook in de enquête onder de inrichtingsdirecties is dit onderwerp aan de
orde gesteld. Gevraagd is of aan verlofaanvragers geadviseerd wordt een toe-
lichting van een hulpverleningsinstantie te vragen. In 29 van de 31 inrichtin-
gen blijkt dat zo te zijn. Nagegaan is in welk soort gevallen geadviseerd wordt
een toelichting te vragen. In ongeveer de helft van de inrichtingen laat- men
dat afhangen van de omstandigheden van de verlofaanvrager. Gronden die ge-
noemd zijn om te adviseren een toelichting te vragen, hebben onder meer be-
trekking op:
- onduidelijkheden over of problemen in de thuissituatie;
- onduidelijkheden over of problemen op het verlofadres;
- te verwachten problemen ten gevolge van druggebruik van verlofgangers;
- omstandigheden betreffende het delict van de verlofgangers (met name bij

geweldsdelicten en/of sexuele delicten).

In 15 inrichtingen echter, van waaruit in 1983 ongeveer 40% van alle aanvra-
gen en 33% van de aanvragen voor een eerste verlof werden ingediend, wordt

5) Rook en Sampiemon (1984), o.c., p. 5 en verder.

6) Idem, p. 14.
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bij alle eerste verlofaanvragen en in sommige inrichtingen zelfs bij alle verlof-
aanvragen aan de gedetineerden geadviseerd een toelichting op de aanvraag
door een hulpverleningsinstelling te laten opstellen. Met andere woorden: ook
bij veel inrichtingsdirecties bestaat kennelijk de opvatting dat het aanvragen
van een toelichting op de verlofaanvraag tot de standaardprocedure behoort.
Dit leidt ertoe dat - zeker bij eerste aanvragen - vaak om een toelichting ge-
vraagd wordt, ook als daarvoor geen duidelijke redenen aanwezig zijn. Het
gevolg hiervan kan zijn dat de hulpverleningsinstellingen - en met name de
reclasseringsinstellingen - moeten rapporteren over gedetineerden waar-
over zij niets weten of waarover in ieder geval niets bijzonders te melden valt.
Dit kan er weer toe geleid hebben dat zij aanvragen om toelichting door mid-
del van standaardantwoorden zijn gaan afdoen. Het verdient onzes inziens
aanbeveling de procedure zó in te richten dat alleen in gevallen waarin door
de reclassering onmisbare informatie kan worden verstrekt of waarin over-
wogen wordt geen verlof toe te kennen, aan de reclassering advies wordt ge-
vraagd. Dat zou kunnen betekenen dat niet in alle gevallen waarin een gedeti-
neerde dat wenst, een aanvraag van toelichting aan de reclassering wordt
doorgezonden.
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3 Adviezen van de inrichtingsdirectie en
externe instanties

. 3.1 Inleiding

Een gedetineerde die voor verlof in aanmerking wenst te komen, moet een
aanvraag indienen bij de directeur van de penitentiaire inrichting waarin hij
verblijft. Volgens de richtlijnen 1) moet de directie uiterlijk drie weken na ont-
vangst de aanvraag, voorzien van een advies, toezenden aan het secretariaat
van de VAC. In deze 3 weken dient de directie:
- zorg te dragen voor de inzameling van gegevens die van belang zijn voor

het over de verlofaanvraag uit te brengen advies;
- de verlofaanvraag te bespreken in de Raad van Overleg dan wel een daar-

door aangewezen orgaan;
- een advies op te stellen; en
- de strekking van het advies met de gedetineerde te bespreken.

3.2 De informatieverzameling

Bij de informatieverzameling gaat het om rapportage over de aanvrager
door daarvoor in aanmerking komende eigen medewerkers. Uit de enquête
blijkt dat in de meeste inrichtingen (ni. 28 van de 31) de informatieverzameling
is opgedragen aan een administratief medewerker of aan de bejegeningsfunc-
tionaris. In 20 inrichtingen stelt deze ook het (concept)advies op over de verlof-
aanvraag; in de overige inrichtingen gebeurt dit door een directielid. In de
meeste inrichtingen wordt de verlofaanvraag in de Raad van Overleg of een
soortgelijk overlegorgaan besproken 2), in 8 inrichtingen is daarvan echter
geen sprake.

De informatieverzameling strekt zich ook uit tot het inwinnen van adviezen
bij externe instanties, zoals hulpverleningsinstellingen, de politie en het OM.
De inschakeling van hulpverleningsinstellingen is in het voorgaande hoofd-
stuk reeds besproken. De raadpleging van het OM en de politie dient plaats te
vinden, indien "de verlofaanvrager of diens omstandigheden deze raadpleging
naar zijn (d.w.z. de directeur's) oordeel aangewezen doet zijn" 3). In de richt-
lijnen werd aanvankelijk niet nader gespecificeerd onder welke omstandig-
heden inschakeling van de politie of het OM bij de informatieverzameling ge-
wenst of noodzakelijk is. De achterliggende gedachte was daarbij onder meer
dat afgewacht zou moeten worden welke werkwijze daarover in de praktijk zou
ontstaan. In het eerste deelonderzoek zijn we nagegaan onder welke omstan-
digheden door inrichtingsdirecties externe adviezen werden gevraagd. Daar-
toe zijn in het dossieronderzoek 4) gegevens over de verlofaanvragers waar-

1. Richtlijnen, p. 10. .

2) Dit geldt met name voor eerste verlofaanvragen. Vervolgaanvragen worden in de meeste inrich-
tingen - zeker indien het eerste verlof zonder incidenten is verlopen - routinematig afgedaan.

3) Richtlijnen, p. 11.

4) Rook en Sampiemon (1984), p. 15 e.v.
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over met de politie of het OM contact is opgenomen, vergeleken met de gege-
vens van de overige verlofaanvragers. Gebleken is dat beide groepen niet op
statistisch significante wijze van elkaar verschillen wat betreft persoonsken-
merken (leeftijd, geslacht etc.), strafrechtelijke kenmerken (type delict, straf-
duur) en - voorzover bekend - gegevens over het functioneren in de inrich-
ting. Daarop was slechts één uitzondering: over gedetineerden met een niet-
Nederlandse nationaliteit wordt vaker een politie-advies gevraagd dan over
gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit. Voorts is gebleken dat er
tussen inrichtingen aanzienlijke verschillen voorkomen; door sommige inrich-
tingen werden verhoudingsgewijs veel meer aanvragen voor advies voorge-
legd aan het OM of de politie dan door andere. Dat heeft geleid tot de conclu-
sie, dat er onder de inrichtingsdirecties kennelijk geen overeenstemming
bestond over de omstandigheden die het inwinnen van informatie bij de poli-
tie en het OM nodig maken.

In de enquête onder inrichtingsdirecties is daaraan aandacht besteed. Ge-
vraagd is aan te geven onder welke omstandigheden inschakeling van politie
of OM nodig geacht wordt. De antwoorden op de betreffende vragen in de
enquête bevestigen de conclusie uit het eerste rapport. In bepaalde inrichtin-
gen behoort het - bij eerste aanvragen - tot de standaardprocedure om ad-
vies van politie (n = 5) of OM (n = 5) te vragen, in andere inrichtingen wordt
nooit advies aan politie (n = 6) of OM (n = 14) gevraagd. In de overige inrichtin-
gen laat men het van de omstandigheden afhangen of een extern advies wordt
gevraagd. In tabel 3.1 zijn deze resultaten samengevat.

Tabel 3.1: Wanneer wordt door de inrichting advies gevraagd bij politie en OM over eerste verlof-
aanvragen

adviesaan- adviesaanvraag bij politie
vraag OM nooit soms altijd totaal

nooit 3 7 4 14
soms 1 11 0 12
altijd 2 2 1 5

totaal 6 20 5 31

Indien de inrichtingen het van de omstandigheden van de aanvrager laten
afhangen of politie en/of OM geraadpleegd moeten worden, wordt er - vol-
gens de inrichtingsdirecties - veelal gekeken naar het delict dat gepleegd is.
In sommige inrichtingen worden alleen externe adviezen ingewonnen, indien
de verwachting bestaat dat het verlof in de plaatselijke gemeenschap commo-
tie teweeg zal brengen. In andere inrichtingen wordt - volgens de directies -
in alle gevallen van ernstige delicten (met name bij ernstige geweldsdelicten
en bij zedendelicten) advies gevraagd aan externe instanties.

3.3 De inhoud van de adviezen

De inhoud van de adviezen is onderwerp van onderzoek geweest in het
eerste dossieronderzoek. Daarover is elders reeds gerapporteerd 5). We beper-
ken ons hier tot een samenvatting van de resultaten.

3.3.1 Het inrichtingsadvies

Bij eerste aanvragen wordt in 83% van de gevallen door de inrichting een posi-
tief advies uitgebracht en in 11 % wordt geadviseerd geen verlof toe te ken-

5) Rook en Sampiemon (1984), p. 10-16.
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nen. Bij het advies verlof niet te verlenen worden door de inrichtingsdirecties
vooral de volgende gronden genoemd:
1. vluchtgevaar;
2. vrees voor terugval gebruik (hard)drugs;
3. geen goed verlofadres;
4. aanvrager zal (waarschijnlijk) worden uitgewezen na detentie; en
5. aanvrager kan zich niet aan afspraken houden.

In het dossieronderzoek is geen samenhang gevonden tussen de strekking
van het advies enerzijds en persoonskenmerken of delictachtergronden van
de aanvragers anderzijds. Wel werd een samenhang gevonden met de duur
van de opgelegde straf (zie tabel 3.2).

Tabel 3.2: Duur van de opgelegde gevangenisstraf en inhoud van het inrichtingsadvies.

duur straf

1 jaar of korter
meer dan 1 jaar

totaal

X'=13.1, df=1, p«0.01

inrichtingsadvies
positief negatief totaal

191 (85.3%)
257 (95.2%)

33
13

(14.7%)
( 4.8%)

224 (100%)
270 (100%)

448(90.7%) 46 ( 9.3%) .494(100%)

Het aantal afwijzende adviezen is bij degenen die een straf van maximaal 1
jaar opgelegd hebben gekregen, relatief hoger dan bij degenen die een lan-
gere straf opgelegd hebben gekregen. Verondersteld wordt dat deze samen-
hang te verklaren is uit selectie-effecten. Voor kortgestraften - d.w.z. voor
degenen die na het onherroepelijk worden van hun vonnis nog een straf-
restant van maximaal 6 maanden hebben - bestaat de mogelijkheid om van-
uit het HvB direct in een (half)open inrichting geplaatst te worden. In deze in-
richtingen geldt een regiemsgebonden verlofregeling. Degenen die onge-
schikt worden geacht voor plaatsing in deze inrichtingen, bv. in verband met
vluchtgevaar, worden geplaatst in een gesloten inrichting, waarvoor de AVG
geldt. Voor langgestraften bestaat alleen de mogelijkheid om in de laatste 5
maanden van hun detentie in een (half)open inrichting geplaatst te worden; in
de meeste gevallen zullen ze aansluitend op hun verblijf in een HvB eerst in
een gesloten inrichting geplaatst worden. Door deze wijze van selectie kun-
nen onder degenen die in de inrichtingen voor kortgestraften verblijven en die
in aanmerking komen voor verlof krachtens de AVG, relatief veel gedetineer-
den voorkomen, waarbij men het verlenen van verlof een te groot risico vindt.

Uit de adviezen van de inrichtingsdirecties blijkt dat bij eerste verlofgan-
gers de (on)wenselijkheid van het verlof vooral wordt beoordeeld aan de hand
van het functioneren van de aanvrager in de inrichting en - veelal op grond
daarvan - van de inscnatting over het verloop van het verlof.

Bij vervolgaanvragen is het advies vooral gebaseerd op de ervaringen met
eerdere verloven. Zijn die zonder incidenten verlopen, dan wordt - zo blijkt uit
de enquête - bijna automatisch positief geadviseerd, tenzij er zich bijzon-
dere wijzigingen in de omstandigheden van de gedetineerde hebben voorge-
daan. Voorzover kon worden nagegaan, speelde het eventueel ontbreken van
positieve indicaties geen rol bij de advisering.

