
ONDERZOEK EN BELEID 128
De reeks Onderzoek en Beleid omvat de rapporten van door het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van
Justitie verricht onderzoek. Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud
van de rapporten het standpunt van de Minister van Justitie weergeeft.

Alternatieven
voor de vrijheidsstraf
Lessen uit het buitenland

J Junger-Tas

Gouda Quint bv
1993

wetenschappelijk

onderzoek- en

1)
documentatie



Ontwerp omslag: Bert Arts bNO

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Junger Tas, J.

Alternatieven voor de vrijheidsstraf: lessen uit het buitenland/J. Junger-Tas.
Arnhem: Gouda Quint. - (Onderzoek en beleid/Wetenschappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum, ISSN 0923-6414; 128)
Met lit. opg.
ISBN 90-387-0205-1 NUGI 694
Trefw.: alternatieve straffen.

© 1993 WODC

Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgesla-
gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen, of enige ande-
re manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 jo. het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit
van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wet-
telijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882,
1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemle-
zingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich
tot de uitgever te wenden.



Dit onderzoek is verricht op verzoek van de directeur-generaal Jeugdbe-
scherming en Delinquentenzorg van het ministerie van Justitie. Deze had,
met het oog op toekomstige ontwikkelingen van ons sanctiestelsel, behoefte
aan een overzicht van de ervaringen met alternatieve straffen in andere
westerse landen. Daarbij was het vooral de bedoeling de toepassing van
alternatieven voor de vrijheidsstraf te onderzoeken en deze te toetsen op
effectiviteit en doelmatigheid. Met het oog hierop heb ik 135 documenten
bestudeerd, afkomstig uit 12 landen: de Verenigde Staten, Canada, Austra-
lië, Nieuw-Zeeland, Engeland, Schotland, Zweden, Finland, Noorwegen,
Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.

Veel onderzoeksmateriaal is door de WODC-documentatie geleverd.
Daarnaast zijn aan de ministeries van Justitie van bovengenoemde landen
en aan een aantal op dit terrein opererende buitenlandse academici brieven
geadresseerd met het verzoek om zo veel mogelijk relevante informatie toe
te zenden. Op deze wijze is gepoogd een zo compleet mogelijk beeld te ver-
krijgen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de vervanging
van de vrijheidsstraf door alternatieven. Uitgangspunt hierbij was steeds de
evaluatie van de effecten van de nieuwe sancties.

Gezien het veelvuldige beroep dat op buitenlandse instanties is gedaan
en de grote bereidwilligheid waarmee op mijn verzoeken is ingegaan alsook
het belang van dit overzicht voor degenen die eraan meegewerkt hebben,
zal binnenkort een Engelse vertaling van het rapport worden vervaardigd
en aan de buitenlandse respondenten worden toegezonden. In dat verband
wordt in dit rapport geen Engelse samenvatting opgenomen.
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Samenvatting

Aanleiding tot het onderzoek

Dit rapport is opgesteld op verzoek van de directeur-generaal Delinquenten-
zorg en Jeugdbescherming. Met het oog op mogelijke toekomstige ontwik-
kelingen in ons sanctiestelsel bestond er behoefte aan een overzicht van de
ervaringen met alternatieve straffen in andere westerse landen. Van belang
hierbij waren vooral de vragen of en in hoeverre deze sancties toegepast
worden als alternatieven voor de vrijheidsstraf en hoe effectief ze zijn. De
beantwoording van deze vragen staat dan ook centraal in het rapport.

Ontwikkeling

In de meeste westerse landen is sprake (geweest) van een stijging van de
criminaliteit, een verharding van het strafklimaat en een groeiende gevange-
nispopulatie. Dit laatste is vooral het gevolg van de steeds langere duur van
de opgelegde vrijheidsstraffen. Alternatieve straffen hebben zich in deze
landen voornamelijk ontwikkeld als antwoord op de steeds nijpender wor-
dende gevangenisproblematiek.

Parallel hieraan worden in een aantal landen straftoemetingsrichtlijnen
ontwikkeld. Deze hebben een tweeledig doel. In de eerste plaats wordt hier-
mee gestreefd naar een betere sturing door de overheid van de straftoeme-
ting. In de Verenigde Staten heeft dit geleid tot het opstellen van zgn.
presumptive guidelines met mandatory sentences. Dit betekent dat men de
rechter dwingend oplegt vaste straffen voor specifieke delicten uit te spre-
ken. In andere landen ging men niet verder dan het opstellen van advisory
guidelines (Canada) of sentencing orientations (Raad van Europa). In de
tweede plaats streeft men ernaar via richtlijnen de alternatieve straffen te
verankeren in het continuum van strafopties tussen de voorwaardelijke straf
en de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Alleen op deze wijze kan toepassing
van alternatieve sancties door de rechterlijke macht gegarandeerd worden.

Toepassing

De volgende alternatieven worden het meest frequent toegepast.
- Bemiddelingsprojecten (mediation, victim-offender reconciliation, Tater-

Opfer Ausgleich);
- schadevergoeding (restitution, compensation);
- dagboetes (een systeem van geïndividualiseerde boetes, toegesneden op

de ernst van het feit en de draagkracht van de dader);
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- dienstverlening, als genoegdoening aan het slachtoffer en/of de gemeen-
schap;

- dagcentra (attendance centres, day probation, day reporting centres);
- elektronisch huisarrest;
- intensief-toezichtprogramma's (intensive supervision programs);
- boot camps, een korte vrijheidsstraf (shock incarceration) gevolgd door

een intensief-toezichtprogramma.

De eerste twee modaliteiten worden overwegend toegepast als bijkomende
straf en niet als vervanging van de vrijheidsstraf. Voor de andere straffen
geldt dit wel, zij het in verschillende gradaties.

Uitvoering

In alle landen waar men over zoiets als een reclassering beschikt is een
conflict ontstaan tussen de traditionele taakopvatting van de reclasserings-
werker als maatschappelijk werker die zijn cliënt hulp en steun biedt, en de
eisen die de samenleving en de rechterlijke macht aan de reclassering stel-
len. Voor deze laatste staan niet de belangen en behoeften van de dader
voorop, maar de ordelijke uitvoering van de straf, het toezicht op vervulling
van de sanctievoorwaarden en de veiligheid van de burger. Dit conflict
heeft allerwegen geleid tot een vertrouwenscrisis tussen de reclassering en
de (justitiële) autoriteiten. Gezien het grote belang dat de reclassering voor
haar overleven heeft bij het aantonen dat zij onmisbaar is voor een goede
uitvoering van alternatieve straffen, zijn er aanwijzingen dat de volgende
definitie van het reclasseringswerk geleidelijk aan geaccepteerd wordt: `het
met gezag ondersteunen van degene die onder toezicht staat bij het leiden
van een leven zonder misdaad en het met succes voltooien van de opgelegde
sanctie, op een wijze die rekening houdt met de eisen van de samenleving
en die van de rechterlijke macht'.

Vergelijking tussen een reclassering als overheidsdienst en een particu-
liere, door subsidies gefinancierde reclassering leverde weinig verschillen
in werkwijze op. Wel is een particuliere organisatie geneigd uitsluitend mi-
nimumrisicogevallen te accepteren en de meer riskante gevallen af te wij-
zen. In feite hebben beide organisatietypen belang bij hoge succes scores,
omdat fondsen en subsidies daarvan uiteindelijk afhankelijk zijn. Beide zijn
daarom geneigd niet alle overtredingen van de sanctievoorwaarden onmid-
dellijk aan de officier van justitie te melden, maar deze flexibel te benade-
ren en te trachten de problemen eerst informeel op te lossen.

Effectiviteit van alternatieve straffen

Ten aanzien van vervanging van de vrijheidsstraf blijken alternatieve straf-
fen in ongeveer de helft van de gevallen te leiden tot werkelijke vervanging.
Dat komt omdat deze straffen ook toegepast worden als sancties sul generis
dan wel als bijkomende straffen. Op macroniveau is het aantal alternatieve
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sancties nog te gering in omvang -al bereiken ze in de VS duizenden da-
ders - om effect te hebben op de omvang van de totale gedetineerdenpopu-
latie. Bovendien wordt die omvang ook door heel andere (beleids)factoren
bepaald, zoals het bestaan van straftoemetingsrichtlijnen, rechterlijke straf-
toemeting en de publieke en rechterlijke perceptie van de ernst van de cri-
minaliteit.

Met betrekking tot kostenbesparingen geldt in wezen hetzelfde. Hoewel
de kosten van een alternatieve straf per individueel gestrafte lager liggen
dan de kosten van detentie, kan men op macroniveau pas van kostenbespa-
ringen spreken indien bijvoorbeeld een inrichting zou worden gesloten of
bouwplannen niet zouden worden uitgevoerd. Dit laatste is slechts in één
geval geconstateerd (Colorado).

Effecten op het gedrag van daders zijn door onderzoek duidelijk aange-
toond. In het algemeen is de recidive van alternatief gestraften hoger dan
die van voorwaardelijk veroordeelden, maar lager dan die van voorwaarde-
lijk in vrijheid gestelden (parolees). Hierbij vallen de volgende kanttekenin-
gen te maken.
- De hogere recidive ten opzichte van voorwaardelijk veroordeelden is ge-

deeltelijk een vertekening als gevolg van het veel intensievere toezicht
dat op alternatief gestraften wordt uitgeoefend. Daardoor worden zowel
meer overtredingen van de sanctievoorwaarden als opnieuw gepleegde
delicten vastgesteld dan bij het normale reclasseringstoezicht het geval is.

- Mislukking van alternatieve sancties - afbreking, meestal gevolgd door
een terugkeer naar de gevangenis-hangt zeer sterk samen met het be-
leid ten aanzien van overtreding van de sanctievoorwaarden: een streng
beleid leidt tot lage successcores, een soepel beleid leidt tot hoge succes-
scores (het parket wordt niet onmiddellijk ingeschakeld).

- Een combinatie van afschrikking, door middel van intensief toezicht en
controle, en behandeling blijkt het meest effectief: het leidt tot een aan-
toonbare vermindering van de recidive.

- Ook is aangetoond dat behandeling bij voorkeur gericht moet worden op
drugverslaving, arbeidsparticipatie en gezins-/relatieproblemen.

Aanbevelingen

Uitbreiding van ons sanctiestelsel met een aantal `intermediaire' taakstraf-
fen verdient overweging. Ten eerste zijn de sanctie-opties in ons land toch
enigszins beperkt, ten tweede zijn deze straffen per individuele gestrafte
wel degelijk goedkoper dan detentie en ten derde zijn deze straffen zeer ge-
schikt om de verschillende doelstellingen van het strafrecht-vergelding,
afschrikking, incapacitering en resocialisatie -te realiseren.

Voorgesteld wordt om met de volgende sancties te experimenteren.
- De dagboete. Hiermee zijn uitstekende ervaringen opgedaan in het bui-

tenland en deze sanctie wordt in steeds meer landen ingevoerd.
- Elektronisch huisarrest. Dit is een nuttig hulpmiddel en kan ingezet wor-

den als ondersteunende sanctie met een tijdelijke duur.
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- Intensief-toezichtprogramma's. Deze vormen een zeer flexibele combina-
tiestraf, die talrijke mogelijkheden biedt, bijvoorbeeld de combinatie van
een (korte) detentie met ambulante straf- en behandelingscomponenten.
Daarbij vallen de back-door-varianten (als vervanging of na detentie) te
verkiezen boven de front-door-varianten (als diversie). De laatste gaan
gepaard met veel net-widening en mislukkingen.

Uit een oogpunt van kostenbeheersing valt te overwegen veroordeelden tot
een alternatieve straf een financiële bijdrage aan de uitvoering ervan te la-
ten leveren.

De-buitenlandse-ervaring heeft geleerd dat het bijzonder moeilijk, zo
niet onmogelijk, is tot een werkelijke verandering van straftoemeting te ko-
men zonder straftoemetingsrichtlijnen. Te overwegen valt om een commis-
sie in te stellen-bestaande uit leden van de rechterlijke macht en ambtena-
ren van Justitie en met wetenschappelijke ondersteuning-die met voorstel-
len zou dienen te komen voor indicatieve richtlijnen. Deze zouden met na-
me aan moeten geven voor welke categorieën van delicten (onder meer
naar ernst, delictverleden, omstandigheden van delict en dader), welke straf-
fen en/of combinaties van straffen binnen welke marges geindiceerd zouden
zijn.