3.3.2 Externe adviezen

Niet op alle verzoeken om advies of informatie wordt door de politie of het
OM gereageerd. In het dossieronderzoek kan slechts in ongeveer 50% van de
gevallen waarin advies aan de politie en in 80% van de gevallen waarin advies
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aan het OM gevraagd was, het standpunt van deze instanties achterhaald
worden 6).

Voorzover politie en OM bezwaren aanvoeren tegen het verlof, kunnen deze
veelal onder één van de volgende gronden gerubriceerd worden:
- gevaar voor recidive;
- bezwaren tegen het verlofadres;
- vluchtgevaar;
- bezwaren in verband met nationaliteit en verblijfstitel; en
- bezwaren in verband met drugverslaving.

In veel gevallen komen de adviezen van de externe instanties binnen op een
moment dat zij niet meer in de inrichtingsadviezen verwerkt kunnen worden.
In de meeste inrichtingen heeft zich dan ook de procedure ontwikkeld dat aan
de externe adviseurs wordt verzocht hun advies rechtstreeks naar de VAC te
sturen.

3.4 Conclusie

In. dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de wijze waarop de advie-
zen van de inrichtingsdirecties en van externe instanties (hulpverlening, OM
en politie) tot stand komen. In deze slotparagraaf gaan we op twee aspecten
nader in. Dat zijn het verschil tussen eerste en vervolgaanvragen (par. 3.4.1) en
het al dan niet vragen van advies aan externe organisaties (par. 3.4.2).

3.4.1 Eerste en vervolgaanvragen

Het blijkt dat er een duidelijk verschil is tussen de behandeling van eerste
en vervolgaanvragen. Het opstellen van een inrichtingsadvies over een ver-
volgaanvraag heeft een duidelijk routinematig karakter. In die gevallen waarin
een eerste verlof zonder incidenten verlopen is, wordt het inrichtingsadvies
veelal opgesteld door de administratie, bejegening of directie zonder inscha-
keling van anderen personeelscategorieën en zonder bespreking in de Raad
van Overleg, het gedetineerdenberaad of een ander overlegorgaan. Ook in-
schakeling van externe adviseurs, zoals hulpverleningsinstanties, politie
en/of OM, vindt bij vervolgaanvragen in beginsel niet meer plaats. In hoofd-
stuk 4 zal blijken dat ook op centraal niveau de afhandeling van vervolgaan-
vragen een routinematige aangelegenheid is; in paragraaf 4.5.1 komen we
daarop terug.

3.4.2 Het vragen van advies van externe instanties

Volgens de richtlijnen dient de directeur bij het opstellen van zijn advies
ook externe instanties zoals het OM en de politie te raadplegen, indien "de
verlofganger of diens omstandigheden deze raadpleging naar zijn oordeel
aangewezen doen zijn". In de oorspronkelijke richtlijnen werd niet nader
gespecificeerd wanneer raadpleging nodig zou kunnen zijn. Men heeft op dit
punt willen afwachten hoe dit in de praktijk zou uitwerken.

In het vorige hoofdstuk is al gebleken dat inschakeling van externe hulpver-
leningsinstanties bij eerste aanvragen veelal routinematig gebeurt. In para-
graaf 3.2 zagen we dan ook dat inschakeling van politie en OM in sommige in-
richtingen tot de standaardprocedure behoort. Daar stond tegenover dat in

6) Inde overige gevallen.is door politie of OM geen advies gegeven - bv. omdat men de vraagstel-
ling niet concreet genoeg vond - of wordt in het inrichtingsadvies wel melding gemaakt van
contact met politie enlof OM, maar niet van de inhoud van het contact.
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een beperkt aantal andere inrichtingen in beginsel noch politie noch OM over
een verlofaanvraag werd geraadpleegd. Vanuit de overige inrichtingen werd
soms de politie en soms het OM geraadpleegd, maar ook tussen die inrich-
tingen bestaan verschillen in handelwijze als het gaat om de vraag welke in-
stantie wanneer geraadpleegd moet worden. In de gewijzigde richtlijnen is in-
middels wel aangegeven wanneer in ieder geval advies aan het OM of de poli-
tie gevraagd zou moeten worden, nl. "bij een eerste aanvrage van een gedeti-
neerde die is veroordeeld wegens een zeden- of geweldsdelict, en/of waarbij
de Vuurwapenwet een rol speelde en/of waarbij een straf van 3 jaar of meer
werd opgelegd, of waarbij anderszins aard of omstandigheden van het delict
mogelijke beroering of andere problemen doen vermoeden in geval van verlof
aan.betrokkenen" 7). Aangenomen wordt dat hierdoor meer uniformiteit in de
handelwijze van de verschillende inrichtingsdirecties ontstaat. Ook uit de ge-
wijzigde richtlijnen blijkt echter niet duidelijk in wat voor situaties advies van
de politie en wanneer advies van het OM het meest geïndiceerd is. Verwacht
mag dan ook worden dat op dit punt de werkwijzen van de inrichtingen uiteen
zullen blijven lopen. Bovendien blijft het mogelijk dat vanuit sommige inrich-
tingen bij alle aanvragen advies aan OM en/of politie gevraagd zal worden.
Overwogen zou moeten worden de richtlijnen op dit punt verder toe te spitsen,
bv. door aan te geven welke instanties (politie of OM) in welke situatie de
meest aangewezen adviesinstantie is en door aan te geven in welke gevallen
politie en/of OM niet geraadpleegd behoeven te worden.

7) Zie de gewijzigde richtlijnen.
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4 De besluitvorming op centraal niveau

4.1 De besluitvormingsprocedure volgens de richtlijnen

Bij de inwerkingtreding van de regeling zijn drie regionale VAC's
ingesteld 1). Bij de wijziging van de richtlijnen zijn deze drie regionale commis-
sies vervangen door een landelijke VAC 2). De VAC adviseert de Minister (des-
gevraagd) hoe te beslissen op de in het kader van de AVG ingediende verlof-
aanvragen. Het advies moet worden opgesteld op basis van door de aanvrager
verstrekte gegevens, van het advies van de inrichting en op basis van informa-
tie van externe instanties, die op verzoek van de aanvrager, de inrichtings-
directie of de VAC zelf is ingewonnen. De uiteindelijke beslissing is voorbe-
houden aan de Minister van Justitie. In de richtlijnen wordt echter aangege-
ven dat feitelijk het advies van de commissie veelal bepalend zal zijn.

In het eerste rapport is de wijze waarop de besluitvorming toentertijd in de
praktijk verliep, uitgebreid beschreven. Hier volstaan we met een samenvat-
ting daarvan (par. 4.2 en 4.3). Vervolgens wordt aan de hand van materiaal van
de. enquête onder inrichtingsdirecties en van de interviews met de verlofgan-
gers een korte beschouwing gewijd aan de besluitvorming (paragraaf 4.4).

4.2 Behandeling van adviesaanvragen in de VAC

Bij de inwerkingtreding van de regeling lag het nog in de lijn der verwachtin-
gen dat alle verlofaanvragen in de VAC's zouden worden behandeld. In de
praktijk bleek al snel dat over vervolgaanvragen veelal zonder discussie in de
commissievergaderingen een positief advies werd uitgebracht. Daarom is in
de commisies besloten de verlofaanvragen van gedetineerden die al eerder
met verlof zijn geweest, alleen plenair te behandelen, indien zich tijdens het
vorige verlof incidenten hadden voorgedaan of indien de omstandigheden van
de verlofaanvrager ingrijpend veranderd waren. De overige vervolgaanvragen
werden van toen af alleen nog door de voorzitter van de commissie bekeken.
In de praktijk betekende dit dat van de aanvragen van gedetineerden die al
eerder met verlof waren geweest, slechts een gering percentage (ongeveer
5%) in de VAC werd behandeld. De overige aanvragen werden buiten de des-
betreffende commissie om afgedaan.

De aanvragen van gedetineerden die nog niet eerder met verlof waren ge-
weest, werden ten tijde van het onderzoek wel allemaal in de VAC behandeld.
Van deze aanvragen werd echter ook tweederde zonder discussie afgedaan.
Discussies over verlofaanvragen ontstonden vooral indien één van de geraad-
pleegde instanties een negatief advies had uitgebracht, indien de aanvrager
een ernstig geweldsdelict had gepleegd, of indien om andere redenen over-
wogen werd een afwijzend advies uit te brengen.

1) Richtlijnen, p. 4 en p. 13.

2) Gewijzigde richtlijnen, p. 4.

21



Voorzover over aanvragen wel werd gediscussieerd, kwamen bepaalde
onderwerpen regelmatig terug. Dat waren onder meer: het druggebruik van
aanvragers, hun verlofadres, de vrees voor recidive of niet terugkeren, ervarin-
gen met strafonderbrekingen en het ontbreken van positieve indicaties voor
verloftoekenning. Over de inhoud van de discussies kan het volgende opge-
merkt worden:
- Drugverslaving is bij de advisering een belangrijk issue. De verslavingspro-

blematiek wordt als een belangrijke contra-indicatie voor verlof be-
schouwd. Bij (nog) verslaafde gedetineerden wordt vaak gevreesd dat de
aanvrager misbruik van het verlof zal maken, zal recidiveren of niet terug
zal keren.

- Bepaalde onderwerpen zoals vrees voor het niet terugkeren en vrees voor
recidive, worden vooral in de discussie betrokken, indien in één van de
adviezen aan de VAC van die vrees melding wordt gemaakt. Beide onder-
werpen verwijzen naar belangrijke contra-indicaties voor verlof.

- Het ontbreken van positieve indicaties wordt alleen als argument tegen
verlofverlening gebruikt, indien daarnaast naar het oordeel van één of meer
VAC-leden ook contra-indicaties aanwezig zijn. Met name wordt aan dit
onderwerp aandacht besteed in het kader van de verslavingsproblematiek,
soms ook in relatie met andere contra-indicaties.

- Bepaalde onderwerpen - zoals gedrag in de inrichting, ervaringen met
strafonderbreking en verlofadres - worden soms aan de orde gesteld, om-
dat men daaruit zou kunnen afleiden dat er in het concrete geval aanlei-
ding bestaat voor misbruik van verlof (bv. indien zich tijdens strafonderbre-
kingen incidenten hebben voorgedaan). Soms echter worden de onderwer-
pen juist aangesneden, omdat daarmee de bestaande vrees voor misbruik
gerelativeerd wordt (bv. indien bij een verslaafde terugval in druggebruik
gevreesd wordt, maar een reeds toegekende strafonderbreking goed ver-
lopen blijkt te zijn).

4.3 Afronding van de besluitvorming

In de onderzochte periode werd door de VAC's over ruim 80% van de behan-
delde verlofaanvragen een positief advies uitgebracht en over 20% een afwij-
zend advies. Indien een afwijzend advies is uitgebracht, is in het advies tevens
aangegeven waarom de commissie van mening was, dat verlof niet moest
worden verleend. De meest genoemde redenen zijn:
- vrees voor het niet terugkeren naar de inrichting (in 27% van de afwijzende

adviezen);
- vrees voor terugval in drughandel en druggebruik (24%);
- aanvrager zal (vermoedelijk) worden uitgewezen en komt derhalve niet voor

verlof in aanmerking (11.8%).

Het advies van de VAC was in de meeste gevallen conform het advies van
de inrichtingsdirecties. Van de 500 verlofaanvragen die op dit punt onderzocht
zijn, was het VAC-advies in 88% van de gevallen conform het advies van de in-
richting, in 12% week het VAC-advies af van het inrichtingsadvies. Het aantal
gevallen waarin van een negatief advies vanuit de inrichting werd afgeweken,
is betrekkelijk klein. In de meeste gevallen is pas tot een positief advies aan
de Minister besloten, nadat nadere informatie over de verlofaanvrager was in-
gewonnen, ofwel bij de inrichting, ofwel bij de reclassering. In het merendeel
van de gevallen waarin de VAC een van het inrichtingsadvies afwijkend stand-
punt heeft ingenomen, is het VAC-advies negatief.