1 Achtergronden en uitgangspunten van
alternatieve straffen

Alternatieve straffen, of zoals ze ook wel genoemd worden intermediate
sanctions, community sanctions, of taakstraffen, hebben zich de laatste 10
tot 15 jaar over de hele westerse wereld verbreid. De invoering van deze
sancties is een van de belangrijkste ontwikkelingen in de straftoemeting van
de laatste decennia. De betekenis ervan ligt in een totaal andere kijk op da-
ders, slachtoffers, de gemeenschap en straffen in het algemeen. De vraag is
echter wat men onder deze nieuwe sancties verstaat en of men er overal de-
zelfde invulling aan geeft. Volgens een bruikbare standaarddefinitie van het
Amerikaanse Office of Justice Programs (US Department of Justice, 1990)
gaat het altijd om `een strafoptie die zich op een continuum bevindt tussen
traditioneel reclasseringstoezicht en de traditionele gevangenisstraf.

De ontwikkeling van deze nieuwe strafvormen, is in de jaren zeventig in-
gezet in de Verenigde Staten en in Engeland, twee landen die toen reeds ge-
confronteerd werden met een steeds toenemende gevangenispopulatie en-
in het geval van Engeland-met een volstrekt verouderd en gebrekkig ge-
vangeniswezen. De meeste vormen van alternatieve straffen zijn echter
eerst ontwikkeld in de loop van de jaren tachtig.

Wat zijn nu de oorzaken van het feit dat men is gaan experimenteren met
andere vormen van straftoemeting dan die gebruikelijk waren en waarom
voldeden de bestaande sancties niet meer? Sommigen zullen het zoeken naar
nieuwe strafvormen wijten aan bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen
en het daarmee gepaard gaande hoge niveau van de criminaliteit, anderen
wijzen vooral op veranderingen in het denken over straffen en het bij voort-
during streven naar verdere humanisering van het strafrecht, terwijl nog
weer anderen het eenvoudig zien als het zoeken naar een oplossing voor
dringende (gevangenis) problemen.

In de eerste plaats kan men wijzen op de in de jaren zeventig ingezette stij-
ging van de criminaliteit en, (mede) als gevolg daarvan, de roep van het pu-
bliek om strengere straffen. De rechterlijke macht, hoe onafhankelijk ook,
is wel degelijk gevoelig voor de publieke opinie. Wanneer er vanuit de me-
dia en de bevolking steeds meer druk wordt uitgeoefend om door middel
van het strafrechtelijk systeem een halt toe te roepen aan de groeiende
criminaliteit, dan ziet men dat de rechter daarop reageert door vaker en
langere vrijheidsstraffen uit te spreken.

In eerste instantie heeft men op de toegenomen criminaliteit dan ook ge-
reageerd met het versneld bouwen van nieuwe gevangenissen, teneinde de
wassende stroom van veroordeelden tot een vrijheidsstraf op te vangen. In
de Verenigde Staten stond in 1987 1 op elke 55 volwassenen, 1 op elke 31
mannen en 1 op elke 9,5 zwarte mannen onder correctional control (in de
gevangenis of onder reclasseringstoezicht), een totaal van 3,2 miljoen en
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een toename van 30% vergeleken met 1983 (Harris, 1987). In 1990 was dit
aantal gestegen naar meer dan 4 miljoen: meer dan een miljoen (1.155.000)
volwassenen ondergingen een vrijheidsstraf, 2,5 miljoen personen kregen
een voorwaardelijke veroordeling met reclasseringstoezicht en 400.000 ge-
detineerden werden vervroegd in vrijheid gesteld onder toezicht van de re-
classering (Bureau of Justice Statistics). Dat is een toename van de correc-
tional population met 7% sinds 1989 en met 44% sinds 1985.'

Een dergelijke ontwikkeling is zeker niet uniek voor de Verenigde Sta-
ten. In Canada steeg de gedetineerdenpopulatie met 10,6% tussen 1975 en
1979 en met nog eens 10,3% tussen 1979 en 1982. Het detentiecijfer is ge-
stegen van 84 per 100.000 tot meer dan 100 per 100.000. De detentieduur
is in dezelfde periode toegenomen met 31 % (Billingsley en Hann, 1984) en
stijgt nog steeds. Volgens Landreville is het niet zozeer de stijging van de
criminaliteit die tot groei van de gedetineerdenpopulatie heeft geleid, als wel
veranderingen in de wetgeving, in het beleid van de rechterlijke macht en
in dat van het gevangeniswezen. Een van de wettelijke maatregelen die het
meest aan de groei hebben bijgedragen, is de beslissing degenen die tot le-
venslang veroordeeld zijn, pas na 25 jaar in vrijheid te stellen. Gegeven het
feit dat er jaarlijks ongeveer 30 tot 50 van dergelijke vonnissen zijn (in 1988
zaten al 300 tot levenslang veroordeelden vast), verwacht men dat in het
jaar 2000 minstens 1000 langdurig gedetineerden een cel bezet zullen hou-
den. Hoewel slechts 1 % van de vonnissen een lange straf betreft, zullen ze
10% van de detentiecapaciteit in beslag nemen. Daarnaast is ook voor an-
dere straffen de periode tot invrijheidstelling verlengd. In Québec werd in
1984 slechts 7% van de instroom gevormd door gedetineerden met een straf
van langer dan zes maanden, maar zij bezetten wel de helft van de celcapa-
citeit (Landreville, 1988).

Ook in Europa groeide de gevangenispopulatie en werden nieuwe gevan-
genissen gebouwd. In Frankrijk bedroeg de gevangenispopulatie op 1 janua-
ri 1993 50.352 gedetineerden, 10.000 meer dan in 1981 en dat ondanks
collectieve gratiëringen in 1985, 1988, 1989, 1991 en 1992. Deze groei is
veeleer het gevolg van de toegenomen duur van de vrijheidsstraf dan van
een toename van het aantal opgelegde vrijheidsstraffen: de gemiddelde de-
tentieduur was 4,6 maanden in 1980 en 6,5 maanden in 1991, terwijl het
aantal opgelegde vrijheidsstraffen, in 1980 nog 97.000, sinds 1981 gemid-
deld 83.000 per jaar bedroeg (Cesdip, 1993; zie bijlage).

Ook in een land met een relatief laag criminaliteitsniveau als Zwitserland
steeg de detentieduur tussen 1982 en 1991 met 50%. Bovendien heeft het
land te kampen met een groot aantal lopende vonnissen: slechts 20% van
de tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf veroordeelden wordt na het von-
nis meteen opgesloten, terwijl meer dan de helft langer dan drie maanden
moet wachten voor er een plaats beschikbaar is (Kuhn, 1993).

1 Een voorbeeld van deze ontwikkeling is de staat Californië, waar men het meest ambitieu-
ze gevangenisbouwprogramma van de VS heeft uitgevoerd. Thans is echter de California
Blue Ribbon Commission on Inmate Management tot de slotsom gekomen dat 'states
cannot "build their way out" of the crowding crisis' (Clear en Byrne, 1992).
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Uit enquêtes die door de Raad van Europa uitgevoerd worden, blijkt dat in
praktisch alle lidstaten dezelfde ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Deze
ging gepaard met een toename van het aantal gedetineerde vrouwen, leden
van minderheidsgroepen en vreemdelingen en een gemiddeld `oudere' po-
pulatie dan voorheen. Evenals in Frankrijk is de voornaamste oorzaak een
steeds langere duur van de vrijheidsstraf. Zo blijkt bijvoorbeeld in Zwitser-
land 83 % van alle vrijheidsstraffen zes maanden of minder te zijn en deze
leggen beslag op slechts 27% van de detentiecapaciteit; 73% van de gedeti-
neerdenpopulatie bestaat uit gedetineerden met een vonnis van meer dan
zes maanden (Kuhn, 1993). Slechts drie landen vormen een uitzondering op
dit patroon: Duitsland, Oostenrijk en Finland.

Duitsland en Oostenrijk gaven tot 1990 een daling van de gedetineerden-
populatie te zien. In Oostenrijk heeft men in 1975 de korte vrijheidsstraffen
(tot zes maanden) afgeschaft. In 1988 is de gedeeltelijk voorwaardelijke
vrijheidsstraf ingevoerd en komt men voor invrijheidstelling in aanmerking
ná de helft van de opgelegde detentie te hebben uitgezeten. Vooral de twee
laatste maatregelen hebben bijgedragen tot een reductie van de gevangenis-
populatie (Kuhn, 1993). Duitsland heeft eveneens (in 1969) de korte vrij-
heidsstraf beperkt en de voorwaardelijke invrijheidstelling bevorderd. Het
detentiecijfer in West-Duitsland daalde tussen 1984 en 1987 van 79 tot 62
per 100.000 (Sessar, 1989). Sedert 1990 lijken de cijfers in beide landen
echter gestabiliseerd (Cesdip, 1993). Ook in Finland is de laatste 15 jaar als
gevolg van wettelijke maatregelen de gevangenispopulatie gestadig afgeno-
men (Tdrnudd, 1991).

Een tweede belangrijke achterliggende oorzaak voor het experimenteren met
andere vormen van straftoemeting is het verlies van vertrouwen in behande-
ling en resocialisatie van delinquenten. Parallel hieraan heeft zich de sterke
individualisering van de samenleving en de daarbij behorende grote nadruk
op de rechten van het slachtoffer en de verantwoordelijkheid van de dader
ontwikkeld.

Beide ontwikkelingen hebben geleid tot een verandering in de opvattin-
gen over de doelstelling van straffen. In de jaren zestig en zeventig was het
rehabiliteren en resocialeren van de delinquent de voornaamste doelstelling.
Deze doelstelling heeft, onder meer op grond van de toename van de crimi-
naliteit en het afnemende vertrouwen in het vermogen van de reclassering,
de hulpverlening en therapeuten om dit doel te bereiken, sterk aan invloed
ingeboet. In plaats daarvan werden, eerst in de VS en daarna ook in Euro-
pa, neoklassieke of retributivistische principes (her)ontdekt. Deze principes
zijn het best verwoord door Von Hirsch in `Doing Justice: the Choice of
Punishments' (1976), het rapport van een commissie die was ingesteld om
het Amerikaanse systeem van straffen van onbepaalde duur te hervormen.
Het door Von Hirsch en zijn collega's ontworpen systeem ging uit van drie
met elkaar samenhangende beginselen: het principe van fust deserts, hetgeen
betekent dat de veroordeelde de straf moet krijgen die hij `verdiend' heeft
op grond van de ernst van het gepleegde delict en zijn strafverleden; het
principe van proportionality, dat wil zeggen dat de toegemeten straf in juis-
te verhouding moet staan tot de ernst van het misdrijf; en het beginsel van
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equality, wat betekent dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te wor-
den. Het streven van Von Hirsch en de zijnen was de willekeur van de straf
van onbepaalde duur te bestrijden en te komen tot een eerlijker en recht-
vaardiger straftoemetingsbeleid. Met het verwerpen van de indeterminate
sentence hebben zij echter ook het beginsel verworpen op grond waarvan
de rechter, behalve de ernst van het feit en het strafverleden, ook de per-
soon van de dader en de omstandigheden van de delictpleging in zijn beslis-
sing over de strafmaat mee laat wegen. Von Hirsch en zijn collega's wilden
die persoonlijke (verzwarende of verzachtende) omstandigheden niet laten
meewegen, omdat deze de beslissingsbevoegdheid van de rechter op oncon-
troleerbare wijze zou vergroten. Het was die vrijheid die in het verleden tot
de beruchte veroordelingen van onbepaalde tijd had geleid. De hervorming
van Von Hirsch en de zijnen kwam in wezen neer op een versterking van
de rechtspositie van de verdachte. Wat er echter gebeurde, was dat het sa-
menvloeien van een strenger wordend strafklimaat en de hernieuwde aan-
dacht voor de klassieke principes van het strafrecht zowel in de VS als in
Europa leidden tot minder consideratie voor de dader en het vaker opleg-
gen van (langere) vrijheidsstraffen aan volwassenen èn aan minderjarigen.
Geheel in de lijn van haar streven de rechten van de verdachte te waarbor-
gen, heeft de commissie voorgesteld de discretionaire bevoegdheid van de
rechter aan banden te leggen. Daartoe heeft zij richtlijnen opgesteld, waar-
bij het opleggen van de gevangenisstraf beperkt werd tot alleen de ernstig-
ste misdrijven. In werkelijkheid is het resultaat echter tegengesteld aan de
verwachtingen geweest en heeft deze belangrijke en invloedrijke beweging
vooral geleid tot een meer retributivistisch strafrecht, met een grote nadruk
op straffen en vergelding en het op het tweede plan plaatsen van resociali-
satie.