Nagegaan is ook in hoeverre de adviezen van politie en OM door de VAC's
worden overgenomen. Het blijkt dat deze adviezen minder vaak worden ge-
volgd dan de inrichtingsadviezen; de politie-adviezen werden in 73% en de
OM-adviezen in 72% van de gevallen gevolgd.
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Het advies van de VAC werd door de Minister van Justitie vrijwel altijd over-
genomen; in minder dan 1 % van de aanvragen voor een eerste verlof werd van
het VAC-advies afgeweken. Opvallend is wel de motivering van de afwijzing.
Deze is vaak algemener dan de motivering in het VAC-advies. Bij 15% van de
afwijzingen wordt in de beschikking als reden opgegeven dat misbruik van het
verlof wordt gevreesd. Andere gebruikte afwijzingsgronden zijn:
- vrees voor vlucht of niet terugkeren (bij 33% van de afwijzingen);
- vrees voor terugval in druggebruik (18%);
- de vreemdelingenstatus van de aanvrager (10%);
- vrees voor het niet nakomen van afspraken (6%);
- andere redenen (17%).

4.4 Duur van de besluitvormingsprocedure

In het eerste deelonderzoek is ook de duur van de besluitvormingsproce-
dure onderwerp van onderzoek geweest. De conclusie was dat het Ministerie
van Justitie in de praktijk zelden kans ziet aan de aanvrager voor het verlof
schriftelijk de beslissing inzake de verloftoekenning mee te delen. De telefo-
nische mededeling aan de inrichting wordt in veel gevallen slechts een of
enkele dagen voor het verlof gedaan 3). Zowel door de inrichtingsdirecties als
door de verlofgangers zelf wordt dit als problematisch ervaren. Bij de vraag
welke knelpunten men onderkende in de besluitvormingsprocedure, hebben
23 van de 31 inrichtingen gewezen op de lange duur van de besluitvormings-
procedure en/of de problemen die zich voordoen bij het vernemen van de
beslissingen. De problemen die men signaleert, zijn van tweeërlei aard. Er
wordt gewezen op de tijd die inrichtingsfunctionarissen besteden aan het
telefoneren met het Ministerie om de beslissing te vernemen. Daarnaast ech-
ter wordt vooral benadrukt dat het lange uitblijven van de beslissing onzeker-
heid teweeg brengt onder de gedetineerden.

Eenzelfde geluid is vernomen in de vraaggesprekken met de verlofgangers.
Aan hen is gevraagd hoeveel dagen voor het verlof ze definitief gehoord had-
den dat ze met verlof konden gaan. De resultaten daarvan zijn weergegeven in
tabel 4.1.

Tabel 4.1: Aantal dagen tussen mededeling beslissing en begin verlof, volgens opgave van de
gedetineerden

aantal dagen

0 of 1 dag
2 t/m 7 dagen
meer dan 7 dagen

totaal

eerste
verlof

vervolg-
verlof

totaal

30 (31%) 13 (17%) 43 (25%)
41 (43%) 47 (61%) 88 (51%)
25 (26%) 17 (22%) 42 (24%)

96 (100%) .77(100%) 173 (100%)

X2 = 6.6, df=2, p«0.05

Driekwart van alle geïnterviewden heeft de beslissing een week of korter
vantevoren vernomen. Opvallend is dat bij degenen die voor het eerst met ver-
lof gingen, 31% - volgens eigen zeggen - pas een dag vantevoren of zelfs
op dezelfde dag definitief hoorden dat ze met verlof mochten en 43% maxi-
maal een week vantevoren 4). Van de geïnterviewden was 65% van mening dat
dat te laat was; men had het liever eerder willen horen. Zoals is te verwachten,
is vooral onder de gedetineerden die pas vlak voor hun verlof te horen hebben
gekregen dat ze met verlof zouden kunnen gaan, de ontevredenheid groot. Van
de 43 geïnterviewden die maximaal 1 dag voor hun verlof de beslissing hebben

3) Rook en Sampiemon (1984), p. 32.

4) Zie echter paragraaf 4.5.1.
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vernomen, zegt 95% (n = 41) eerder geïnformeerd te willen worden, bij de twee
andere categorieën is dat 66% respectievelijk 33%.

Aan degenen die geantwoord hebben dat ze liever eerder hadden' willen
horen dat ze met verlof konden, is vervolgens gevraagd waarom ze dat liever
eerder hadden willen vernemen. Ongeveer de helft van de mensen waaraan
deze vraag is voorgelegd (n = 112) wil het eerder weten, omdat ze in de laatste
dagen voor verlof te gespannen zijn. Ongeveer een kwart zegt de beslissing
eerder te willen weten, omdat men dan de partner of familie ("thuis") eerder
gerust kan stellen. Daarnaast zegt ongeveer 20% van de geïnterviewden eer-
der geïnformeerd te willen worden om afspraken te kunnen maken.

4.5 De besluitvorming nader beschouwd

4.5.1 Behandeling van verlofaanvragen op centraal niveau

Uit de schets van de besluitvormingsprocedure in paragraaf 4.2 blijkt dat
het advies van de VAC aan de Minister in veel gevallen tot stand komt zonder
dat daarover in de commissie inhoudelijk gesproken was. Vervolgaanvragen
kwamen slechts bij hoge uitzondering in de commissie; van de aanvragen
voor een eerste verlof werd slechts éénderde inhoudelijk in de commissie
besproken. Deze onderzoekresultaten 5) hebben tot een wijziging van de
besluitvormingsprocedure geleid. Niet alle aanvragen behoeven langer voor
advies aan de VAC te worden voorgelegd. Alleen "..die aanvragen, die een
maatschappelijk, publiciteits- of politiekgevoelig karakter hebben" worden
aan de VAC voorgelegd. De overige aanvragen worden zonder tussenkomst
van de VAC door het Ministerie afgedaan 6).

Afgezien van efficiency-overwegingen mag verwacht worden dat de proce-
durewijziging er ook toe leidt, dat de besluitvorming vlotter verloopt en dat ten
gevolge daarvan de periode tussen het bekend worden van de beslissing in de
inrichting en het begin van het verlof langer wordt 7). Daarmee zou dan tevens
tegemoet worden gekomen aan de op dat punt door inrichtingsdirecties en
verlofgangers ervaren knelpunten.

Het is overigens te verwachten dat de ingevoerde procedurewijziging vooral
consequenties heeft voor de behandeling van eerste verlofaanvragen. Zoals
we hebben gezien, kwamen vervolgaanvragen bij de oude procedure ook al
nauwelijks meer in de VAC's aan de orde; de wijze waarop deze worden afge-
daan, wordt door de procedurewijzigingen niet inhoudelijk beïnvloed. Zowel
onder de oude als onder de nieuwe procedure was de behandeling van ver-
volgaanvragen voornamelijk een administratieve. In hoofdstuk 3 (paragraaf
3.4.1) hebben we al geconcludeerd dat het ook binnen de inrichtingen een rou-
tinematige aangelegenheid is. Op grond hiervan zou onzes inziens nagegaan
moeten, worden of de besluitvormingsprocedure voor vervolgaanvragen niet
verder vereenvoudigd kan worden, bv. door inrichtingsdirecties mandaat te
verlenen om na goed verlopen eerste verloven toestemming tot vervolgver-
loven te geven.

4.5.2 De besluitvormingscriteria

Ten aanzien van de criteria wordt in de richtlijnen 8) met enige nadruk opge-

5) Rook en Sampiemon (1984) p. 36.

6) Zie de gewijzigde richtlijnen.

7) Volgens opgave van het secretariaat van de VAC is dit inderdaad het geval. Thans worden alle
beslissingen inzake verloftoekenning ruim voor de verlofdatum schriftelijk aan de aanvrager
meegedeeld.

8) Richtlijnen, p. 3.
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merkt dat het niet aanwijsbaar zijn van contra-indicaties op zichzelf geen
reden is om het verlof te verlenen. De reden voor het verlof dient te zijn gele-
gen in het belang dat de gedetineerde heeft bij verlof in het kader van de voor-
bereiding op de terugkeer in de samenleving. Uit hetgeen hiervoor is opge-
merkt over de afwijzingsgronden, blijkt dat het ontbreken van positieve indica-
ties in geen van de gevallen als reden voor afwijzing is genoemd. In de nega-
tieve adviezen van de VAC's wordt het ontbreken van positieve indicaties wel
een beperkt aantal malen genoemd, maar nooit als enige reden om een gedeti-
neerde verlof te onthouden. Ook bij andere bij de besluitvorming betrokken in-
stanties speelt het ontbreken van positieve indicaties geen rol van betekenis
(zie hoofdstuk 3). In het eerste rapport19) hebben we op grond van deze resulta-
ten geconcludeerd dat verlof in de praktijk wordt verleend, indien een aanvra-
ger voldoet aan de objectieve criteria, tenzij bepaalde contra-indicaties tegen
het verlof pleiten. De Evaluatiecommissie Algemene Verlofregeling heeft
mede op basis hiervan aan de Staatssecretaris van Justitie geadviseerd bij de
herziening van de richtlijnen minder nadruk te leggen op de positieve indica-
ties als voorwaarde voor verloftoekenning 10).

Ook in de enquête onder de inrichtingsdirecties is aan de problematiek van
de besluitvormingscriteria aandacht besteed. Aan de inrichtingsdirecties is
gevraagd aan te geven of zich - naar hun oordeel - knelpunten voordoen
met betrekking tot de criteria die bij de besluitvorming over verloftoekenning
worden gehanteerd. Van de 31 inrichtingsdirecties hebben er 12 te kennen
gegeven dat er zich naar hun oordeel geen knelpunten voordoen; vanuit 19 in-
richtingen zijn wel knelpunten genoemd. Deze hebben vooral betrekking op de
onduidelijkheid van de criteria of van de wijze waarop zij worden toegepast. In
eenaantal gevallen wordt in dit verband expliciet verwezen naar de onduide-
lijkheid van de betekenis van de positieve indicaties bij de besluitvorming.
Daarnaast echter wordt ook veelvuldig melding gemaakt van onduidelijkhe-
den ten aanzien van het belang dat moet worden gehecht aan bepaalde
contra-indicaties (bv. drugverslaving) en onduidelijkheden in de afwegingen
die op het centrale niveau bij de besluitvorming worden gemaakt. Het verdient
onzes inziens dan ook aanbeveling bij de herziening van de richtlijnen ook na
te gaan in hoeverre het belang dat aan de verschillende contra-indicaties ge-
hecht moet worden, op basis van de thans bestaande kennis nader geëxplici-
teerd kan worden.

9) Rook en Sampiemon (1984), p. 39.

10) Advies Evaluatiecommissie Algemene Verlofregeling Gedetineerden, 14 maart 1984, p. 11.
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5 Effecten van het verlof

5.1 Inleiding

Met het verlenen van verlof aan gedetineerden worden verschillende
doelstellingen nagestreefd. In de beleidsnota Taak en toekomst van het
Nederlandse gevangeniswezen 1) worden de verlofregelingen geplaatst in het
kader van de intensivering van de mogelijkheden tot het onderhouden van ex-
terne contacten door de gedetineerden. In de nota wordt te dien aanzien
gesteld dat door het bewaren en versterken van de banden die de gedetineer-
de met zijn vroegere omgeving en met de buitenwereld in het algemeen heeft,
het belang van een humane tenuitvoerlegging van de detentie wordt gediend.
Tevens wordt verwacht dat met verlof een bijdrage wordt geleverd aan het te-
gengaan van de schadelijke effecten van de detentie en aan de voorbereiding
van de terugkeer van de gedetineerde in de samenleving. Bij de uitgangspun-
ten die aan de AVG ten grondslag hebben gelegen 2) en in de richtlijnen 3)
wordt vooral de nadruk gelegd op de bijdrage die verlof moet leveren aan de
voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij: verlof tijdens de detentie
kan de gedetineerde helpen zichzelf na de detentie weer in te voegen in de si-
tuatie thuis, in het eigen milieu en in de maatschappij als geheel.

Om enige indruk te krijgen in hoeverre de veronderstellingen die aan dit be-
leid ten grondslag liggen, realistisch zijn, is aandacht besteed aan de vraag
hoe de verlofgangers zelf tegen het verlof aankijken. Met behulp van inter-
views met verlofgangers is nagegaan waarom zij verlof vooral van belang vin-
den en op welke wijze zij het verlof hebben doorgebracht.

Bovendien is ook in de enquête onder de inrichtingsdirecties aandacht
besteed aan de gevolgen van het verlof. Daarbij is een onderscheid gemaakt
naar twee soorten, nl. de gevolgen van het verlof voor de gedetineerden en
voor de beheersbaarheid van de inrichting.

5.2 Het belang van verlof

Waarom vinden gedetineerden verlof belangrijk? Om dat na te gaan is in de
interviews aan de verlofgangers gevraagd uit negen mogelijke redenen die
drie te kiezen, die zij het belangrijkst vinden. Vervolgens is gevraagd van die
drie redenen de volgorde van belangrijkheid aan te geven.

In tabel 5.1 zijn de resultaten weergegeven. Als belangrijkste reden van ver-
lof wordt de mogelijkheid om zonder controle met een partner samen te zijn
(34%) genoemd. Daarna worden de mogelijkheid om problemen op te lossen
(15%) en het draaglijker worden van de detentie (13.9%) het meest als belang-
rijkste reden genoemd. Twee van deze drie redenen liggen in de sfeer van de

1) Taak en toekomst van het Nederlandse gevangeniswezen, 1982, p. 52 e.v.

2) Zie voor de uitgangspunten het rapportvan de Commissie Voorbereiding en Evaluatie Algemene
Verlofregeling Gedetineerden, Ministerie van Justitie, 1982 p. 2 en p. 89 e.v.

3) Richtlijnen, o.c. p. 1.
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humane tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf; alleen de tweede genoem-
de reden wijst erop dat verlof ook van belang wordt geacht voor de terugkeer
in de maatschappij. Hetzelfde zien we indien gekeken wordt naar de totaal-
scóre. Ook daar blijkt het zonder controle met een partner samenzijn het
meest genoemd te worden (63%), het draaglijker worden van de detentie
(47%) komt hier op de tweede plaats en het gevoel zelf beslissingen te kunnen
nemen (44.6%) komt op de derde plaats. Pas op de vierde en vijfde plaats
komen redenen die erop wijzen dat verlof ook van belang wordt geacht voor
"de terugkeer in de maatschappij".

Tabel 5.1: Reden waarom verlof volgens gedetineerden van belang is

Reden Aantal Aantal Aantal Totaal
malen malen malen

l i t l 2d l 3da s s e
genoemd

a s e
genoemd

sa e
genoemd

n % r.o.* n % n % n % r.o.'

a) Er eindelijk weer eens uit zijn 2 1.2 9 8 4.6 7 4.0 17 9.8 8
b) Zaken regelen voor periode

na detentie 19 11.0 5 19 11.0 21 12.1 59 34.1 5
c) Weer aan vrijheid wennen 7 4.0 7 10 5.8 19 11.0 36 20.8 7
d) Zonder controle met partner

samenzijn 59 34.1 1 32 18.5 18 10.4 109 63.0 1
e) Maakt detentie draaglijker 24 13.9 3 23 13.3 35 20.2 82 47.4 2
f) Geeft het gevoel weer zelf te

kunnen beslissen 21 12.1 4 27 15.6 29. 16.8 77 44.6 3
g) Mogelijkheid rustig met

anderen te praten 10 5.8 6 23 13.3 20 11.6 53 30.6 6
h) Mogelijkheid problemen op te

lossen 26 15.0 2 26 15.0 15 8.7 67 38.7 4
i) Mogelijkheid eens uit te gaan 5 2.9 8 3 1.7 3 1.7 11 6.4 9
- Geen 2de/3de reden genoemd - 2 1.2 6 3.5 6 3.5 -

r.o. = rangorde.

Ook als gekeken wordt naar combinaties van redenen die worden genoemd,
komt hetzelfde beeld op. De twee meest voorkomende combinaties 4) bevat-
ten alleen redenen die verwijzen naar een draaglijker detentie. Daarna komen
twee series waarin één van de redenen verwijst naar een mogelijk resocialisa-
tie-effect 5).

Nagegaan is of er een samenhang bestaat tussen de redenen waarom ver-
lofgangers belang hechten aan verlof en hun achtergrondkenmerken, zoals
leeftijd, nationaliteit, strafduur etc. Er werden echter geen statistisch signifi-
cante verbanden aangetroffen.

5.3 De wijze waarop het verlof is doorgebracht

De Algemene Verlofregeling is - anders dan de regiemsgebonden verlofre-
gelingen - geen weekeindverlofregeling. Gedetineerden kunnen ook op door-
de-weekse dagen verlof vragen. Toch geeft de meerderheid de voorkeur aan
verlof in het weekeind. Slechts 26 van de 179 geïnterviewden (16%) hebben
verlof aangevraagd voor door-de-weekse dagen, de overige geïnterviewden
gaven de voorkeur aan het weekeind of aan feestdagen. De belangrijkste
reden om tijdens weekeinden verlof te vragen, ligt in de aanwezigheid thuis
van partners, kinderen, huisgenoten, vrienden etc. tijdens de weekeinden.

Vervolgens is aan de geïnterviewden gevraagd op welke wijze zij hun verlof
.hebben doorgebracht. In antwoord op deze vraag is een grote variëteit van

4) De redenen d-e-f (n = 18, 10%) en d-e-g (n = 12, 7%) (zie tabel 5.1).
5) De redenen d-e-h (n = 11, 6%) en d-f-h (n =11, 6%).
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activiteiten genoemd. We hebben deze in enkele categorieën ingedeeld.
Kijken we naar de activiteiten die als eerste door de verlofgangers zijn ge-
noemd, dan zien we het volgende beeld (tabel 5.2).

Tabel 5.2: Activiteiten tijdens het verlof

activiteiten N

thuis doorgebracht of bij familielvrienden op bezoek 83 46.4
problemen uitgepraat/geregeld 59 33.0
zaken voor de toekomst geregeld (huisvesting, sollicitatie etc.) 6 3.4
uitgeweest, winkelen etc. 9 5.0
overige activiteiten 22 12.3

totaal 179 100

Bijna de helft noemt als eerste activiteit het thuis geweest of op bezoek ge-
gaan zijn. Daarnaast zegt een niet onaanzienlijk gedeelte (33%) van de geïn-
terviewden het verlof in de eerste plaats benut te hebben om problemen (met
partners, kinderen etc., maar ook zakelijke en/of financiële problemen) uit te
praten en op te lossen. Slechts een klein percentage (ongeveer.3%) zegt din-
gen voor na de detentie te hebben geregeld.

Verlofgangers zullen in het algemeen niet de gehele verlofperiode aan één
activiteit besteden. Daarom hebben we de mogelijkheid opengelaten meer
activiteiten te noemen 6). In tabel 5.3 is het totaal van alle genoemde activitei-
ten weergegeven.

Tabel 5.3: Totaal van activiteiten tijdens het verlof

activiteit N %*

thuis doorgebracht; bij familielvrienden 141 78.8
op bezoekproblemen uitgepraat/geregeld 61 34.1
zaken voor de toekomst geregeld 9 5.0
uitgeweest, winkelen etc. 72 40.2
overige activiteiten 48 26.8

De som van de percentages is groter dan 100, omdat gedetineerden activiteiten uit verschillende
categorieën tegelijkertijd kunnen noemen.

In vergelijking met tabel 5.2 valt op dat vooral de categorie "uitgeweest,
winkelen etc." in omvang is toegenomen; samen met activiteiten in de catego-
rie "thuis geweest, bij familie/vrienden op bezoek geweest" vormen activitei-
ten uit de eerstgenoemde categorie de meest voorkomende.

Dit bevestigt onzes inziens dat het verlof vooral gezien wordt als een moge-
lijkheid om de sleur van de detentie te doorbreken. Pas in de derde plaats
wordt het verlof aangegrepen om bestaande problemen - veelal (mede) ont-
staan door de detentie - op te lossen. Op de toekomst gerichte activiteiten
worden slechts zeer sporadisch genoemd.

Het maakt voor de wijze waarop verlofgangers hun verlof hebben doorge-
bracht, geen verschil of het een eerste of een vervolgverlof betrof. Ook maakt
het geen verschil of het verlof het laatste in deze detentieperiode was of dat er
nog meer verloven zouden volgen.

Aan de verlofgangers is ook gevraagd of zij van plan waren een volgend ver-
lof anders door te brengen. Het merendeel van de gedetineerden (nl. 138 van
de 176, ofwel 78.5%) zegt een volgend verlof op dezelfde wijze door te zullen
brengen.

6) De meeste geïnterviewden noemden 2 of 3 activiteiten; slechts 10% volstond met het noemen
van 1 activiteit.
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5.4 Mee- en tegenvallers tijdens het verlof

Van de 179 geïnterviewden zeiden er 79 (44%) tijdens het verlof tegenvallers
ondervonden te hebben. De genoemde tegenvallers laten zich moeilijk catego-
riseren. Er zijn slechts twee categorieën die er qua omvang min of meer uit-
springen, nl. tegenvallers ten aanzien van de duur van het verlof (het verlof is
te kort, de reistijd is te lang; n = 17) en spanningen ten gevolge van de bijzon-
dere omstandigheden (je moet wennen, bent de drukte ontwend, je bent erg
gespannen, je beseft voordurend dat je terug moet etc.; n= 21).

Tegenover de tegenvallers staat dat 43 geïnterviewden (24%) om uiteen-
lopende redenen het verlof mee vond vallen.

Gevraagd naar een algemeen oordeel, zei 16% dat het verlof tegenviel; 56%
zei dat het verlof verlopen was als verwacht en 28% zei dat het verlof was
meegevallen.

5.5 De gevolgen van verlof voor gedetineerden volgens de inrichtingsdirecties

Ook aan de inrichtingsdirecties is de vraag voorgelegd welke effecten het
verlof heeft op de gedetineerden. Voorzover het gaat om korte-termijneffec-
ten, bestaat er tussen de inrichtingsdirecties een grote mate van over-
eenstemming. De meerderheid van de geënquëteerde directies meent dat de
detentie in de meeste gevallen draaglijker wordt. Als belangrijkste redenen
daarvoor worden genoemd dat de detentieperiode overzichtelijker wordt (de
detentie wordt ingedeeld in moten van 2 maanden), dat verlof de sleur van de
detentie doorbreekt of dat het verlof het begin van het einde markeert.

Over de effecten van het verlof voor de periode na de detentie zijn de inrich-
tingsdirecties veel minder uitgesproken. De meeste directies wagen zich niet
aan een inschatting van deze effecten. Slechts 10 van de 31 directies menen
lange-termijneffecten te mogen verwachten. Daarbij wordt vooral gewezen op
de soepele overgang van detentie naar vrijheid, ook al omdat de situatie 'bui-
ten' door verlof realistischer ingeschat kan worden. Vanuit drie inrichtingen
wordt gewezen op de mogelijkheid praktische kwesties te regelen.

5.6 Effecten van het verlof op de beheersbaarheid van de inrichting

De effecten van het verlof op de beheersbaarheid in de inrichting kunnen
onderscheiden worden in positieve en negatieve effecten. Als positief effect
wordt vooral het spanningverlagend effect van de verlofrégeling genoemd.
Van de 31 inrichtingen signaleren er 25 spanningverlagende effecten. Voor-
zover er voor dit effect door de inrichtingsdirecties een verklaring is gegeven,
is vooral gewezen op de volgende factoren:
- verlof vergroot de oriëntatie op de buitenwereld en daardoor ontstaat min-

der nadruk op de situatie in de inrichting (6x);
- verlof maakt de detentie draaglijker en beter te overzien (6x);
- de verlofregeling kan een gedetineerde motiveren tot een positiever func-

tioneren in de inrichting, hij heeft iets te verliezen (4x).