Overigens is wel gebleken dat het niet zo gemakkelijk is om vast te stel-
len wat nu precies een `verdiende' straf is voor een bepaald delict; rechters
hebben hierover zeer verschillende opvattingen. Daarnaast blijkt dat rech-
ters wel de ernst van het feit en het delictverleden zwaar laten wegen bij
hun beslissing over de strafmaat, maar dat dit toch zelden het enige
criterium is. Praktisch altijd spelen andere overwegingen, die samenhangen
met de persoon van de dader en de omstandigheden waaronder het delict
gepleegd is, mede een rol (Morris en Tonry, 1990).

In de derde plaats is daar de ontwikkeling van de alternatieve sancties bij-
gekomen. Deze moet oorspronkelijk worden gezien in het kader van een
eeuwenlange ontwikkeling naar humanisering van het strafrecht. Zo waren
doodstraf en verbanning vervangen door lichamelijke straffen en deze weer
door de veel humanere celstraf, die er eveneens op gericht was de misdadi-
ger te resocialiseren en hem tot een beter mens te maken. Nu was het stre-
ven erop gericht ook de gevangenis, als dehumaniserend en criminogeen mi-
lieu, te vervangen door straffen in de gemeenschap. Niet alleen zou daar de
resocialisatie van de dader veel betere kansen krijgen, maar bovendien werd
diezelfde gemeenschap ook verantwoordelijk gesteld en bij de sanctionering
en resocialisatie betrokken. Deze min of meer autonome ontwikkeling heeft
ertoe bijgedragen dat men ernstig is na gaan denken over de mogelijkheid
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andere sancties dan de gevangenisstraf in te voeren en te komen tot een
veel meer omvattend en samenhangend straftoemetingssysteem, waarin al-
ternatieve sancties en traditionele straffen hun eigen plaats krijgen.

In dit verband is een van de obstakels die voorstanders van de uitbrei-
ding van alternatieve sancties ontmoeten, het feit dat (in de VS, maar daar
niet alleen) de gevangenisstraf nog steeds wordt gezien als `de maat van al-
le straffen, de "enige echte" straf. Straf opleggen betekent voor velen bij-
na automatisch het opleggen van een vrijheidsstraf: alle andere straffen be-
schouwt men als slappe aftreksels van die `echte' straf. Dit is niet alleen zo
in de geest van de gewone burgers, maar ook in die van de rechterlijke
macht. Bovendien heeft de gevangenisstraf het grote voordeel dat men ein-
deloos kan differentiëren naar duur, een mogelijkheid die bij de boete en
bijvoorbeeld de dienstverlening veel beperkter is.

Zowel het probleem van de invoering van alternatieve sancties als het pro-
bleem van de grote verschillen in straftoemeting tussen rechters hebben in
de VS geleid tot de ontwikkeling van zgn. presumptive sentencing guide-
lines, hetgeen vertaald zou kunnen worden met indicatieve straftoemetings-
richtlijnen. Dit betekent dat het niet gaat om absolute richtlijnen, maar om
indicaties voor straftoemeting binnen zekere marges. Wijkt de rechter hier-
van af, dan moet hij dit duidelijk motiveren (Morris en Tonry, 1990). In
hoofdstuk 2 ga ik hier nader op in.

Zoals zo dikwijls het geval is bij vernieuwingen, is de belangrijkste im-
puls tot het `nieuwe' denken over straffen door de VS gegeven. De maat-
schappelijke omstandigheden die hieraan ten grondslag lagen, raakten echter
ook andere landen zoals Canada en West-Europa. In Canada werd in 1984
de Canadian Sentencing Commission ingesteld, die in 1987 het rapport
`Sentencing Reform: a Canadian Approach' uitbracht. De aanbevelingen
van de Sentencing Commission betroffen onder meer het opstellen van zgn.
presumptive guidelines ten aanzien van de toepassing van de gevangenis-
straf, de instelling van een permanente straftoemetingscommissie, de af-
schaffing van parole en van minimumstraffen, de herziening van de maxi-
mumstraffen en een grotere toepassing van alternatieve of `gemeenschaps'-
sancties (community sanctions). Niet al deze aanbevelingen zijn door de
Vaste Commissie van Justitie in het federale parlement overgenomen. Zo
wilde men parole en minimumstraffen niet afschaffen, de maximumstraffen
niet herzien en koos men voor advisory sentencing guidelines in plaats van
presumptive guidelines. Dit laatste geeft al aan dat Canada een wat andere
benadering van straftoemeting en straffen heeft dan de VS.

In twee documenten uit 19902 stelt de Canadese regering dat het straf-
recht twee hoofddoelstellingen heeft:
- het bewaren van de openbare orde, de preventie van criminaliteit en de

bescherming van de burgers (veiligheidsdoelen);

2 Minister of Justice of Canada: Directions for Reform - Sentencing; Minister of Justice and
the Sollicitor General of Canada: Directions for Reform - a Framework for Sentencing,
Corrections and Conditional Release.
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- billijkheid, rechtvaardigheid, het garanderen van de rechten en vrijheden
van de individuele burger tegen de macht van de staat en het voorzien in
een aangepaste reactie op crimineel gedrag (rechtsdoelen).

Daarbij wordt aangetekend dat, hoewel de bescherming van de burger de
belangrijkste doelstelling is, terughoudendheid en evenwichtigheid in het
toepassen van het strafrecht geboden is: `Restraint should be used in em-
ploying the criminal law because the basic nature of criminal sanctions is
punitive and coercive, and, since freedom and humanity are valued so high-
ly, the use of other, non-coercive, less formal and more positive approaches
is to be preferred wherever possible and appropriate.' Bovendien, en daarin
wijkt de Canadese visie relatief sterk af van de Amerikaanse, blijft Canada
het rehabilitation-begrip hoog in het vaandel voeren, al erkent men dat het
vermogen van het strafrechtsysteem om verregaande invloed uit te oefenen
op het gedrag van individuele burgers beperkt is.' Ten slotte wordt, zoals
overal, het kostenaspect aan de orde gesteld; hervormingen die grote additi-
onele budgetten zouden vergen worden op voorhand afgewezen.

De straftoemetingsprincipes die door de Canadese regering zijn voorge-
steld, zijn grotendeels in overeenstemming met de in de VS ontwikkelde
principes van fust desert, proportionality en equality, zij het dat de rechter
rekening zou moeten houden met verzwarende of verzachtende omstandig-
heden.
- Het vonnis moet evenredig zijn met de ernst van het feit, met de mate

waarin de overtreder voor het delict verantwoordelijk gesteld kan wor-
den en met eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden;

- het vonnis dient het minst zware alternatief zijn dat in de gegeven om-
standigheden geëigend is;

- het vonnis moet gelijk zijn aan vonnissen die worden uitgesproken ten
aanzien van andere overtreders die gelijke delicten onder dezelfde om-
standigheden pleegden;

- de voorgeschreven maximumstraf dient uitsluitend te worden opgelegd
in geval van de meest ernstige delicten;

- de gevangenisstraf dient uitsluitend te worden opgelegd:
- in geval van bescherming van de burger tegen gewelddelicten;
- als elke andere sanctie onvoldoende recht doet aan de ernst van het

feit, de voortdurende recidive van het criminele gedrag, de bescher-
ming van de burger of de integriteit van de strafrechtspraak;

- indien alle overige sancties niet hebben geleid tot naleving van de in
het vonnis gestelde voorwaarden.

Zowel de Canadian Sentencing Commission als de Vaste Commissie van
Justitie in het Huis van Afgevaardigden hebben aanbevelingen opgesteld
met het oog op uitbreiding van alternatieven voor de gevangenisstraf. Hoe-
wel Canada relatief minder vaak een vrijheidsstraf oplegt dan de VS, liggen

3 Ook de Engelse Criminal Justice Act uit 1991 spreekt herhaaldelijk van rehabilitation als
een doel van de straf.
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de cijfers toch aanzienlijk hoger dan die in West-Europa. De gedetineerden-
populatie in de federale inrichtingen bestaat naast gewelddelinquenten voor
het grootste deel uit vermogensdelinquenten. In de provinciale inrichtingen
beslaat het grootste deel van de gepleegde delicten minder ernstige vermo-
gens- en aan alcohol gerelateerde verkeersdelicten, gevolgd door diefstal en
heling. Bovendien zitten drie van de tien gedetineerden vervangende hech-
tenis uit voor het niet-betalen van een boete.

De voorgestelde hervorming van de Canadese regering wil een oplossing
bieden voor het `over-gebruik' van de vrijheidsstraf, de ongerechtvaardigde
discrepanties in straftoemeting, het gebrek aan een coherent straftoemetings-
beleid en de verwarring bij de burgers over de rol van straftoemeting in het
strafrechtsysteem.

Ook in Europa heeft het onderwerp groeiende aandacht gekregen. De Raad
van Europa heeft in 1989 een Select Committee of Experts on Sentencing
ingesteld waaraan eerst 12 en vervolgens 14 landen hebben deelgenomen.'
In 1992 bracht deze commissie een rapport uit met aanbevelingen over
straftoemeting (Recommendation on Consistency in Sentencing). De com-
missie stelt dat haar activiteiten het gevolg zijn van het feit dat steeds meer
landen zich zorgen maken over de geloofwaardigheid van het strafrechtsys-
teem dat aangetast wordt door de grote verschillen in straftoemeting tussen
rechters. Drie beginselen vormen de basis van de aanbeveling:
- gelijke gevallen dienen gelijk behandeld te worden (equality);
- de beslissing van de rechter dient altijd gebaseerd te zijn op de individue-

le omstandigheden van de zaak en de persoonlijke situatie van de dader;
- consistentie in straftoemeting dient niet te leiden tot strengere vonnissen.

Met deze drie beginselen distantieert de commissie zich in feite van de
Amerikaanse uitgangspunten. In de VS heeft men met name het tweede
principe willen afschaffen en heeft de hervorming wel degelijk geleid tot
strengere straffen. Met betrekking tot het strafverleden is het rapport van
de Raad van Europa van oordeel dat dit niet automatisch tot verzwaring
van de strafmaat zou moeten leiden. Het vonnis dient proportioneel te zijn
aan de ernst van het laatst gepleegde delict, en de mate waarin de straflijst
in de beslissing meetelt, zou afhankelijk gemaakt dienen te worden van de
aard daarvan. Zo zou dit verleden niet mee moeten tellen wanneer het voor-
laatste delict lange tijd geleden gepleegd is, het misdrijf (of misdrijven) niet
ernstig is en de verdachte nog jong is.

De commissie plaatst haar aanbevelingen uitdrukkelijk in het licht van
het huidige beleid dat erop gericht is de toepassing van de gevangenisstraf
terug te dringen. Daartoe wil zij het straftoemetingsbeleid beter structure-
ren en consistenter maken. Allereerst zou men de strafopties voor bepaalde
delicten kunnen beperken door misdrijven naar ernst te rangordenen. Daar-

4 Frankrijk, Duitsland, Engeland, Griekenland, Cyprus, IJsland, Nederland, Portugal,
Malta, Spanje, Zweden, Turkije; later voegden Finland en Hongarije zich bij de Com-
missie. De VS en Canada hadden een waarnemer afgevaardigd.
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naast heeft de commissie twee specifieke technieken geintroduceerd die voor
de rechter een leidraad kunnen vormen.
- Sentencing orientations geven een aantal strafopties aan voor verschillen-

de delicten en hun varianten, naar gelang er van verzachtende dan wel
verzwarende omstandigheden sprake is. De rechter is evenwel niet ver-
plicht de `oriënteringen' te volgen, maar blijft vrij van deze strafopties
af te wijken; in dat geval dient de rechter de afwijking wel te motiveren.

- Starting points geven basisvonnissen aan voor delicten en hun varianten
en de rechter kan vervolgens een strenger dan wel lichter vonnis uitspre-
ken op grond van verzwarende of verzachtende omstandigheden.

De gevangenisstraf zou alleen dan toegepast moeten worden als de ernst
van het misdrijf zodanig is dat elke andere straf absoluut ontoereikend zou
zijn. Om dit te bevorderen zou men wettelijke restricties op de toepassing
van de vrijheidsstraf moeten introduceren (vooral met betrekking tot de kor-
te vrijheidsstraf). Dit is onder meer gebeurd in de Engelse Criminal Justice
Act 1991, waar het opleggen van een vrijheidsstraf beperkt is tot de zeer
ernstige delicten, de geweld- en zedendelicten (Part 1, 1.(2) a en b). Wan-
neer een vrijheidsstraf wordt opgelegd, dient de rechter dit in open court
uit te spreken en het de verdachte in ordinary language mee te delen (Part
1, 1.(4) a en b).

Volgens het rapport van de Raad van Europa dienen, naast de vrijheids-
straffen, ook de alternatieve sancties gerangordend te worden, waarbij niet
alleen de verschillende soorten van sancties, maar ook de relatieve zwaarte
van de sanctie (hoogte van de boete, duur van de dienstverlening) moet
worden verdisconteerd. Zo kan de rechter op eenvoudige wijze de geschikte
sanctie en de juiste strafmaat vaststellen.

De commissie wijst erop dat, hoewel alternatieve sancties in de meeste
landen veelvuldig worden toegepast, rechters er soms toe neigen deze sanc-
ties op te leggen als alternatief voor andere dan vrijheidsstraffen. In plaats
van een alternatief voor de (korte) vrijheidsstraf, worden deze sancties op-
gelegd aan personen die in het geheel niet in aanmerking komen voor een
vrijheidsstraf, maar voor een lichtere straf. Dit is wat men net-widening
noemt. De commissie is er daarom van overtuigd dat er geen consistent
straftoemetingsbeleid gevoerd kan worden, tenzij zowel de vrijheidsstraffen
als de niet-vrijheidsberovende straffen - gerangordend naar zwaarte - gere-
lateerd worden aan de ernst van het misdrijf en de omstandigheden waaron-
der het gepleegd is. Het nut van deze aanpak is dat een evenwichtige rang-
ordening van niet-vrijheidsbenemende straffen de rechter in staat stelt het
vonnis te individualiseren en het beginsel van proportionaliteit te respecte-
ren. De rechter doet dit door eerst te beslissen hoe zwaar de sanctie moet
zijn (naar gelang de ernst van het feit) en vervolgens een keuze te maken
uit de waaier van straffen op dat specifieke zwaarteniveau.

Het rapport spreekt zich verder uit tegen het detineren van personen die
de alternatieve sanctie niet volgens de voorwaarden uitvoeren en tegen de
vervangende hechtenis bij het niet-betalen van een boete.

Wanneer nu de voornaamste uitgangspunten van de hervorming in de
straftoemeting worden samengevat, komt daaruit het volgende naar voren.
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De basisfilosofie in het merendeel der westerse landen, Canada en Australië
inbegrepen, gaat uit van drie beginselen: de `verdiende' straf, het proportio-
naliteitsbeginsel en het gelijkheidsprincipe. In zijn zuivere vorm wordt deze
filosofie het duidelijkst (hoewel ook daar niet volledig) aangehangen in de
Verenigde Staten. Canada en West-Europa hebben belangrijke nuanceringen
aangebracht. Zo blijft daar het rehabilitation-concept een essentieel onder-
deel vormen van wetgeving en beleid. Een andere nuancering is dat de rech-
ter expliciet in zijn oordeel rekening moet houden met hetzij verzwarende,
hetzij verzachtende omstandigheden van het gepleegde feit. Dit wil zeggen
dat de omstandigheden van het delict en de persoon van de dader een dui-
delijke rol blijven spelen in het besluitvormingsproces. Ten slotte worden
zowel in de VS als in de andere westerse landen pogingen ondernomen om
de toepassing van de vrijheidsstraf te beperken, hetzij door wettelijke bepa-
lingen in te voeren (vooral in Engeland), hetzij door straftoemetingsrichtlij-
nen in te voeren.

Dit alles heeft ongetwijfeld het klimaat geschapen waarin concrete verande-
ring mogelijk werd. Maar de belangrijkste motor tot vernieuwing in de
straftoemeting moet zonder twijfel gezocht worden in sociale, economische
en financiële overwegingen. Deze vloeien voort uit enerzijds de toename
van de gedetineerdenpopulatie, gecombineerd met (of als gevolg van) het
opleggen van steeds langere gevangenisstraffen en anderzijds de hoge kosten
van zowel het bouwen als het exploiteren van gevangenissen. Daar komt bij
dat de westerse wereld te kampen heeft met een economische recessie, die
een krachtige rem vormt op het voortdurend aanwenden van grote budgetten
voor nieuwe gevangenisbouw.

De ontwikkeling van alternatieve straffen is derhalve in eerste instantie
te beschouwen als het produkt van het zoeken naar nieuwe straftoemetings-
strategieën om aan deze beide problemen het hoofd te bieden.



2 Doelstellingen en regelgeving

Alternatieve sancties hebben een groot aantal doelstellingen, waarvan een
aantal overigens tegenstrijdig is. Men kan onderscheid maken tussen doel-
stellingen gericht op de individuele dader en doelstellingen van een meer
algemeen, systeemgericht karakter.

2.1 Dadergerichte doelstellingen

Het zwaartepunt van alternatieve sancties ligt bij het toezicht op en controle
van iemands gangen ' en gedragingen in de gemeenschap, in plaats van het
inperken van zijn bewegingsvrijheid in een inrichting. Aanvankelijk waren
de doelstellingen hoofdzakelijk dadergericht en lag het accent nog sterk op
het resocialiserende karakter van de straf: door middel van nuttige arbeid in
de vrije tijd zou de dader het slachtoffer en de samenleving genoegdoening
bieden en op die manier als het ware zijn lidmaatschap van de `morele ge-
meenschap' terug kunnen verdienen. De sterkere nadruk op de rechten van
slachtoffers en hun groeiende invloed in het strafproces heeft er echter me-
de toe bijgedragen dat er een langzame verschuiving is opgetreden van 're-
socialisatie' naar `vergelding' als strafdoel.

Er zijn echter velerlei vormen van alternatieven. Zo dragen dienstverle-
ning, `mediation', restitutie en compensatie nog steeds het karakter van
herstel van de geschonden rechtsorde en genoegdoening aan het slachtoffer:
in deze sancties zit een duidelijk opvoedend en `verbeterend' element. Men
vindt dit in veel landen terug in de doelstellingen van de sancties. Finland
heeft bijvoorbeeld bij de wettelijke invoering van dienstverlening in 1991,
als voornaamste doelstellingen gesteld: het terugdringen van de gevangenis-
populatie, het vermijden van de schadelijke bijwerkingen van de gevange-
nisstraf en het streven om het werken in `normale' sociale organisaties tot
een positieve ervaring voor de dader te maken. Daarnaast beklemtoont de
wet de noodzaak van het handhaven van essentiële straftoemetingsprincipes
(Takala, 1991 en 1992).

Anders is het met sancties als (elektronisch) huisarrest, intensief reclas-
seringstoezicht, gedwongen behandeling, drugcontroles en regelmatige huis-
zoekingen op aanwezigheid van verboden stoffen. Deze alternatieve opties
hebben een uitgesproken controlerend karakter, waarbij het er vooral om
gaat de naleving van de opgelegde condities te garanderen. De steeds ster-
kere nadruk op controle en de indringendheid van het permanente toezicht
komt voort uit het feit dat men voor twee zaken zeer beducht is. Enerzijds
is men bang dat de rechterlijke macht het vergeldings- en strafkarakter van
alternatieve sancties onvoldoende vindt en de sancties derhalve niet zal wil-
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len toepassen. Anderzijds vreest men dat het publiek het gevoel zou kunnen
krijgen onvoldoende beschermd te zijn tegen herhaling van het misdrijf.
Een van de gevolgen van deze houding is dat sommige sancties, met name
Intensive Supervision Programs (ISP), zó zwaar en privacy-indringend zijn
dat een aanzienlijk deel van de veroordeelden zijn straf liever in de inrich-
ting uitzit (Petersilia, 1991). Een ander gevolg is dat met de toename van
het aantal bijzondere condities het risico van zgn. `technical violations' toe-
neemt en daarmee de kans dat de dader weer terug naar de gevangenis gaat
(Petersilia, 1991).

Op te merken valt dat, hoewel het resocialiserend karakter van de straf
in sommige alternatieve sancties meer benadrukt wordt dan in andere, ner-
gens als doelstelling het verminderen van het strafkarakter of het verlichten
van de straf naar voren gebracht wordt. Uit alle rapportages blijkt integen-
deel dat de algemeen geaccepteerde neoklassieke beginselen van gerechtig-
heid (fairness), proportionaliteit en gelijkheid zich hiertegen verzetten. Men
is allerwegen van mening dat de pleger van een misdrijf zijn `gerechte' straf
niet mag ontlopen, zij het dat in sommige landen meer nadruk op de per-
soon van de dader en de delictomstandigheden wordt gelegd dan in andere.
Zo geven de Engelse National Standards for Community Service Orders
(Home Office Circular nr. 18/1989) als de drie voornaamste doelstellingen
van dienstverlening aan:
- het opleggen van een straf;
- het geven van genoegdoening aan de gemeenschap;
- het verrichten van arbeid ten dienste van de gemeenschap.

De circulaire voegt hieraan toe dat de te verrichten arbeid wel een zinvolle
ervaring voor de dader mag vormen, maar dat het werk in de eerste plaats
zwaar en veeleisend moet zijn en van duidelijk nut voor de gemeenschap.

Vooral in de VS ziet men de geleidelijke verschuiving van resocialisatie-
naar controledoeleinden. Dit komt het duidelijkst naar voren in de doelstel-
lingen van de ISP-projecten, waarbij de nadruk ligt op voortdurende con-
trole van een combinatie van een aantal alternatieve maatregelen. Die doel-
stelling kan aldus worden samengevat. `Het gedurende de toezichtperiode
verminderen van het risico dat de dader opnieuw delicten zal plegen of de
condities van de sanctie zal overtreden, door de gelegenheid en de neiging
daartoe in te perken. Dit wordt voornamelijk bereikt door het "incapacite-
rende" en speciaal afschrikkende middel van intensieve regulering en "mo-
nitoring" van de verblijfplaats en het gedrag van de dader en de daaruit
volgende grotere kans op ontdekking en stricte uitvoering van de gevolgen
van eventuele overtredingen' (Harland en Rosen, 1987).

Daarnaast zijn er ook nog bijkomende doelstellingen, zoals genoegdoe-
ning aan het slachtoffer, bevrediging van de vergeldingsbehoefte door mid-
del van voldoende zware en pijnlijke straffen en resocialisatie (Harland en
Rosen, 1987). Het zwaartepunt ligt echter op de controle.
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2.2 Systeemgerichte doelstellingen

Met de introductie van de nieuwe sancties heeft men niet alleen beoogd tot
een voor daders betere, rechtvaardigere en effectievere strafrechtspraak te
komen. Wellicht nog belangrijker dan deze op de individuele dader gerichte
doelstellingen zijn de meer utilitaire systeemgerichte doeleinden.

Zo hebben volgens een rapport van de Amerikaanse rekenkamer (Gene-
ral Accounting Office) de alternatieve sancties drie doelstellingen:
- het verminderen van de gevangenispopulatie;
- het bereiken van kostenbesparingen door vervanging van de dure gevan-

genisstraf door goedkopere alternatieven;
- het terugdringen van de recidive.

Sommige staten voegen daar nog andere doelstellingen aan toe, zoals `het
voorzien in geschikte `intermediate' straffen in de gemeenschap (New Jer-
sey), de bescherming van de burgers (Minnesota). Anderen willen twee
doelstellingen met elkaar verzoenen: beheersing van de groei van de gedeti-
neerdenpopulatie en van de daarmee samenhangende kosten alsook tege-
moetkoming aan de eisen van de burgers dat delinquenten voor hun misdrij-
ven adequaat gestraft worden (Georgia). Een consequentie van de laatste
optie is wel dat men er in veel staten naar gestreefd heeft alternatieven te
ontwikkelen die nog zwaarder, pijnlijker en `incapaciterender' zijn dan de
vrijheidsstraf (Jones, 1990).

Kort samengevat komen de expliciete doeleinden van de nieuwe sancties
neer op:
- vermindering van het aantal gedetineerden;
- vergroting van de bescherming van de burger;
- resocialisatie van de dader;
- versterking van de rol van de reclassering;
- kostenbesparingen.

De Noor Thorvaldson (1982) noemde dit een smorgasbord van sanctiedoel-
stellingen. Bovendien zijn ze tegenstrijdig: als de nadruk valt op resocialisa-
tie, dan staan de noden en behoeften van de dader centraal; is het daarente-
gen reparatie, dan staat het slachtoffer centraal; is het retributie, dan speelt
de strafdoelstelling van just desert de voornaamste rol. Afgezien echter van
de tegenstrijdigheid van sommige van deze doelen, kan men zich in gemoe-
de afvragen of al deze pretenties ooit kunnen worden waargemaakt: de alter-
natieve sancties worden hierin gezien als het strafrechtelijk ei van Colum-
bus, de uitvinding waardoor alle problemen in de strafrechttoepassing in
één klap zullen worden opgelost!