Eén van de inrichtingsdirecties wees er daarnaast op dat het in een groep
gedetineerden ontspannend kan werken "als iemand even is weggeweest".

Naast het spanningverlagende effect van het verlof is door een enkele in-
richtingsdirectie gewezen op positief gewaardeerde neveneffecten, zoals het
afnemen van het aantal ontsnappingspogingen en van verzoeken tot extra
bezoek, strafonderbrekingen of assistentie van de hulpverlening bij het oplos-
sen van problemen in de thuissituatie.
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Tegenover de spanningverlagende effecten worden door de meeste inrich-
tingen (25 van de 31) ook spanningverhogende effecten gesignaleerd. Deze
hebben echter niet zozeer te maken met het verlof zelf, als wel met de inhoud
van de verlofregeling en de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven. In
dit kader wordt vooral gewezen op de duur van de besluitvormingsprocedure
en het late tijdstip waarop gedetineerde en inrichting van de beslissing inzake
verloftoekenning op de hoogte worden gebracht (11x)7). Daarnaast wordt ge-
wezen op spanningen die ontstaan doordat bepaalde gedetineerden of cate-
gorieën gedetineerden (met name de vreemdelingen) van verlof zijn uitgeslo-
ten (8x) en op spanningen die ontstaan indien verlofaanvragen worden afge-
wezen (4x). Slechts een enkele maal hangt een spanningverhogend effect
samen met het verlof zelf. Dit is het geval als verlofgangers tijdens hun verlof
zijn geconfronteerd met ernstige problemen in de thuissituatie (4x genoemd)
of indien er spanningen ontstaan doordat gedetineerden onder druk worden
gezet om bij terugkeer van verlof contrabande - en vooral drugs - in te
voeren (3x genoemd).

5.7 Conclusie

Bij de opzet van de verlofregeling is het verlof vooral gezien als een moge-
lijkheid de resocialisatie van de gedetineerden te bevorderen. In dit hoofdstuk
hebben we op basis van de interviews met verlofgangers een beeld geschetst
van het belang dat zij aan het verlof hechten en van de wijze waarop het verlof
wordt doorgebracht. Het materiaal laat niet toe definitieve uitspraken te doen
over de effecten van het verlof op de gedetineerden. Wel kunnen we iets
zeggen over het belang dat gedetineerden zelf aan de verlofmogelijkheden
hechten.

Het blijkt dat gedetineerden verlof vooral belangrijk vinden om de sleur van
de detentie en de met de detentie gepaard gaande isolatie te doorbreken. Met
name de mogelijkheid om zonder toezicht van de gevangenisautoriteiten met
de partner samen te zijn, scoort erg hoog. Daarna acht men verlof vooral be-
langrijk, omdat het de detentie draaglijker maakt en omdat het de mogelijk-
heid biedt zelf weer eens beslissingen te kunnen nemen.

Dat het de gedetineerden bij verlof vooral gaat om het doorbreken van de
detentiesleur en niet zozeer om het teweegbrengen van effecten op de langere
(post-detentie) termijn, blijkt ook als gekeken wordt naar de activiteiten die zij
tijdens het verlof ontplooien. Van de geinterviewde verlofgangers zegt de
meerderheid het verlof vooral thuis bij een vaste partner of bij familie te heb-
ben doorgebracht, bij vrienden op bezoek te zijn geweest of uitgegaan te zijn.
Een relatief klein gedeelte van de ondervraagden heeft het verlof concreet
besteed aan het oplossen van bestaande problemen of aan het regelen van
zaken voor de periode na de detentie.

Het voorstaande leidt tot de conclusie dat verlof krachtens de AVG in een
behoefte voorziet. Daarbij moet vooral gedacht worden aan doorbreking van
de detentiesleur. Uit de enquête onder de inrichtingsdirecties komt hetzelfde
beeld naar voren.

Hoewel niet uitgesloten wordt geacht dat verlof indirect een bijdrage levert
aan de voorbereiding-van de terugkeer in de maatschappij, is het - gelet ook
op bovengenoemde onderzoekresultaten - niet realistisch hoog gespannen
verwachtingen te koesteren van de effecten die het verlof zal hebben op de
post-detentie periode van de verlofgangers. In dat licht bezien lijkt het ook
niet zinvol te vereisen dat verlof alleen wordt toegekend indien de gedetineer-
de belang heeft bij het verlof met het oog op de voorbereiding op zijn terug-
keer in de samenleving. Ook in hoofdstuk 4 kwamen we reeds - zij het op
andere gronden - tot deze conclusie.

7) De enquéte is uitgevoerd vóór de invoering van de procedurewijziging. Zie hiervoor ook paragraaf
4.5.1.
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6 De terugkeer naar de inrichting

6.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is onder meer stilgestaan bij de wijze waarop de ver
lofgangers over het algemeen hun verlof doorbrengen. In dit hoofdstuk gaan
we in op de daarna komende fase: de terugkeer naar de inrichting.

Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan het moment van terug
keer en aan de problemen die gedetineerden daarbij ondervinden (par. 6.2),
aan de controle waaraan de verlofgangers bij terugkeer worden onderworpen
(par. 6.3) en aan de sancties die door de inrichtingen aan regelovertreding wor
den verbonden (6.4).

Het materiaal voor dit hoofdstuk is geput uit de interviews met verlofgan.
gers en uit de enquête onder de inrichtingsdirecties.

6.2 Terugkeer na het verlof

In het interview met verlofgangers is aan de geïnterviewden de vraag voor
gelegd of zij het moeilijk vonden om na afloop van het verlof terug te keren
naar de inrichting of daar geen problemen bij ondervonden. Het blijkt dat 36%
(n=64) van de 179 geïnterviewden het moeilijk vond om naar de inrichting
terug te keren. De belangrijkste problemen die men ondervond, betroffen het
afscheid nemen van partners, kinderen en/of familieleden (n = 23) en het weer
opgesloten worden, het verlies van zelfstandigheid (n = 18).

Nagegaan is vervolgens of er een categorie verlofgangers is die vaker dan
de anderen te kennen geeft terugkeren naar de inrichting moeilijk te vinden.
Daartoe is onderzocht of er een verband is tussen de uitspraak het moeilijk te
vinden en achtergrondvariabelen zoals leeftijd, nationaliteit, verlofomstandig
heden, detentieduur, etc. Zulke verbanden blijken er echter niet te zijn.

Wel blijkt dat gedetineerden die zeggen de terugkeer moeilijk gevonden te
hebben, relatief vaak overwogen hebben niet terug te keren. Van alle geïnter
viewden zegt bijna 15% overwogen te hebben niet terug te keren. Van de geïn
terviewden die zeggen de terugkeer als problematisch ervaren te hebben, zegt
34% dat overwogen te hebben (X2=8.9, df=1, pcO.O1). Aansluitend op de
vraag of zij overwogen hebben niet terug te keren na afloop van het verlof, is
gevraagd waarom men dan toch is teruggekeerd. In tabel 6.1 zijn de als eerste
genoemde redenen samengevat.

De belangrijkste reden om na het verlof terug te keren blijkt te zijn dat men
van z’n straf af wil. Enkele geïnterviewden brachten dat als volgt onder woor
den: “ik wil niet voortdurend over m’n schouder hoeven kijken of ze achter me
aan zitten” en “ik wil er vanaf en er niet meer aan herinnerd worden”. Daar
naast blijkt het niet verliezen van voorrechten (verlof, plaatsing open inrich
ting etc.) een belangrijk motief te zijn om terug te keren naar de inrichting.
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Tabel 6.1: Reden terugkeer

reden n %

wil volgend verlof niet in gevaar brengen 47 27.3
wil plaatsing in een meer open inrichting niet in gevaar brengen 16 9.3
wil van straf af, restant is toch nog maar kort etc. 80 46.5
verlof is een gunst, je mag het niet voor anderen verpesten 12 7.0
er is thuis op aangedrongen 6 3.5
overige 11 6.4

totaal 172 100

Tot slot is aan de geïnterviewden gevraagd of zij op tijd, te vroeg of te laat
van verlof zijn teruggekeerd. Van de 179 zegt 65% (n = 116) te vroeg en 12%
(n = 22) te laat te zijn teruggekeerd. Zowel het te vroeg als het te laat terug-
komen, varieert van enkele minuten tot enkele uren. Het blijkt dat te laat terug-
komen relatief veel voorkomt onder degenen die zeggen overwogen te hebben
niet van verlof terug te keren: van deze geïnterviewden zegt 32% (n = 8) te laat
te zijn teruggekomen (X2 = 9.8, df = 1, p«0.01).

6.3 Controle bij terugkeer in de inrichting

In de richtlijnen 1) bij de AVG wordt bepaald dat alle van verlof in de inrich-
ting terugkerende gedetineerden op hun kleding onderzocht moeten worden
op voorwerpen die een gevaar kunnen opleveren. voor de veiligheid en de
goede gang van zaken in de inrichting. Steekproefgewijs en indien de direc-
teur daar aanleiding toe ziet, kunnen verlofgangers ook op het lichaam wor-
den onderzocht.

Uit de enquête onder de inrichtingsdirecties blijkt dat de controle van kle-
ding en bagage in alle inrichtingen door de bewaking of door de `badmeester'
wordt uitgevoerd. In sommige inrichtingen worden daarnaast systematisch
ook alle terugkerende gedetineerden aan het lichaam gecontroleerd. Door
sommige directies van inrichtingen waar een systematische visitatie op het
lichaam achterwege blijft, wordt in dit verband gewezen op het ontbreken van
mankracht voor het uitvoeren van de visitatie. Zij achten een visitatie op het
lichaam kennelijk wel wenselijk.

Aan de inrichtingsdirecties is ook gevraagd of zich met betrekking tot de
controle en opvang van verlofgangers in de inrichting problemen voordoen.
Van de 31 directies zijn er 10 van mening dat er knelpunten zijn. Deze liggen
vooral op het gebied van de controle. Er is onvoldoende personeel om voor de
controle zorg te dragen. In verband daarmee wordt gesignaleerd dat controle
alleen kan plaatsvinden door aan de toch al minimale postenbezetting perso-
neel te onttrekken of dat een grondige controle ten gevolge van personeels-
gebrek achterwege moet blijven.

6.4 Sancties bij regelovertredingen

In de richtlijnen 2) wordt de directeur uitdrukkelijk de bevoegdheid toege-
kend om bij overtreding van de met betrekking tot het verlof gestelde regelin-
gen een disciplinaire straf op te leggen. Zowel van deze onregelmatigheden
als van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen moet melding ge-
maakt worden op de verlofkaart van de betreffende gedetineerde.

Aan de frequentie waarmee regelovertredingen door de inrichtingsdirecties
gesignaleerd worden, besteden we in het volgende hoofdstuk aandacht. Hier
gaan we in op de vraag op welke wijze binnen de inrichting wordt gereageerd

1) Richtlijnen, a.w., p. 13.

2) Richtlijnen, a.w., p. 13.
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op regelovertredingen. Daarbij beperken we ons tot de meest voorkomende re-
gelovertredingen die bij binnenkomst kunnen worden gesignaleerd:
- het te laat terugkeren van verlof;
- het onder invloed van alcohol of drugs terugkeren van verlof;
- het trachten contrabande (en met name alcohol of drugs) in te voeren.

Bij deze laatste regelovertreding is door verschillende inrichtingsdirecties
opgemerkt dat hierop gereageerd wordt als op alle alcohol- enlof drug-
vondsten in de inrichting. Een behandeling van deze problematiek gaat het
bestek van dit rapport te boven. We beperken ons daarom tot de eerstgenoem-
de twee regelovertredingen.