Overigens wijst Tonry (1990) erop dat de nieuwe sancties ook belangrij-
ke latente functies vervullen. Zo wil de overheid aan de burger en aan de
politiek graag aantonen dat ze de criminaliteit met harde hand bestrijdt (en
toch tegen minder kosten). Ook de reclassering heeft er belang bij de eigen
geloofwaardigheid op te krikken door strakkere controle op het naleven van
de condities: dat levert hogere budgetten, meer personeel en meer projecten
op. Het betekent bovendien dat de reclassering weer een belangrijkere rol
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krijgt toebedeeld in de criminaliteitsbestrijding en dat geeft meer waardering
voor het beroep en meer professionele en psychologische satisfactie voor de
medewerkers.

2.3 Regelgeving ten behoeve van de hervormingsdoeleinden

Wil men één of meer van bovengenoemde ambitieuze doelstellingen realise-
ren, dan is het van het grootste belang dat de rechterlijke macht alternatieve
sancties toepast volgens de letter en de geest van de nieuwe strafopties. In
hoofdstuk 1 zijn de relatief beperkte sanctie-opties die de rechter tot zijn
beschikking heeft, reeds vermeld. In alle westerse landen is de behoefte ont-
staan aan een groter arsenaal van straffen die liggen tussen de vrijheidsstraf
en het traditionele reclasseringstoezicht, ten behoeve van `die daders die
meer dan een uitsluitend symbolische straf verdienen maar minder dan de
gevangenisstraf (Tonry, 1990). Het belangrijkste probleem in dit verband
is hoe te bereiken dat de rechterlijke macht de daartoe ontwikkelde sancties
inderdaad voor dit doel gaat gebruiken.

Een peiling in Canada onder rechters bracht aan het licht dat de vervan-
ging van de vrijheidsstraf door een ambulant alternatief hen in de praktijk
niet aansprak (Doob, 1990). De meesten waren oprecht van mening dat zij
de vrijheidsstraf reeds als `last resort' gebruikten, namelijk wanneer:
- het om een ernstig, gewelddadig misdrijf gaat;
- de dader een strafrechtelijk verleden heeft;
- recidive waarschijnlijk is;
- er geen geschikt alternatief is dat voldoende afschrikkende werking heeft.

Alternatieve sancties kunnen volgens deze rechters alleen opgelegd worden
in gevallen waar het gaat om:
- jonge first offenders;
- niet-gewelddelicten;
- het bestaan van de mogelijkheid en bereidheid van de dader om de werk-

zaamheden te verrichten.

Dergelijke opvattingen geven aan dat alternatieven slechts opgelegd zullen
worden aan daders die niet in aanmerking komen voor een vrijheidsstraf.

Wil men de toepasbaarheid van alternatieven vergroten, dan zal de uit-
voering van deze sancties streng gecontroleerd moeten worden, de uitvoe-
ringsvoorwaarden adequaat gegarandeerd, verbreking van die voorwaarden
gesanctioneerd en voldoende middelen voor de uitvoering ervan ter beschik-
king gesteld worden. Alleen dan zullen alternatieve sancties voor de rech-
ters aan geloofwaardigheid winnen.

Maar ook in dat geval bestaat er geen garantie dat alternatieven de vrij-
heidsstraf zullen vervangen. Al in 1977 gaven Rutherford e.a. in een rap-
port aan het Amerikaanse Congres aan dat de nieuwe law-and-order-filoso-
fie en de tendens tot strenger straffen zou leiden tot een stijging van de kans
op een veroordeling tot een vrijheidsstraf met 15% en een toename van de
gemiddelde detentieduur (berekend over alle delicten) met 20%. De stijging
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van de gedetineerdenpopulatie lijkt inderdaad meer van doen te hebben met
de verandering in de benadering van straffen dan met het niveau en de ernst
van de criminaliteit: tussen 1980 en 1988 verdubbelde de populatie in de
Amerikaanse gevangenissen (jails en prisons), terwijl de cijfers voor moord,
beroving en inbraak in die periode met een kwart daalden (Morris en Tonry,
1990). Dergelijke ontwikkelingen kan men in vele landen constateren.

Het grootste obstakel om vervanging van de vrijheidsstraf te bereiken is
de absolute vrijheid van de rechter om die sancties op te leggen die hem ge-
schikt voortkomen. In dit opzicht is er sprake van een merkwaardig dilem-
ma. Hoewel geen rechter een alternatieve sanctie zou opleggen zonder zich
er eerst van te vergewissen dat de hiertoe benodigde voorzieningen in de
gemeenschap zijn getroffen, spreken rechters onbekommerd vonnissen tot
de vrijheidsstraf uit, ervan uitgaande dat de overheid voor de uitvoering van
dit vonnis garant staat en maar moet zorgen voor de noodzakelijke celcapa-
citeit. Als men hier bovendien de grote verschillen in vonniswijzing tussen
rechters aan toevoegt, zal het geen verbazing wekken dat een groeiend aan-
tal landen zich aan het bezinnen is over vormen van wet- of regelgeving op
grond waarvan enige structuur en sturing gegeven kan worden aan de straf-
toemeting. Het voornaamste doel daarvan is een rationeler gebruik van de
beschikbare strafopties en het aan banden leggen van het `overgebruik' van
de gevangenis voor de gemiddelde niet-zware vermogensdelinquent.

Een aantal landen zoekt de oplossing van het probleem in richtlijnen voor
de rechterlijke macht. In de VS hebben de meeste staten zulke richtlijnen
ontwikkeld, waarbij sommige inmiddels al aan een tweede herziene en ver-
beterde versie toe zijn. Aanbevelingen voor straftoemetingscommissies wer-
den opgesteld door de Australian Law Reform Commission in 1980 en de
Canadian Sentencing Commission in 1987. In Europa is onlangs aan het
denken over een straftoemetingsbeleid een sterke stimulans gegeven door
het rapport over straftoemeting van de Raad van Europa.

In de VS, waar men op deze weg het verst gevorderd is, heeft men een
drietal wegen bewandeld. In de eerste plaats heeft de rechterlijke macht
zelf richtlijnen ontwikkeld, die op vrijwillige basis toegepast zouden kunnen
worden. Deze weg bleek niet begaanbaar: de aard van de vonnissen noch de
discrepanties in straftoemeting werden hierdoor beïnvloed. In de tweede
plaats heeft men de wet gewijzigd door vastomlijnde straffen vast te stellen.
Deze wetten bleken evenmin van veel invloed op de straftoemetingspraktijk.
De derde weg, het invoeren van indicatieve richtlijnen opgesteld door een
straftoemetingscommissie op grond van delict- en daderkenmerken, heeft
thans de meeste aanhangers. De eerste en meest bekende zijn de `Minnesota
guidelines' uit 1978. Deze gaven echter alleen een gedetailleerde leidraad
voor de toepassing van de vrijheidsstraf en niet voor de straffen. die opge-
legd worden aan de 80% à 85% van daders die niet in aanmerking komen
voor een vrijheidsstraf. Dit is een ernstig tekort, want straftoemeting zou
geplaatst moeten worden binnen het kader van een continuum van straffen:
van een waarschuwing en restitutie/compensatie naar velerlei vormen van
`gemeenschapssancties', zoals (intensief) reclasseringstoezicht, boetes en
dienstverlening, gecombineerd met restricties en verplichtingen, tot aan de
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vrijheidsbeneming (Morris en Tonry, 1990). Ook daders kunnen op een
continuum geplaatst worden naar gelang de ernst van het gepleegde delict
en hun strafverleden en daarom pleiten Morris en Tonry voor een model
waarin de rechter, binnen bepaalde marges, een brede keus heeft ten aan-
zien van allerlei combinaties van sancties. Hun model impliceert dat vrij-
heidsstraffen en gemeenschapsstraffen tot op zekere hoogte inwisselbaar
zijn en dat een detentie van variabele duur eventueel gecombineerd kan
worden met alternatieve sancties. In dat geval moeten er natuurlijk crite-
ria-een soort wisselkoersen-ontwikkeld worden die een richtsnoer voor
de rechter vormen.

Er is in de VS een aantal pogingen ondernomen om een systeem van richt-
lijnen te ontwerpen dat zowel met alternatieve straffen als met het principe
van inwisselbaarheid rekening houdt: de Delaware Sentencing Reform Com-
mission ontwierp zo'n systeem voor volwassenen in 1983 en de Minnesota
Citizens Council on Crime and Justice deed hetzelfde voor minderjarigen in
1982. Een voorbeeld van dit laatste systeem is een jeugdige die een inbraak
heeft gepleegd (niveau 4) en reeds een strafverleden heeft (niveau 3): de
opgelegde straf zou in dit geval zijn 120 dagen detentie raf 480 dagen reclas-
seringstoezicht i f 80 uur dienstverlening bf $ 320 boete 3f een combinatie
van al deze sancties. Het systeem is verworpen op grond van zijn te mecha-
nische karakter, maar het is een duidelijke poging om te komen tot een al-
lesomvattend strafcontinui m. De laatst uitgewerkte poging is die van de
staf van de US Sentencing Commission, die voor elke combinatie van ernst
van het delict en strafverleden `strafeenheden' vaststelde. Daarbij werd re-
kening gehouden met de omstandigheden van het delict (schade, verlies en
verwondingen) en de persoon van de dader. In 1986 en 1987 heeft men het
`inwisselbaarheid'-concept verder ontwikkeld, waarbij equivalenties zijn
voorgesteld voor gevangenisstraf, detentie in een gemeenschapsvoorziening,
huisarrest, dienstverlening en boetes. Alleen de voorstellen van de Delaware
Commissie hebben tot concrete resultaten geleid; de federale straftoeme-
tingscommissie is niet verder gegaan dan richtlijnen voor de toepassing van
de vrijheidsstraf (Morris en Tonry, 1990).

Een andere en veel voorzichtigere benadering wordt gevolgd in Canada en
Europa. De Canadian Sentencing Commission heeft sterke nadruk gelegd
op de toepassing van community sanctions voor een groot aantal delicten
waar nu nog een vrijheidsstraf voor staat. Om dit te bereiken, zo stelde ze
tevens voor, zou een permanente straftoemetingscommissie die toepassing
moeten bevorderen en bewaken (Doob, 1990).

Andere landen hebben getracht hun gevangenispopulatie terug te dringen
door wettelijke maatregelen. Zo is het aantal gedetineerden in Finland tus-
sen 1971 en 1991 aanzienlijk teruggelopen door een aantal wetswijzigingen.
Openbare dronkenschap is uit het wetboek van strafrecht gehaald, zodat de
veelvuldig voorkomende vervangende hechtenis voor het niet-betalen van
de opgelegde boete praktisch is verdwenen. Nieuwe wetgeving in 1976
heeft geleid tot een toename van de voorwaardelijke veroordeling gecombi-
neerd met een onvoorwaardelijke boete van 42% in 1975 naar 58% in 1987.
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Wettelijke herziening van de regelgeving ten aanzien van diefstaldelicten en
dronken rijden leidde tot een stijging van het aantal boetes voor diefstal van
37% in 1971 naar 77% in 1987 (hoewel een aantal van deze veroordeelden
later vervangende hechtenis moesten uitzitten). Het standaardvonnis voor
dronken rijden zonder schade met een BAG van 1,5 promille, werd ver-
laagd van 3-4 maanden detentie tot 1-2 maanden. Opvallend is dat al deze
veranderingen in straftoemeting niet uitsluitend werden bereikt door wets-
wijzigingen. In de eerste plaats gingen ze gepaard met cursussen en semi-
nars voor rechters waar de nieuwe praktijk uitputtend werd behandeld en
tot informele consensus leidde. In de tweede plaats, en dit is wellicht nog
belangrijker, is criminaliteit in Finland nooit een politiek issue geworden,
waardoor er ook geen pressie van de publieke opinie is ontstaan om stren-
gere straffen op te leggen. In plaats daarvan werd het overgebruik van de
gevangenis door ambtenaren, rechterlijke macht èn gevangenisautoriteiten
als een probleem gepercipieerd. Dit leidde tot gezamenlijke actie om het
probleem op te lossen (Tórnudd, 1991).

Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat het uitsluitend aanwenden
van wettelijke maatregelen waarschijnlijk niet voldoende is om de straftoe-
metingspraktijk te veranderen.

Zo werd bijvoorbeeld in Frankrijk bij wet de dienstverlening en het sys-
teem van dagboetes ingevoerd, maar dit leidde geenszins tot vervanging van
de vrijheidsstraf door deze alternatieven. In 1988 werden zo'n 5000 alter-
natieven opgelegd: 3000 dienstverleningen en 2000 zgn. dagboetes (jours-
amende). De meeste van deze vonnissen betroffen diefstal en heling, ver-
keersmisdrijven, vandalisme en eenvoudig geweld (coups et blessures volon-
taires), misdrijven die naar alle waarschijnlijkheid geen vrijheidsstraf wet-
tigden. De daders waren overwegend jonge mannen van 18 tot 25 jaar (Sta-
tistiques du Ministère de la Justice). De enige manier waarop de Franse
overheid de gedetineerden populatie enigszins in evenwicht houdt, is door
regelmatig collectieve gratiëring toe te passen.

Een andere weg wordt thans door de Engelse regering bewandeld. Zo geeft
de White Paper uit 1990 (Crime, Justice and protecting the Public) van de
Engelse regering voor het eerst aan dat de regering het straftoemetingsbe-
leid tot haar zorg rekent. De White Paper erkent de onafhankelijkheid van
de rechterlijke macht maar geeft daar de beperking duidelijk van aan: `geen
regering zou moeten proberen de beslissingen van de rechter te beïnvloeden
in individuele gevallen'. Daaraan wordt meteen toegevoegd dat straftoeme-
tingsbeginselen en de straftoemetingspraktijk zaken zijn die de regering te-
recht tot haar zorgdomein rekent ('matters of legitimate concern to Govern-
ment', par. 2.1). De Britse regering drukt haar waardering uit voor de wij-
ze waarop het Hof van Appel de laatste jaren straftoemetingsprincipes heeft
ontwikkeld door middel van richtlijnvonnissen. Zo heeft het Hof als richt-
lijn voorgesteld om voor een inbraak waarop 9-12 maanden gevangenis
staat, 190 uur dienstverlening op te leggen. Daarnaast heeft het Hof gesteld
dat een korte dienstverlening (40-60 uur) toegepast kan worden bij misdrij-
ven die in het geheel geen vrijheidsstraf wettigen (National Standards for
Community Service Orders, Home Office). Toch is de regering van mening
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dat er nog te veel onzekerheid en onvoldoende richtsnoer is ten aanzien van
de beginselen die de straftoemeting zouden moeten leiden (par. 1.4). Daar-
om stelt zij een partnerschap voor tussen wetgever en rechterlijke macht,
waarbij het parlement voorziet in een nieuw wettelijk kader met betrekking
tot de eisen waaraan zowel vrijheidsstraffen als niet-vrijheidsstraffen beho-
ren te voldoen en waarbij het Hof van Appel die wettelijke beginselen in
meer detail zou moeten uitwerken. Op deze wijze hoopt de regering tot een
andere straftoemetingspraktijk te komen.

In dit hoofdstuk zijn de doelstellingen van de alternatieve sancties aan de
orde gekomen. Dat zijn er vele en ze zijn zowel gericht op de individuele
dader als op het gehele strafrechtelijke systeem (of delen daaruit). Men wil
reductie van de populatie in de gevangenissen, terugdringing van de recidi-
ve, meer veiligheid voor de bevolking en dat alles tegen minder kosten.
Om deze doelstellingen te bereiken heeft men in de eerste plaats de rechter-
lijke macht nodig en dit blijkt allerminst een eenvoudige opgave.



3 Uitvoering van alternatieve straffen

Het is wellicht goed erop te wijzen dat een aantal reeds lang bestaande niet-
vrijheidsstraffen, zoals de voorwaardelijke vrijheidsstraf en de boete, inder-
tijd eveneens ontwikkeld zijn om de vrijheidsstraf terug te dringen. In dit
rapport zullen we ons echter beperken tot die vormen van alternatieven die
van meer recente datum zijn. Dat betekent dat er wel aandacht zal worden
besteed aan een gewijzigde toepassing van de boete, de dagboete, en aan
een verbeterde variant van het `normale' reclasseringstoezicht, het intensie-
ve reclasseringstoezicht, maar niet aan de oudere opties ter vermijding van
een vrijheidsstraf.

Alvorens in te gaan op de uitvoeringspraktijk van alternatieve sancties,
volgt een kort overzicht van de meest voorkomende alternatieven. Wanneer
men uitgaat van een samenhangend en goed gearticuleerd continuum, dan
krijgt men eerst een aantal opties die onder het hoofd `diversie' vallen:
- mediation / victim-offender reconciliation programs / Tater-Opfer Aus-

gleich: dit is bemiddeling en ontmoeting tussen dader en slachtoffer,
meestal in samenhang met schadevergoeding;

- restitutie en/of compensatie: het betalen van schadevergoeding, het terug-
geven van het gestolene of het repareren van de schade, het verrichten
van arbeid als genoegdoening; in sommige landen (Canada) betekent
compensatie schadeloosstelling door de staat.

Iets hoger op de (straf)ladder volgen:
- day fines: een systeem van geïndividualiseerde dagboetes;
- dienstverlening: het verrichten van onbetaalde arbeid ten behoeve van de

gemeenschap, gedurende een aantal uren en in een beperkte periode.

Ten slotte zijn er de uitdrukkelijk als zodanig bedoelde alternatieven voor
de vrijheidsstraf:
- day centres, attendance centres, day probation: ontwikkeld in Engeland

en de VS met als doel de detentie te vervangen en het toezicht te ver-
scherpen.

- (elektronisch) huisarrest: ter vervanging van de voorlopige hechtenis of
om, aan het eind van het traject, de gedetineerde eerder te ontslaan,
maar wel onder strikte controle te houden;

- intensive supervision programs: intensief reclasseringstoezicht gecombi-
neerd met andere alternatieve-sanctie-elementen en/of gedwongen coun-
seling/therapie;

- boot camps: een korte vrijheidsstraf (shock incarceration), gevolgd door
intensief toezicht.
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3.1 Bemiddelingsprojecten

Hoofdstuk 3

De zgn. mediation-projecten komen onder meer voor in Canada, de VS, En-
geland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Noorwegen. Gestart in 1974 in
Ontario (Canada), verspreidde de praktijk zich snel in de VS, waar meer
dan 20 staten inmiddels dergelijke projecten hebben (Conrad, 1988), en
vervolgens naar Europa.

Mediation is gebaseerd op twee fundamentele elementen: een bemidde-
lingsgesprek tussen dader en slachtoffer, georganiseerd door een (reclasse-
rings)maatschappelijk werker en enige vorm van restitutie, meestal schade-
vergoeding. De voornaamste doelstellingen van mediation zijn: de belangen
van het slachtoffer beter tot gelding brengen door het vergoeden van de
schade, het tot stand brengen van een zekere `verzoening' tussen dader en
slachtoffer en de dader duidelijk maken wat hij heeft aangericht.

In een aantal landen (Noorwegen, Oostenrijk, Duitsland) wordt mediation
voornamelijk toegepast bij minderjarigen. Inmiddels vindt in Duitsland een
uitbreiding naar het volwassenenstrafrecht plaats. In Engeland waren er in
1990 inmiddels 31 mediation scheures, waarvan er 17 speciaal gericht zijn
op burenruzies. Ze worden uitgevoerd door de reclassering en door particu-
liere organisaties. Uit een onderzoek van het Home Office blijkt dat in pro-
jecten die uitsluitend gericht zijn op minderjarigen van wie de zaak gesepo-
neerd wordt, de jongere in 57% van de bemiddelingen aan het slachtoffer
een verklaring tracht te geven voor zijn gedrag en zijn excuses aanbiedt. In
iets meer dan een kwart van de gevallen wordt daarnaast schadevergoeding
betaald en in sommige gevallen worden werkzaamheden verricht. Van de
slachtoffers van jeugdcriminaliteit was 80% en van de slachtoffers van vol-
wassen en veroordeelde daders 50% bereid aan de bemiddelingsactie mee te
werken. Van de daders was 90% bereid mee te werken (Marshall, 1991).

In Canada worden victim-offender reconciliation programs (VORP's) aan
zowel volwassenen als minderjarigen opgelegd. Dit laatste is mogelijk ge-
worden door de nieuwe wet op het jeugdstrafrecht van 1982. In totaal zijn
er in Canada zo'n 40 bemiddelingsprojecten. In Québec komen alleen first
offenders voor nwdiation in aanmerking, maar dit is niet het geval in de an-
dere provincies. In Duitsland heeft Tater-Opfer Ausgleich (TOA) een grote
vlucht genomen (Schreckling, 1991). Experimenteel gestart in het jeugd-
strafrecht, is TOA in 1990 in het jeugdstrafprocesrecht opgenomen. Inmid-
dels zijn ook in een aantal Lánder experimenten in het volwassenenstraf-
recht opgezet. In Oostenrijk heeft de nieuwe wet op het jeugdstrafrecht van
1988 TOA mogelijk gemaakt, maar hier blijft TOA dus voorlopig beperkt
tot minderjarige daders. In Frankrijk heeft mediation voornamelijk in het
vrijwilligerscircuit een grote vlucht genomen. Dit leidde tot een zeer grote
variëteit van projecten, georganiseerd door buurtorganisaties, slachtoffer-
organisaties, de hulpverlening en, in een enkel geval, door het parket.

De strafrechtelijke inbedding is gevarieerd. In sommige gevallen (Onta-
rio) wordt de overeenkomst gesloten v66r de rechtszitting en vormt ze on-
derdeel van een voorwaardelijke veroordeling. Elders (Duitsland, Oosten-
rijk, Noorwegen, Québec) wordt de zaak na welslagen door het openbaar
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ministerie geseponeerd. In Duitsland zijn de TOA-projecten stevig ingebed
in het strafrechtsysteem. Op dit moment is ongeveer een derde van de recht-
banken, parketten en reclassering direct of indirect bij de uitvoering van
dergelijke project betrokken; 11 % van de projecten zijn gericht op volwas-
senen.

In de VS zijn er allerlei bemiddelingsprojecten: arbitration programs, ci-
tizen dispute settiement centers, neighborhood justice centers. Veel projec-
ten worden door particuliere organisaties gerund, die niet altijd het vertrou-
wen van de rechterlijke macht hebben. Deze particuliere organisaties bevin-
den zich meestal en marge van het strafrecht. Het resultaat daarvan is dat
mediation slechts toegepast wordt bij onbetekenende delictjes. Dit geldt ech-
ter niet voor de VORP's, waar eerst bemiddeld wordt ná schuldigverklaring
en de overeengekomen schadevergoeding de straf vormt.

Een van de best lopende VORP-projecten in de VS is dat van de Crime
and Justice Foundation in Boston, een stichting geassocieerd met de Vereni-
ging van Advocaten, die het gros van de vrijwillige medewerkers levert.
Dit project is gebaseerd op hechte samenwerking met de rechterlijke macht,
die 90% van de zaken naar dit project verwijst (Zeder, 1990).

In het algemeen kan men concluderen dat hoe dichter de rechterlijke
macht bij de projecten is betrokken, hoe groter de kans is dat mediation als
een reële strafoptie beschouwd wordt. Daarbij zij aangetekend dat mediation
toch overwegend bij lichtere delicten wordt opgelegd.

3.2 Restitutie en compensatie

In praktisch alle landen maakt schadevergoeding enlof reparatie in enige
vorm, onderdeel van de straf uit. In Canada wordt bij zo'n drie kwart van
de voorwaardelijke veroordelingen als bijzondere voorwaarde schadevergoe-
ding en/of onbetaalde arbeid opgelegd. Schadevergoeding vormt ook altijd
een onderdeel van de VORP's. In de VS kan men restitution centers vin-
den, een soort van open gevangenis van waaruit gedetineerden moeten wer-
ken om de schade te vergoeden. In de meeste landen wordt restitutie echter
als toevoeging aan de straf beschouwd en niet als een op zichzelf staande
straf of als een alternatief voor een andere sanctie.

3.3 Dagboetes

In Europa is toepassing van de boete altijd al populairder geweest dan in de
VS. Zo werden in West-Duitsland in 1986 81 % van alle misdrijven van vol-
wassenen en 73 % van alle gewelddelicten afgedaan met een boete als hoofd-
straf (Strafvervolgungsstatistik, 1986); in Engeland waren die percentages
respectievelijk 38 en 39 (Home Office, 1989).

In de VS hanteerde men een systeem van vaste tarieven naar gelang de
ernst van het feit en het strafverleden van de dader. Dit had een spaarzaam
gebruik van de boete tot gevolg, want veel rechters oordeelden dat op deze
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wijze rijke daders een te lichte en arme daders een te zware straf opgelegd
kregen (Hillsman en Greene, 1992; Morris en Tonry, 1990).