6.4.1 Te laat terugkeren

In de meeste inrichtingen waar men met het verschijnsel "te laat terugkeren
van verlof" te maken heeft gehad, is daarop gereageerd door middel van een
disciplinaire straf. Meestal bestaat deze straf eruit dat de regelovertreder voor
een bepaalde tijd op een strafcel of in afzondering wordt geplaatst. De perio-
de waarvoor men op een strafcel wordt geplaatst, kan van inrichting tot inrich-
ting verschillen. Sommige inrichtingen laten de strafduur afhangen van de
ernst van de regelovertreding, sommige inrichtingen plaatsen de regelovertre-
der niet langer dan 1 of 2 dagen op een strafcel, andere inrichtingen hanteren
een termijn van 10 of zelfs 14 dagen. Met andere woorden: in de verschillende
inrichtingen wordt op dit punt een uiteenlopend sanctiebeleid gevoerd. Het-
zelfde geldt voor het moment waarop een disciplinaire straf in overweging ge-
nomen wordt. Sommige inrichtingen lijken in deze een strikt beleid te voeren,
andere zijn soepeler: indien een verlofganger niet al te veel te laat komt wordt
volstaan met enkele vermanende woorden.

Indien een gedetineerde zich aan zijn detentie onttrekt, d.w.z. indien hij niet
op tijd terugkeert en (dus) de mogelijkheid bestaat dat hij in het geheel niet zal
terugkeren, dient de inrichtingsdirectie daarvan melding te maken bij de
plaatselijke politie, die de verlofganger vervolgens op de telex als gezochte
kan plaatsen. Aan de inrichtingsdirecties is gevraagd wanneer tot melding bij
de politie wordt overgegaan. Ook hier zien we weer dat tussen de inrichtingen
aanzienlijke verschillen in gedragslijn bestaan. Van de 28 inrichtingen die hun
gedragslijn in deze hebben beschreven, gaan er 6 na 1 uur tot melding over, 6
inrichtingen gaan na 2 à 3 uur tot melding over. Acht inrichtingen hanteren
een termijn tussen de 3 en de 24 uren. De overige 8 inrichtingen gaan na 24 uur
tot melding bij de politie over.

Van te laat komen wordt door 21 van de 31 inrichtingen stelselmatig mel-
ding gemaakt op de verlofkaart, in 2 inrichtingen gebeurt dat stelselmatig niet
en in een inrichting meestal niet 3); in de overige inrichtingen laat men het
vooral afhangen van de ernst van de regelovertreding.

6.4.2 Terugkeren onder invloed van alcohol of drugs

Met dit probleem heeft men - blijkens de antwoorden op de enquête - in
23 inrichtingen te maken gehad. Op het terugkeren onder invloed van alcohol
of drugs wordt meestal gereageerd door afzondering van de betreffende gede-
tineerde. Daaraan kunnen twee motieven ten grondslag liggen. In de eerste
plaats kan afzondering wenselijk geoordeeld worden met het oog op de orde
en rust in de inrichting. Daarnaast echter kan de maatregel ook een discipli-
nair karakter hebben. Blijkens ,de antwoorden van de inrichtingsdirecties
komen beide naast elkaar en in combinatie voor.

3) Door één van de inrichtingsdirecties wordt als reden daarvoor opgegeven dat vermelding conse-
quenties kan hebben voor een volgend verlof.
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Van regelovertredingefl van deze aard wordt niet altijd melding gemaakt op
de verlof kaart van de gedetineerden. Van de 31 inrichtingen zeggen er 20
regelovertredingen stelselmatig te vermelden op de verlof kaart, in 4 inrichtin
gen doet men dat stelselmatig niet 4) en in de overige inrichtingen laat men
dat afhangen van de ernst van de situatie of gaat men alleen tot melding over
indien een gedetineerde nog voor een vervoigverlof in aanmerking komt.

6.5 Conclusie

Terugkeer naar de inrichting blijkt voor éénderde van de verlofgangerS die
daadwerkelijk van het verlof terugkeren, moeilijk te zijn. Men ervaart proble
men bij het afscheid nemen van de ‘achterblijvers’ en het weer aanvaarden
van het verlies van zelfstandigheid en de onvrijheid. Van de gedetineerden die
zeggen problemen gehad te hebben bij het terugkeren, zegt 34% overwogen te
hebben helemaal niet terug te gaan. Dat verlofgangers niettemin terugkeren
naar de inrichting heeft vooral te maken met het van de straf af willen zijn en
het niet in gevaar willen brengen van vervolgverloven of overplaatsingen naar
inrichtingen met een vrijer regiem of een regiemsgebonden verlofregeling.

Toch komt het voor dat gedetineerden bij terugkeer de regels overtreden.
Van alle geïnterviewde verlofgangerS zegt bv. 12% te laat te zijn teruggekeerd.
Bij degenen die zeggen overwogen te hebben in het geheel niet terug te keren,
ligt dit op 32%. Op de relatieve frequentie van de regelovertredingen gaan we
in het volgende hoofdstuk verder in. In dit hoofdstuk hebben we ons beperkt
tot een globale beschrijving van de reacties in de inrichtingen. Het beeld dat
daaruit naar voren komt, is zeker niet eenduidig. Zowel wat het nemen van
interne maatregelen als wat het melden van incidenten aan externe instanties
betreft, bestaan er tussen de inrichtingen aanzienlijke verschillen. Het ver
dient onzes inziens uit een oogpunt van gelijke behandeling aanbeveling bij
de herziening van de AVG na te gaan in hoeverre het wenselijk en mogelijk is
de verschillende inrichtingen op één lijn te krijgen.

4) Vanuit één inrichting is opgemerkt dat dit niet gebeurde omdat dat consequenties heeft bij een
volgende verlofaanvraag”.
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7 Misbruik van verlof

7.1 Inleiding
e

De vijfde deelvraag van het onderzoek luidde: hoe vaak en door wie wordt op
n enigerlei wijze misbruik gemaakt van verlof 1)? Om deze vraag te kunnen

beantwoorden is nagegaan welke onregelmatigheden zich volgens opgave
aan het secretariaat van de VAC 2) in 1983 hebben voorgedaan. Vervolgens is
aan de hand van een dossierstudie nagegaan of over de kenmerken van dege
nen die onregelmatigheden hebben veroorzaakt, iets meer gezegd zou kunnen
worden. Daartoe zijn dossiers van hun verlofaanvraag vergeleken met die van
een aselecte steekproef van degenen die in 1983 met verlof zijn geweest en
die geen incident hebben veroorzaakt.

7.2 Aard en frequentie van onregelmatigheden
r

In 1983 zijn bij het secretariaat van de VAC 219 onregelmatigheden bekend
s geworden. Hiervan heeft ongeveer 70% (n = 160) betrekking op het niet-terug

keren naar de inrichting, 18% (n = 39) op te laat terugkeren, 2% (n = 7) op het
plegen van een delict tijdens het verlof en 1 % (n = 3) op een poging bij terug-
komst drugs of alcohol in te voeren.

In 1983 werden ongeveer 2600 verloven aan 1400 personen toegekend. Dat
betekent dat volgens de opgave aan het VAC-secretariaat 8% van de verloven
onregelmatig zou eindigen. Indien de onregelmatigheden gerelateerd worden
aan de verlofgangers, moet geconstateerd worden dat jaarlijks l5% van de
verlofgangers bij onregelmatigheden betrokken is.

Het blijkt echter dat deze opgave verre van volledig is. Uit de enquête onder
de inrichtingsdirecties komt naar voren dat meer dan de helft van de inrich
tingsdirecties onregelmatigheden zoals te laat terugkeren, terugkeren onder
invloed van alcohol en drugs en terugkeren in het bezit van alcohol en drugs
alleen melden, indien de veroorzaker in aanmerking komt voor een volgend
verlof 3).

In de enquête onder de inrichtingsdirecties is gevraagd een schatting te
maken van het aantal onregelmatigheden, zoals te laat terugkeren, onder in
vloed van alcohol of drugs terugkeren of invoeren van contrabande, dat zich in
1983 in hun inrichting heeft voorgedaan. Worden deze schattingen gesom
meerd, dan blijkt het aantal gedetineerden dat te laat terugkeert, op 120 te
moeten worden gesteld (volgens de registratie van het VAC-secretariaat 40)
en het aantal gedetineerden dat onder invloed of in het bezit van alcohol of
drugs in de inrichting is teruggekeerd, op 51 (volgens de registratie van het
VAC-secretariaat 3).

1) Zie hoofdstuk 1.3.
2) In beginsel moeten alle onregelmatigheden aan het secretariaat van de VAC gemeld worden.
3) Daarnaast laten sommige inrichtingen de melding ook nog afhangen van de ernst van het mci

dent, zie ook hoofdstuk 6.
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Wordt met het bovenstaande rekening gehouden, dan moet worden aange-
nomen dat zich in 1983 ongeveer 340 onregelmatigheden hebben voorgedaan.
Dit betreft dan 13% van de verloven en 24% van de verlofgangers.

7.3 Achtergronden van de verlofgangers die niet terugkeren

Het tweede onderdeel van de hier behandelde onderzoekvraag heeft betrek-
king op de achtergronden van degenen die misbruik van hun verlof maken. De
vraag is of deze gedetineerden op één of andere manier getypeerd kunnen
worden. Het was de bedoeling om ter beantwoording van deze vraag alle ver-
lofgangers die misbruik maken van hun verlof, op een aantal kenmerken te
vergelijken met een ongeveer even grote groep verlofgangers die geen inci-
denten hebben veroorzaakt. Zoals in de vorige paragraaf echter is gebleken, is
de registratie van onregelmatigheden tijdens het verlof bij het VAC-secreta-
riaat niet volledig. Een vergelijking van deze verlofgangers met een aselecte
steekproef van verlofgangers die geen misbruik van hun verlof hebben^ ge-
maakt, zou tot een vertekend beeld kunnen leiden. Daarom hebben we een iets
andere werkwijze gevolgd. Aangenomen mag worden dat de registratie van
het VAC-secretariaat wel volledig is waar het het niet-terugkeren naar de in-
richting betreft. Het gaat daarbij om een groep gedetineerden die een relatief
zwaar incident (nl. onttrekking aan de opgelegde straf) hebben gepleegd. We
hebben er daarom voor gekozen alleen deze groep (n = 160) te vergelijken met
een aselect gekozen groep verlofgangers die wel naar de verblijfsinrichting
zijn teruggekeerd.

7.3.1 Persoonskenmerken van niet terugkerende verlofgangers

Om inzicht te krijgen in de kenmerken van de categorie gedetineerden die
na verlof niet terugkeren naar de inrichting, is deze categorie op een aantal
persoonskenmerken, zoals nationaliteit, woonplaats, leeftijd en drugge-
bruik4), vergeleken met een groep gedetineerden die wel zijn teruggekeerd.

Onder degenen die na afloop van hun verlof niet naar de inrichting zijn
teruggekeerd, komen relatief veel Nederlanders voor. Van de niet terugkeren-
de verlofgangers heeft 96% de Nederlandse nationaliteit; bij de controlegroep
ligt dit lager, nl. 86% (X2=8.4, df=1, p«0.01). Dit verschil zou echter een ge-
volg kunnen zijn van de wijze waarop de besluitvormingsprocedure verloopt.
Daarin krijgen buitenlandse gedetineerden veelal extra aandacht; zij zijn als
het ware extra geselecteerd 5).

Met de omvang van de woonplaats waaruit men afkomstig is - en waar
men veelal ook het verlof doorbrengt -, is geen duidelijk verband vastgesteld.

Wel blijkt een duidelijke samenhang te bestaan tussen leeftijd en niet-
terugkeren van verlof. Onder degenen die niet van verlof terugkeren, bevinden
zich relatief veel jongeren. De gemiddelde leeftijd van degenen die na hun ver-
lof niet terugkeren, ligt ook duidelijk lager dan bij de overige verlofgangers (nl.
op respectievelijk 26 en 31 jaar). Relatief veel van de niet terugkerende gedeti-
neerden zijn jonger dan 23.jaar (nl. 34% tegenover 17% bij de controlegroep)
en relatief weinig van hen zijn ouder dan 30 jaar (nl. 24% tegenover 49% in de
controlegroep).