In een aantal landen is de boete het belangrijkste alternatief geworden
voor een korte vrijheidsstraf (meestal tot zes maanden). Dit is vooral het
geval in Europa, waar veel landen het systeem van dag-boetes hanteren
(Zweden, Finland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Grieken-
land, Oostenrijk en Hongarije). Finland introduceerde het systeem in 1921,
Zweden in 1931, Denemarken in 1939, Duitsland in 1975 en Frankrijk in
1983. Recentelijk zijn dagboetes op experimentele basis ingevoerd in Enge-
land en op diverse plaatsen in de VS (Hillsman en Greene, 1992).

Het voordeel van de dagboete is dat het strafkarakter ervan zeker zo
zwaar kan zijn als dat van de vrijheidsstraf. Uit onderzoek is bovendien be-
kend dat sommige misdadigers een flinke boete als zwaarder ervaren dan
een gevangenisstraf. Er zijn echter twee problemen die met het gebruik van
de dagboete samenhangen:
- de sanctie moet overeenkomen met de ernst van het feit (proportionali-

teit) en ze moet toegesneden zijn op de draagkracht van de dader;
- de sanctie moet afgedwongen kunnen worden: boetes moeten geïnd wor-

den.

Het systeem van dagboetes is in essentie simpel. Delicten die in aanmerking
komen voor een boete-en dat zijn de meeste, met uitzondering van ernsti-
ge geweld- en zedendelicten-worden naar ernst geschaald en de ernst
wordt vertaald in aantal dagboetes of boete-eenheden.' Vervolgens wordt
het inkomen van de dader daarbij betrokken. Na aftrek van vaste lasten en
van kosten voor het aantal afhankelijke gezinsleden, wordt het daginkomen
berekend. Ten slotte wordt een vast percentage van het dagelijks inkomen
vermenigvuldigd met het aantal boete-eenheden. Op deze wijze verkrijgt
men een boete die proportioneel is aan de ernst van het feit en die aan da-
ders van dezelfde misdrijven maar met verschillende inkomens een verge-
lijkbare financiële last opleggen (Hillsman en Greene, 1992).

Op dit systeem zijn natuurlijk variaties mogelijk. In Zweden is de dag-
boete 1/1000 van het jaarinkomen van de dader, met aftrek van belasting,
het aantal afhankelijke gezinsleden en eventuele schulden. Op basis hiervan
wordt de boete opgehoogd tot het niveau waar alleen nog inkomsten die no-
dig zijn voor de meest noodzakelijke levensbehoeften, overblijven. Toe-
stemming kan worden verleend voor verlenging van de betaalperiode of
voor betaling in termijnen. Niet-betaalde boetes kunnen omgezet worden in
gevangenisstraf: 5 dagboetes komen overeen met 10 dagen hechtenis, 100
dagboetes met 64 dagen. Men gaat hier echter voorzichtig mee om, tenein-
de de effectiviteit van de dagboete als alternatief voor de korte vrijheids-
straf niet teniet te doen (Thornstedt, 1975).

Sinds de introductie van dagboetes in 1931 is men deze sanctie gaan toe-
passen voor steeds ernstigere delicten. Men is van mening dat het preven-

Teneinde in dit opzicht ongewenste discrepanties in het opleggen van boetes te voorko-
men, hebben rechtbanken- veelal informeel - richtlijnen of referentiepunten opgesteld.
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tieve effect van de dagboete zeker niet minder is dan dat van de vrijheids-
straf. Omdat de korte vrijheidsstraf als zeer ongewenst wordt beschouwd,
is deze praktisch geheel vervangen door de dagboete (National Council of
Crime Prevention).

Het Duitse systeem is gebaseerd op de kosten van een dag die in vrij-
heid wordt doorgebracht. In feite komt de dagboete neer op berekening van
het inkomen dat de dader zou verliezen als hij gedetineerd zou zijn, waarbij
men rekening houdt met individuele omstandigheden.

In Duitsland hebben de overvolle gevangenissen en de uitspraak van het
Hooggerechtshof dat drie op een cel ongrondwettelijk is, in 1969 tot een
herziening van het wetboek van strafrecht geleid. De wetgever besliste dat
de korte vrijheidsstraf (tot zes maanden)-behalve in uitzonderlijke geval-
len - vervangen moest worden door de boete. Teneinde die overgang te ver-
gemakkelijken heeft men in 1975 het systeem van dagboetes geïntroduceerd,
waarbij de boetes proportioneel aan de ernst van het feit, rechtvaardig en
inbaar zouden zijn. De resultaten zijn ernaar: vóór de hervorming werden
elk jaar in West-Duitsland 110.000 daders tot een korte vrijheidsstraf ver-
oordeeld (20% van alle veroordelingen); dit aantal daalde tot 10.000 (Hills-
man en Greene, 1992). In 80% van de zaken wordt thans een boete opge-
legd en slechts in 6% een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Bovendien is
het totaal aantal veroordelingen met 7% gedaald, hetgeen het gevolg is van
de uitbreiding van de bevoegdheden van de officier van justitie' (Sessar,
1989). Een opvallend feit is verder dat de totale geldsom van geïnde boetes
aanzienlijk steeg, hetgeen waarschijnlijk geweten moet worden aan het va-
ker opleggen van boetes aan daders met een behoorlijk inkomen.

Het bepalen van iemands inkomen is niet altijd zonder problemen. Uit
een onderzoek naar de praktijk van de dagboete in Baden-Wiirttemberg
bleek dat in een derde van de gevallen de rechter deze informatie niet had
en daarop tot een schatting overging op grond van de beroepsstatus van de
dader. Dit kan natuurlijk leiden tot verschillen in straftoemeting (Albrecht,
1982). In Engeland werd in 85% van de politierechterzaken (Magistrates
courts) een boete opgelegd. Toen echter de werkloosheid toenam, vertoonde
het aantal opgelegde boetes een forse daling. De rechter schrok ervoor terug
om boetes op te leggen aan mensen met een (zeer) laag inkomen, omdat er
een sterk verband naar voren was gekomen tussen werkloosheid, het niet-
betalen van een boete en vervangende hechtenis (Moxon, 1983). Twee on-
derzoeken van de Home Office Research and Planning Unit leidden tot het
opnemen van een systeem van dagboetes (unit fines) in de Criminal Justice
Act 1991. Het systeem is eerst experimenteel ingevoerd om te toetsen of
men voldoende informatie over het inkomen van de dader zou kunnen ver-

6 Sinds 1975 mag het openbaar ministerie niet-ernstige vermogensdelicten en vandalisme se-
poneren zonder de rechter te raadplegen (par. 153e Wetboek van Strafprocesrecht) en bij
ernstigere delicten kan het openbaar ministerie-na raadpleging van de rechter-een
voorwaardelijk sepot opleggen met als bijzondere voorwaarde onder meer dienstverlening,
schadevergoeding of het betalen van een som geld aan een non-profit-organisatieof aan de
staat (par. 153a Wetboek van Strafprocesrecht).
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krijgen, of men in staat zou blijken te zijn de boetes te innen en of er ver-
volgens minder vervangende hechtenis zou voorkomen. In de Engelse va-
riant wordt de boete-eenheid gebaseerd op het week- in plaats van het dag-
inkomen, omdat mensen hun inkomsten veeleer in weken dan in dagen be-
groten. De evaluatie betrof 17 delicten, waaronder gewelddelicten, (belas-
ting)fraude, dronken rijden en rijden zonder rijbewijs. Naast snellere inning
van de boetes en minder vervangende hechtenis hoopte men ook de grote
discrepanties in de hoogte van de boetes te verminderen (Moxon, 1991).

Het opleggen van deze alternatieve sanctie staat of valt met de inbaarheid
van de dagboete. Men heeft dit probleem op verschillende manieren trach-
ten op te lossen.

In de eerste plaats kan men betaling van de boete voor de dader iets ver-
gemakkelijken door hem toe te staan in termijnen te betalen of de betalings-
periode te verlengen. Dit blijkt in het algemeen goed te werken: in het Duit-
se onderzoek betaalde 70% van de groep termijnbetalers geheel volgens af-
spraak en de rest na een rappel (Albrecht, 1982). Uit Amerikaans en Engels
onderzoek blijkt echter dat drie factoren met een succesvolle inning samen-
hangen: de boete moet de draagkracht van de dader niet te boven gaan, al
mag de betaling hem wel moeite kosten; termijnbetalingen moeten zo veel
mogelijk beperkt worden; de betalingsperiode moet niet te lang zijn (Cole,
1992).

In de tweede plaats kan men degenen die belast zijn met de inning van
boetes, een zeker belang bij de betaling geven. Sommigen schakelen daar
een incassobureau bij in, naar het voorbeeld van financieringsmaatschappij-
en. Een andere oplossing, die ook voor ons land het overwegen waard is,
is het innen van de boetes op te dragen aan de reclassering. Deze mag dan
een deel van de gelden reserveren ten behoeve van speciale reclasserings-
projecten waarvoor de middelen ontbreken. Dit systeem wordt in de VS vrij
veel toegepast: de reclasseringsverenigingen verkrijgen een deel van hun
budget uit door de rechter opgelegde bijdragen aan de sanctie van daders,
vooral in het geval van (intensief) reclasseringstoezicht. Zo komt bijvoor-
beeld 50% van het budget van het Department of Adult Probation in Texas
uit dit soort bijdragen en dit leidt onder meer tot de inning van 80% van de
opgelegde boetes (Cole, 1992).

In een wereld waar veel, heel veel, om geld draait, is de vermogens-
sanctie een van de meest adequate straffen. Vermogenssancties-boetes,
schadevergoeding, het storten van een bedrag in een schadefonds, het afro-
men van het wederrechtelijk verkregen voordeel-grijpen diep in het be-
staan van mensen. Effectief afgedwongen vormen ze dan ook een buitenge-
woon nuttige alternatieve sanctie die zeker vaker toegepast kan worden dan
nu nog in veel landen het geval is.

3.4 Dienstverlening

Dienstverlening is in de VS in 1966 gestart in Alameda County als een straf
voor verkeersdelicten. Deze strafvorm heeft zich vervolgens verbreid over
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de hele VS, maar is grotendeels beperkt tot zgn. white-collar-criminelen en
jeugddelinquenten, voor niet-ernstige misdrijven. Als gevolg daarvan wordt
de straf veelal als een toevoeging bij andere straffen toegepast en slechts
zelden als zelfstandige straf, in tegenstelling tot Europa, waar dienstverle-
ning veel vaker als zelfstandige straf wordt opgelegd.

In Duitsland werd de sanctie in 1969 geïntroduceerd en in 1975 wettelijk
vastgelegd. In Frankrijk is in 1984 een wet op onbetaald werk ten behoeve
van de gemeenschap in werking getreden. De sanctie kan als alternatief
voor de vrijheidsstraf opgelegd worden of als bijzondere voorwaarde bij
een voorwaardelijke veroordeling. Een paradoxale conditie voor toepassing
is evenwel dat degenen die eerder een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van
meer dan vier maanden ondergingen, niet in aanmerking komen voor dienst-
verlening (Perdriolle, 1984). Hieruit volgt dat de straf slechts voor lichte
feiten kan worden opgelegd en nauwelijks als alternatief voor de vrijheids-
straf kan worden beschouwd. In 1986 werden 7.500 dienstverleningen op-
gelegd, waarvan 70% als hoofdstraf. Dit waren er 31 % meer dan in 1985
(Sessar, 1989), maar nog steeds een gering aantal.

In Duitsland wordt dienstverlening-behalve in het minderjarigenstraf-
recht - slechts opgelegd in plaats van vervangende hechtenis voor het niet-
betalen van een boete. Dienstverlening als bijzondere voorwaarde is in 1974
uit het federale strafrecht gehaald en verwezen naar de strafrechtspleging
van de afzonderlijke Linder (Sessar, 1989). Het Duitse systeem moest ver-
andering brengen in het grote aantal gevallen van vervangende hechtenis
(één op elke tien boetes leidde tot vervangende hechtenis: tussen 1980 en
1983 waren dat er elk jaar tussen de 25.000 en 30.000). De vertaalsleutel
was zes uur werken voor één dag hechtenis. De invoering van dienstverle-
ning heeft inderdaad geleid tot een terugloop van het aantal gevallen van
vervangende hechtenissen. Als gevolg hiervan is de toepassing ervan in de
L^nder uitgebreid tot dienstverlening in het kader van een voorwaardelijk
sepot en/of een voorwaardelijke veroordeling.

Opvallend is dat in veel van de landen die dienstverlening hebben geïn-
troduceerd, het aantal uren minimum 40 en maximaal 240.is.De resultaten•
lijken erop te wijzen dat het opleggen van veel meer uren slechts leidt tot
meer mislukkingen. In dit verband merken Morris en Tonry (1990) op dat
wanneer men dienstverlening voor ernstiger misdrijven zou willen gebrui-
ken, de sanctie onderdeel zou moeten vormen van een pakket van alterna-
tieven.