4) In deze reeks was aanvankelijk ook het geslacht van de verlofganger opgenomen. Het aantal
vrouwelijke gedetineerden dat van deze regeling gebruik maakt, is echter gering. In de onder-
zoekpopulatie kwamen slechts 3 vrouwen voor, van wie er 1 na afloop van het verlof niet is terug-
gekeerd.

5) Zie Rook en Sampiemon (1984) o.a. p. 11, p. 15 en p. 22.
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Tabel 7.1: Niet-terugkeren en leeftijd

leeftijd niet terug- wel terug- totaal
gekeerd gekeerd
n % n % n %

t/m 23 jr. 55 34.3 42 17.0 97 23.8
24 t/m 29 jr. 66 41.2 83 33.6 149 36.6
30 jr. en ouder 39 24.3 122 49.3 161 39.6

totaal 160 100 247 100 407 100

X2 = 28.9, df = 2, po0.001.

In een eerdere fase van het onderzoek is geconcludeerd dat druggebruik
een belangrijke contra-indicatie is voor verlofverlening, voorzover dat ten-
minste door de inrichtingen of andere adviserende instanties gemeld wordt 6).
Mede daarom is nagegaan of er een samenhang tussen gemeld druggebruik
en niet-terugkeren is. Een dergelijke samenhang blijkt niet te bestaan. Hierbij
dient overigens wel bedacht te worden dat het aantal druggebruikers aan wie
verlof wordt verleend, verhoudingsgewijs gering is, juist door de toepassing
van de contra-indicaties 7).

7.3.2 Strafrechtelijke achtergrond van niet terugkerende verlofgangers

Er is niet alleen gekeken naar persoonskenmerken van de niet terugkerende
verlofgangers, maar ook naar hun strafrechtelijke omstandigheden. Daar-
onder wordt in dit verband verstaan het soort delict waarvoor zij veroordeeld
zijn, de duur van de opgelegde straf, de reeds uitgezeten tijd en het strafrech-
telijk verleden van de betrokken personen.

In de eerste plaats richten we ons op (de achtergronden van) de detentie in
het kader waarvan het verlof werd toegekend. Het blijkt dat onder degenen die
na verlof niet naar hun inrichting zijn teruggekeerd, relatief veel gedetineer-
den voorkomen die voor een vermogensdelict zijn veroordeeld en relatief wei-
nig die voor een ernstig geweldsdelict (moord, doodslag of gekwalificeerde
mishandeling) of een Opiumwetdelict 8) zijn veroordeeld (zie tabel 7.2).

Tabel 7.2: Niet-terugkeren en delict'

delict

geweldsdelict
sexueel delict
vermogensdelict
Opiumwetdelict
overige

totaal

niet terug- wel terug- totaal
gekeerd gekeerd
n % n % n %

12 7.5 36 14.7 48 11.9
6 3.8 12 4.9 18 4.5

117 73.6 100 40.8 217 53.7
15 9.4 80 32.7 95 23.5
9 5.7 17 6.9 26 6.4

159 100 245 100 404 100

X2 = 46.0, df = 4, pn0.01.
'Indien Iemand voor meer delicten is veroordeeld, is alleen het delict dat met de zwaarste straf be-
dreigd wordt, gecodeerd.

Onder degenen die niet teruggekeerd zijn van hun verlof, zijn de ernstige de-
licten (geweldsdelicten en Opiumwetdelicten) dus enigszins ondervertegen-

6) Zie paragraaf 4.5.2.

7) Het is overigens niet uitgesloten dat gebruik van harddrugs niet in alle gevallen vermeld Is.

8) Een veroordeling van een Opiumwetdelict heeft vrijwel altijd betrekking op het in bezit hebben
van grote hoeveelheden drugs of op het handelen en niet op (het bezit voor) eigen gebruik.
Zie voor druggebruik: paragraaf 7.3.1.
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woordigd. Dit komt ook tot uiting in de duur van de onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf. Bij degenen die niet van verlof zijn teruggekeerd, bedraagt de ge-
middelde strafduur (gecorrigeerd voor VI) ongeveer een jaar; bij de controle-
groep ligt het gemiddelde op 17 maanden..

Degenen die niet van verlof terugkeren, zijn gemiddeld ook korter gedeti-
neerd dan de gedetineerden uit de controlegroep (ni. 9 maanden tegenover 12
maanden). Dit verschil verdwijnt echter indien de reeds uitgezeten tijd wordt
gerelateerd aan de totale detentiéduur. Dan blijkt nl. dat gedetineerden uit
beide categorieën bij aanvang van het verlof gemiddeld 75% van hun detentie-
tijd hebben uitgezeten.

Zoals hiervoor is opgemerkt, is niet alleen gekeken naar de achtergronden
van de huidige detentie, maar ook naar het strafrechtelijk verleden. Aan de
hand van het Algemene Documentatieregister is inzicht verworven in het
strafblad van de in het onderzoek betrokken gedetineerden. Daarbij is onder
meer gekeken naar de leeftijd van het eerste contact met justitie (sepot of ver-
oordeling), het aantal vermeldingen in het AD-register, het aantal veroordelin-
gen, het aantal veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (ovv),
de totale duur van de ovv's, het aantal veroordelingen in de laatste vijf jaar
voorafgaand aan de huidige detentie en de totale duur van die ovv's. Op een
groot aantal van deze variabelen scoren gedetineerden die niet van verlof zijn
teruggekeerd, gemiddeld anders dan de gedetineerden uit de controlegroep
(zie tabel 7.3).

Tabel 7.3: Gemiddelde score met betrekking tot het strafrechtelijk verleden

variabele

gemiddelde score

niet wel signifi-
terug- terug- cantie-

gekeerd gekeerd toets

leeftijd eerste sepot of veroordeling (jaren) 16 19 T=7.37
df=314
P«0.01

aantal vermeldingen AD-register 26.2 15.4 T= -6.45
df = 319
P«0.01

aantal veroordelingen 8.6 5.9 T= -3.86
df = 245
P«0.01

aantal veroordelingen ovv 6.2 4.0 T= -5.52
df = 342
P«0.01

duur alle ovv's (maanden) 38.1 38.3 niet sign.

aantal veroordelingen ovv in de laatste vijf jr. 3.0 1.4 T= -7.79
df = 282
P«0.01

duur alle ovv's in de laatste 5 jaar (maanden) 13.5 6.4 T= -6.11
df=300
P«0.01

Uit de tabel blijkt dat degenen die niet van verlof zijn teruggekeerd, over het
algemeen een langer strafblad hebben dan de gedetineerden uit de controle-
groep: de gedetineerden die niet van verlof zijn teruggekeerd, zijn gemiddeld
op jongere leeftijd voor het eerst in contact gekomen met justitie, ze zijn ge-
middeld ook vaker in aanraking gekomen met de justitie en - daarmee
samenhangend - zijn ze ook vaker veroordeeld. Opvallend daarbij is wel dat
ook het gemiddeld aantal veroordelingen tot een ovv hoger ligt bij degenen die
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niet van verlof zijn teruggekeerd, maar dat de gemiddelde totale duur van de
ovv's voor beide groepen gelijk is. Dit wijst erop dat de incidentveroorzakers
weliswaar vaker tot een ovv zijn veroordeeld, maar dat de gemiddelde duur per
ovv voor deze groep lager ligt dan bij de controlegroep.

Daarop aansluitend kan nog het volgende worden opgemerkt. Indien de ge-
gevens uitgesplitst worden naar delictscategorieén (vermogensdelicten, ge-
weldsdelicten, sexuele delicten, Opiumwet delicten en overige delicten), dan
blijkt dat de verschillen in de gemiddelde scores vrijwel geheel toegeschreven
moeten worden aan verschillen in scores bij de vermogensdelicten (zie tabel
7.4).

Tabel 7.4: Gemiddelde scores voor alle delicten en voor vermogensdelicten afzonderlijk

variabele alle delicten

aantal vermeldingen AD-register
aantal veroordelingen
aantal ovv's
duur ovv's

vermogensdel.

niet wel niet wel
terug- terug- terug- terug-

gekeerd gekeerd gekeerd. gekeerd

26 15 19.5 9.9
8.6 5.9 6.4 3.3
6.2 4.0 4.8 3.6

38.1 38.3 29.4 17.8

Opvallend is dat er bij vermogensdelicten wel een significant verschil
bestaat tussen beide groepen waar het de totale duur van de opgelegde ovv's
betreft (ni. 29.4 maanden gemiddeld bij diegenen die niet van verlof zijn terug-
gekeerd en .17.8 maanden gemiddeld bij de gedetineerden uit de controle-
groep). Daar staat tegenover dat de gedetineerden die na afloop van het verlof
wel terugkeerden naar de inrichting, in het verleden minder lang gedetineerd'.
zijn geweest in verband met ernstige geweldsdelicten en Opiumwetdelicten
(totaal 3.8 en 4.1 maanden gemiddeld voor niet terugkerende gedetineerden
tegenover 8.1 en 10.8 maanden voor de gedetineerden uit de controlegroep).
Ook hier zien we dus dat de niet terugkerende gedetineerden relatief vaak
onder de vermogensdelinquenten gezocht moeten worden en minder vaak
onder de ernstige gewelds- en Opiumwetdelinquenten.

7.3.3 Niet terugkeren en verlofomstandigheden

Vérvolgens is er ook nog nagegaan in hoeverre verlofomstandigheden
samenhangen met het al dan niet terugkeren. Gekeken is of het niet-terug-
keren samenhangt met de aard van het verlof (is het een eerste of een vervolg-
verlof) en de plaats waar het verlof wordt doorgebracht.

Er blijkt een samenhang te bestaan tussen de aard van het verlof en het niet
van verlof terugkeren. Het niet-terugkeren van verlof komt relatief vaak voor
na een eerste verlof. Zoals uit tabel 7.5 blijkt, is het goed verlopen van het
eerste verlof geen garantie dat ook vervolgverloven incidentloos zullen ver-
lopen. Van degenen die na een verlof niet zijn teruggekeerd, was 38% van een
eerder verlof wel zonder een incident te veroorzaken teruggekeerd.

Tabel 7.5: Vervolgverloven en niet terugkeren

verlof niet terug- wel terug- totaal
gekeerd gekeerd
n % n % n %

eerste 98 62.0 120 48.8 218 54.0
vervolg 60 38.0 126 51.2 186 46.0

totaal 158 100 246 100 404 100

X'=6.3,df=1,pu0.01.
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Daarnaast blijkt er een samenhang te bestaan tussen de plaats waar het
verlof wordt doorgebracht en het niet-terugkeren. Degenen die het verlof bij
een vaste partner doorbrengen, komen relatief vaker terug dan degenen die
hun verlof bij (andere) familieleden of kennissen doorbrengen of die het verlof
niet bij een relatie doorbrengen (zie tabel 7.6).

Tabel 7.6: Niet-terugkeren en verlofadres

verlofadres niet terug-
gekeerd

wel terug-
gekeerd

totaal

n % n % n %

bij partner
elders

55
101

35.3
64.7

112
129

46.5
53.5

167
230

42.1
57.9

totaal 156 100 241 100 397 100

Xz=4.3, df = 1, po0.01.

Het blijkt echter dat er ook een samenhang is tussen de plaats waar het ver-
lof wordt doorgebracht en de leeftijd. Van de gedetineerden onder de 23 jaar
blijkt ruim 80% het verlof niet bij een vaste partner door te brengen; bij de-
genen die 30 jaar of ouder zijn, is dit percentage gedaald tot 44%. Men mag
aannemen dat het hier geconstateerde verband tussen verlofadres en niet-
terugkeren samenhangt met het al eerder geconstateerde verband tussen
leeftijd en niet-terugkeren.

7.3.4 Achtergrondvariabelen in onderling verband

In de voorgaande subparagrafen hebben we gezien dat er een verband blijkt
te bestaan tussen het niet van verlof terugkeren en variabelen zoals leeftijd,
verlofomstandigheden, aard van het delict waarvoor men veroordeeld is en cri-
minele carrière. Bij ieder van de achtergrondvariabelen afzonderlijk is ge-
keken of er een verband was met het niet-terugkeren. Er is nog vrijwel geen
aandacht geschonken aan de mogelijkheid dat de verschillende achtergrond-
variabelen ook onderling samenhangen. In deze subparagraaf gaan we in op
de onderlinge samenhang van de verschillende variabelen en op de voorspel-
lende waarde van de achtergrondvariabelen ten opzichte van het niet-terug-
keren van verlof.

Als eerste stap in deze analyse zijn de correlaties 9) berekend tussen het al
dan niet terugkeren en verschillende achtergrondvariabelen. Daarbij is apart
aandacht besteed aan de achtergrondvariabelen die als indicaties voor het
criminele verleden van de verlofganger kunnen worden beschouwd. Zoals op
grond van de resultaten uit paragraaf 7.3.2 te verwachten was, blijkt er een
samenhang te zijn met variabelen zoals aantal justitiële contacten, aantal ver-
oordelingen, aantal opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen etc. Bij al
deze indicatoren spelen de vermogensdelicten een grote rol. Omdat blijkt dat
de sterkte van de samenhang toeneemt, indien alleen gekeken wordt naar de
vermogensdelicten, zullen we ons bij de verdere analyse voorzover het de
criminele carrière van de verlofgangers betreft, tot de vermogensdelicten
beperken.

In tabel 7.7 zijn de correlaties tussen de achtergrondvariabelen en het al
dan niet terugkeren opgenomen.

9) Als correlatiemaat - een maat voor de sterkte van de samenhang - is de zg. product-moment-
correlatie (Pearsons r) berekend. Indien de correlatiemaat nadert tot nul, duidt dat op het ont-
breken van samenhang. Naarmate de correlatiemaat meer nadert tot + 1 of - 1 is het verband
sterker.
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Tabel 7.7: Correlaties van de belangrijkste variabelen met niet-terugkeren

achtergrondvariabele correlatie

leeftijd -.30
leeftijd eerste contact met justitie (sepot of veroordeling) -.29
veroordeling voor vermogensdelict (huidige detentie) +.35
duur opgelegde vrijheidsstraf (huidige detentie) -.22
totaal aantal sepots en veroordelingen voor vermogensdelicten . +.32
totaal aantal veroordelingen vermogensdelicten +.26
totaal aantal opgelegde ovv's vermogensdelicten +.31
idem, voor de laatste vijf jaar voor de huidige detentie +.40
totale duur opgelegde ovv's vermogensdelicten +.20
idem, voor de laatste vijf jaar voor de huidige detentie +.38
verlofadres bij partner -.13
aantal genoten verloven niet significant

(P«0.01)

Het blijkt dat de verschillende hier genoemde achtergrondvariabelen niet
onafhankelijk van elkaar zijn. Zoals te verwachten was, is er een duidelijke
samenhang tussen de verschillende indicatoren voor het criminele verleden'
van de verlofganger. Bovendien blijkt er ook een samenhang te zijn tussen
achtergrondvariabelen, zoals leeftijd enerzijds en strafduur, aard van het ge-
pleegde delict en leeftijd eerste contact met justitie anderzijds. Daarom is een
stapsgewijze regressie-analyse uitgevoerd. Met behulp van deze techniek
wordt uit de eerder genoemde achtergrondvariabelen (zie tabel 7.7) een zo-
danige selectie gemaakt dat daardoor een zo goed mogelijke voorspelling kan
worden gedaan van de afhankelijke variabele - i.c. het niet-terugkeren na ver-
lof - met zo min mogelijk achtergrondvariabelen. Daarbij wordt eerst de
variabele met de meest voorspellende waarde geselecteerd, vervolgens wordt
de variabele geselecteerd die daaraan nog het meest toevoegt, etc. Het pro-
ces gaat door tot geen van de overgebleven variabelen nog een statistisch sig-
nificante bijdrage levert.

In dit geval blijkt dat de variabelen aantal veroordelingen tot een ovv voor
vermogensdelicten in de laatste 5 jaar voor de huidige detentie, leeftijd, de
aard van het delict waarvoor ten tijde van verlof een vrijheidsstraf werd onder-
gaan en de totale duur van de opgelegde ovv's voor vermogensdelicten in de
laatste 5 jaar voor detentie in die volgorde de meest voorspellende waarde
hebben (zie tabel 7.8).

Tabel 7.8: Stapsgewijze regressie-analyse met niet-terugkeren als afhankelijke variabele

achtergrondvariabele samen- R' veranda-
gestelde ring in

correlatie R2

aantal ovv (vermogensdelicten) in laatste 5 jaar
leeftijd
veroordeling vermogensdelict (huidige detentie)
duur van de ovv (vermogensdelicten) in de laatste

.38 .14 .14

.43 .19 .05

.45 .20 .01

5 jaar voor huidige detentie .46 .21 .01

Uit de tabel valt af te leiden dat het niet-terugkeren relatief vaak voorkomt
bij jongere gedetineerden, bij gedetineerden die een detentie wegens een ver-
mogensdelict uitzitten en bij gedetineerden die in de 5 jaar voorafgaand aan
hun laatste veroordeling één of enkele malen een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf wegens een vermogensdelict hebben uitgezeten.

Hierbij dient overigens aangetekend te worden, dat de waarde van de R2 -
die maxiamaal 1 kan bedragen - .21 is. Dit duidt erop dat de voorspellende
waarde van de 4 genoemde variabelen niet erg groot is.
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7.4 Incidenten en besluitvorming in het kader van verloftoekenning

Voordat een beslissing inzake verloftoekenning wordt genomen, wordt
eerst advies ingewonnen van verschillende instanties. Eerder concludeerden
we reeds dat verlof in de praktijk vrijwel alleen wordt verleend, indien door de
inrichtingsdirectie en door de VAC een positief advies wordt uitgebracht1O).
De in dit deelonderzoek onderzochte verloven zijn dan ook alle toegekend na
positief advies van de inrichtingsdirectie en de VAC. Iets anders ligt dat bij de
adviezen van politie en OM. Van de 160 gevallen waarin een gedetineerde na
afloop van zijn verlof niet teruggekeerd is, is de politie 22 maal in het kader
van de verloftoekenning geconsulteerd; daarvan heeft men 7 maal bezwaar
tegen verloftoekenning aangetekend. Daar staat tegenover dat bij de controle
groep, de niet-iricidentveroorzakers, de politie ook 22 maal is geconsulteerd
en 4 maal bezwaar heeft aangetekend. Het OM werd bij de besluitvorming van
verloftoekenning in de onderzochte gevallen 36 maal ingeschakeld. In 12
gevallen ging dat om iemand die later niet van verlof is teruggekeerd, in 24 ge
vallen om iemand die wel terugkeerde. Slechts in 4 gevallen (2 gedetineerden
die niet zijn teruggekeerd, 2 gedetineerden uit de controlegroep) heeft het OM
een negatief advies gegeven. Deze aantallen zijn zo gering dat op grond daar
van geen conclusies kunnen worden getrokken over de waarde van OM- en
politie-adviezen en over het belang dat daaraan in het kader van de besluitvor
ming moet worden gehecht.

7.5 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn we ingegaan op de frequentie en de aard van onregel
matigheden bij het verlof en op de achtergronden van degenen die van een
toegekend verlof misbruik maken door niet terug te keren.

Ten aanzien van de frequentie moeten we concluderen dat tussen de 8% en
de 13% van de verloven onregelmatig eindigt. Worden de onregelmatigheden
niet aan het aantal verloven, maar aan het aantal verlofgangers gerelateerd,
dan is de conclusie dat l5% tot 25% van de verlofgangers op een of andere
wijze misbruik maakt van het verlof.

Bij de beoordeling van de verlofregeling op het punt van onregelmatigheden
dienen zowel de frequentie van de onregelmatigheden als de aard ervan in be
schouwing te worden genomen. Bij de aard valt op dat de ernst van de on
regelmatigheden meevalt. Van de 340 incidenten hebben er slechts 7 betrek
king op verloven tijdens welke de verlofganger zich schuldig heeft gemaakt
aan een misdrijf; 160 verloven eindigden onreglementair doordat cle verlofgan
ger niet van het verlof terugkeerde. De overige onregelmatigheden — d.w.z.
meer dan 50% van de 340 — zijn van minder vergaande aard; het betreft te
laat terugkeren en het terugkeren onder invloed of in het bezit van alcohol of
drugs.

Bij de beoordeling van de frequentie van de onregelmatigheden stuiten we
op problemen. Er zijn door het beleid te dien aanzien geen verwachtingen of
maximaal aanvaardbare percentages aangegeven. Als enige vergelijkings
maatstaf kan gekeken worden naar het incidentenpercentage bij andere ver
lofregelingen. Hiervoor zagen we dat in 1983 160 van de ongeveer 2600 verlo
ven mislukte, doordat de verlofganger na afloop niet terugkeerde. Dat is onge
veer 6.5% 11). Indien we dit percentage vergelijken met de mislukkingen bij de
regiemsgebonden verlofregelingen, dan moeten we vaststellen dat het nogal
hoog is. Bij de verlof regelingen die gelden voor de halfopen en open inrichtin
gen, eindigde in 19833% van de vierwekelijkse verloven en minder dan 1%

10) Zie Rook en Sampiemon (1984), p. 26 en p. 30.
11) In 1984 bedroeg dit percentage opnieuw 6.5%.
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van de wekelijkse verloven in het niet-terugkeren van de verlofganger 12). Daar
bij dient echter bedacht te worden dat de frequentie van het verlof groter is en
dat het gaat om een andere categorie gedetineerden. Indien we willen verge
lijken met verlofregelingen voor gelijksoortige categorieën gedetineerden,
dan zullen we onze blik op het buitenland moeten richten, In België en Luxem
burg kent men bv. al sinds respectievelijk 1976 en 1978 verlofregelingen voor
gedetineerden in gesloten inrichtingen. Het percentage verloven dat daar
mislukt doordat verlofgangers niet terugkeren, schommelt — volgens gege
vens van de betreffende Ministeries in beide landen — tussen de 6.3 en de
14.6 13). Het percentage in Nederland steekt daar zeker niet ongunstig bij af.

Gekeken is ook naar de achtergronden van diegenen die niet van hun verlof
zijn teruggekeerd. Uit de resultaten daarvan zijn twee conclusies te trekken. In
de eerste plaats valt op dat er weliswaar een duidelijke samenhang tussen het
niet-terugkeren en de diverse achtergrondvariabelen zoals leeftijd en cri
minele carrière blijkt te bestaan, maar dat de totale verklarende waarde van
de achtergrondvariabelen niet erg hoog is; d.w.z. dat het voorkc3men van inci
denten op grond van deze objectief vaststelbare variabelen nauwelijks moge
lijk is.

Kijken we naar de inhoud van de gevonden samenhangen, dan valt op dat
onder de niet terugkerende verlofgangers de jonge gedetineerden, gedetineer
den die voor een vermogensdelict zijn veroordeeld en gedetineerden die een
criminele carrière in de sfeer van vermogensdelicten achter de rug hebben,
oververtegenwoordigd zijn. Hun betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten
en bij Opiumwetdelicten is echter geringer dan bij de gedetineerden uit de
controlegroep.

12) Bron: Jaarverslag Gevangeniswezen 1983.
13) België: 1978: 8.4%, 1979: 8.3%, 1980: 8.5%, 1981: 7.6%, 1982: 6.6%, 1983: 8.8%, 1984: 8.8%.

Luxemburg: 1978-1979: 6.3%, 1979-1980: 14.6%, 1980-1981: 8.9%, 1981-1982: 10.6%, 1982-1983:
7.9%, 1983-1984: 6.8%.
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