In Finland is men nog in het experimentele stadium. In 1991 is dienst-
verlening geïntroduceerd in elf jurisdicties voor een proefperiode van drie

-jaar. Dienstverlening kan opgelegd worden als alternatief voor een vrij-
heidsstraf tot maximaal acht maanden. In de eerste negen maanden van de
proefperiode, bleek 75% van de dienstverleningen te zijn opgelegd voor
dronken rijden, terwijl dronken rijders slechts 30% van de gevangenispopu-
latie vormen (Takala, 1991). In 1992 werd zo'n 20% van de korte vrijheids-
straffen vervangen door dienstverlening. Dat is 14 dienstverleningen op
elke 100 onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen (Takala, 1992).
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Ook in Canada wordt dienstverlening toegepast, hoewel niet als vervanging
van de vrijheidsstraf. In de meeste gevallen wordt de sanctie opgelegd als
bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling, dat wil zeg-
gen als invulling van de voorwaardelijke straf die bij lichtere delicten wordt
opgelegd. De wijze waarop sancties in de praktijk worden toegepast (en
dus ook de alternatieve sancties), behoort echter tot de bevoegdheid van de
afzonderlijke provincies. Dit betekent dat er tussen provincies aanzienlijk
verschillen bestaan in de modaliteiten van sanctie-uitvoering. In 1978 werd
gestart met een aantal proefprojecten in Ontario. De recidive gedurende één
jaar na voltooiing van dienstverlening was slechts 18-23%, hetgeen aangeeft
dat het hier ging om een low-risk-populatie die zeker niet tot een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf zou zijn veroordeeld (Jackson en Ekstedt,
1988). Dienstverlening wordt uitsluitend opgelegd aan niet-gewelddadige
delinquenten. De gemiddelde duur varieert van 49 tot 60 uur. In sommige
provincies kan dienstverlening uitgevoerd worden in plaats van een boete
(één uur werk komt overeen met $ 5).

Het meest interessant is de ontwikkeling in Engeland, omdat men daar
uitgebreid ervaring heeft opgedaan. Dienstverlening werd daar in 1972 in-
gevoerd op advies van de Advisory Coucil on the Penal System. In 1989
werden de National Standards for Community Service Orders ingevoerd en
in 1991 is een nieuwe Criminal Justice Act met bepalingen over de toepas-
sing van dienstverlening in werking getreden. In Engeland kregen in 1990
meer dan 37.000 daders een dienstverlening opgelegd, dat is 8% van alle
veroordeelden voor ernstige misdrijven. De Community Service Order is
oorspronkelijk ingevoerd als hoofdstraf. De nieuwe wet van 1991 heeft het
thans echter mogelijk gemaakt om dienstverlening te combineren met een
voorwaardelijke veroordeling met (intensief) reclasseringstoezicht (voor een
maximum van 100 uur). Deze uitbreiding zou evenwel kunnen leiden tot
toepassing van dienstverlening voor steeds lichtere delicten. Uit vergelijkend
onderzoek naar de toepassing in Canada en Engeland is namelijk gebleken
dat dienstverlening in Engeland voor duidelijk ernstigere delicten werd op-
gelegd dan in Canada. De auteurs wijten dit aan het verschil in wettelijke
voorschriften: een sanctie die slechts als bijkomende straf bij een voorwaar-
delijke veroordeling wordt toegepast in plaats van als een sanctie sui gene-
ris, leidt bijna per definitie tot toepassing voor lichtere delicten waarbij de
vrijheidsstraf niet wordt vervangen (Vass en Menzies, 1989). Overigens is
vanaf de start van de experimenten ongeveer de helft van de rechters en re-
classeringswerkers van oordeel geweest dat community service niet uitslui-
tend als alternatief voor een vrijheidsstraf toegepast zou moeten worden
(Pease, 1985). De Engelse toepassing gaat uit van een `tarievenstelsel' dat
uitdrukking wil geven aan het beginsel dat de straf als het ware een betaling
is voor het misdrijf. In werkelijkheid wordt dienstverlening opgelegd bij
delicten die onderling sterk in ernst verschillen, hetgeen de onduidelijke
positie van deze sanctie in het tarievenstelsel aangeeft. Pease (1985) vond
dat strafrechtverleden en leeftijd niet met de duur van de dienstverlening
samenhingen. Onderzoek in Noord-Ierland toonde aan dat type delict, aan-
tal eerdere veroordelingen en aantal eerdere detenties evenmin verband
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hielden met de duur van de sanctie. De enige variabele die er wel mee sa-
menhing, was het hebben van werk: werklozen kregen een langere dienst-
verlening opgelegd dan daders die een baan hadden. Dit kan, volgens Pease
(1985), leiden tot strafrechtelijke inflatie en hij pleit dan ook voor betere
richtlijnen op dit terrein.

Er zijn bepaalde typen van daders die niet voor dienstverlening in aan-
merking komen: geestelijk gestoorden of mensen met zeer ernstige persoon-
lijke problemen, aan alcohol of drugs verslaafden en daders zonder vaste
woon- of verblijfplaats. Zowel de frequentie van toepassing van dienstver-
lening door de verschillende rechtbanken als het soort werk dat verricht
wordt en de werkomstandigheden vertonen grote variatie (Pease, 1985,
Skins, 1990). Door sommige rechtbanken worden viermaal meer dienst-
verleningen opgelegd dan door andere. In het onderzoek van Pease (1985)
werd dienstverlening hoofdzakelijk opgelegd voor vermogensdelicten (65%)
en verkeersmisdrijven (27%); ongeveer een derde van de dienstverleners
had al eerder vast gezeten (detention centre, borstal of youth custody). De
gemiddelde duur van de sanctie was 140 uur. De meeste werkzaamheden
betroffen reparatie, onderhouds- en schilderwerk.

In 1989 bracht het Home Office de National Standards for Community
Service Orders uit met als doelstellingen: een veelvuldigere toepassing van
dienstverlening, een striktere regulering van de sanctie en een grotere uni-
formiteit in de toepassing ervan (Home Office, 1989). De voornaamste be-
palingen van de National Standards zijn:
- dienstverlening moet worden beschouwd als een realistisch alternatief

voor detentie, dat ook voor ernstiger delicten kan worden opgelegd;
- de te verrichten werkzaamheden moeten fysiek, psychisch of mentaal

zwaar (taxing) zijn; het werk moet de gemeenschap ten goede komen;
- de geschiktheid van de dader voor dienstverlening moet worden bepaald

op grond van een rapport van de reclassering;
- het feit dat een eerdere dienstverlening is mislukt of dat de dader heeft

gerecidiveerd, mag geen reden zijn een dienstverlening niet in overwe-
ging te nemen; het risico van een detentie weegt zwaarder dan het risico
van mislukking van de dienstverlening;

- daders met een dienstverlening van 60 uur of meer moeten minstens 21
uur in een groepsplaatsing doorbrengen, waar ze lichamelijke arbeid
moeten verrichten;

- de werkzaamheden mogen niet meer dan drie dagen per week (21 uur)
in beslag nemen;

- het beleid bij mislukkingen moet strikt, voorspelbaar en consistent zijn,
teneinde het vertrouwen van rechters en burgers te behouden; als de
dienstverlener enkele keren niet op het werk is verschenen, moet de
zaak weer voor de rechter gebracht worden.

De National Standards hebben geleid tot een toename van voortijdige beëin-
diging van dienstverlening (orders terminated for breach of requirements)
van 14% in 1988 naar 17% in 1989. Zij leidden eveneens tot een gestadige
groei van het aantal veroordelingen voor breach of the order en de daarop-
volgende detineringen. Tot 1990 blijken zowel de opgelegde als de afgebro-
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ken dienstverleningen te zijn toegenomen. De zgn. breach-procedure werd
meestal gestart nadat de dader driemaal zonder goedkeuring niet op het
werk was verschenen, waar dit voorheen eerst na viermaal gebeurde (Lloyd,
1991).

3.5 Attendance en day eentres

De Engelse attendance eentres werden geïnitieerd door het Home Office,
dat aan politiecommissarissen vroeg om in hun gebied zo'n-door het
Home Office gefinancierd-centrum op te zetten. Dit bleek geen gelukkige
procedure: de attendance centres leden een kwijnend bestaan en in heel En-
geland waren er in 1987 nog maar 24. Doelstelling is het vormen van een
alternatief voor de vrijheidsstraf voor 17- tot 20-jarige daders, maar of dit
werkelijk het geval is, lijkt zeer de vraag. De centra zijn elke (tweede) za-
terdag -'s morgens of 's middags-gedurende drie uur geopend. Leiding
en organisatie berusten bij de politie. Er worden lessen gegeven in EHBO,
houtbewerking, auto-onderhoud en er is veel lichamelijke oefening. Finan-
ciering geschiedt op basis van het aantal aanwezige gestraften en de zonder
goedkeuring afwezigen. De dienstdoende agent wordt geacht in zijn vrije
tijd achter de afwezigen heen te gaan en te zorgen voor het opnieuw ver-
volgen van deze overtreders. Een attendance tentre order wordt opgelegd
voor een aantal uren (veelal 36), maar de uitvoeringsduur van het vonnis
kan zeer variabel zijn, afhankelijk van de openingsuren van het centrum.
Na afloop van de straf behoort de verantwoordelijke agent de jongere door
te verwijzen naar het welzijns- of jeugdwerk, maar dit wordt zelden gedaan
en er is geen enkele nazorg.

Dagcentra worden door de reclassering opgezet en ook geleid. Deze cen-
tra hebben een grote groei gekend: in 1985 waren er al meer dan 80. Ver-
blijf in zo'n centrum wordt opgelegd aan 17- tot 25 jarigen, meestal als bij-
zondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling tot een vrijheids-
straf en in enkele gevallen op vrijwillige basis. De sanctie wordt uitgedrukt
in dagen, met een maximum van 60 dagen. Zowel openingsdagen en -uren
als omvang van de staf kennen een grote variatie. Hoewel de activiteiten
van beide typen van centra merendeels hetzelfde zijn, wordt in de dagcen-
tra ook aandacht besteed aan crimineel gedrag en alcohol- en drugmisbruik.
Daarnaast organiseert men sportactiviteiten.

Er is grote overeenkomst in soort gepleegd delict tussen beide categorie-
en gestraften. Ze verschillen echter sterk in delictverleden: in de attendance
centres is een kwart first offender en drie kwart is minder dan driemaal
veroordeeld; de populatie van de dagcentra is veel vaker veroordeeld en
een deel ervan heeft al in de gevangenis gezeten.

Het grootste probleem van de attendance centres is het ontbreken van
een duidelijke doelstelling. Er is geen echt draagvlak voor en niemand zet

7 Er bestaan ook attendance eentres voor minderjarigen.
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zich er enthousiast voor in. Dit laatste geldt wel voor de dagcentra, waar
de reclassering duidelijk in investeert (Mair, 1987).

De dagcentra hebben verschillende doelstellingen: drie kwart van de
centra meent dat ze een alternatief vormen voor detentie; andere zien het
verminderen van de recidive en het ontwikkelen van vaardigheden van hun
cliënten als belangrijke doelen.

De typische cliënt is een werkloze jonge man (<30 jaar). Drie kwart van
de gepleegde delicten zijn vermogensmisdrijven, voornamelijk diefstal en
inbraak. Meer dan 41 % had al eerder een vrijheidsstraf opgelopen, terwijl
34% zes of meer eerdere veroordelingen heeft gehad. Dit suggereert dat
veeleer het strafverleden dan het gepleegde delict tot een verwijzing naar
een dagcentrum leidt. Kijkt men echter naar degenen die tot zo'n centrum
worden veroordeeld in het kader van een voorwaardelijke straf, dan blijkt
dat 51 % al eens een vrijheidsstraf heeft uitgezeten (tegen slechts 36% van
degenen die een dienstverlening opgelegd kregen).

Geinspireerd door het Britse model zijn recentelijk in de VS day report-
ing centers (DRC's) opgezet (McDevitt en Miliano, 1992). Na de start in
de staat Massachusetts hebben tot op heden slechts zes staten dit model
overgenomen. Overigens gaat het in de VS om centra waarnaar gedetineer-
den die dicht tegen hun parole aanzitten of die in preventieve hechtenis zit-
ten, worden verwezen. De centra functioneren dus als optie om gedetineer-
den eerder uit de gevangenis te ontslaan in plaats van als alternatieve sanc-
tie. Uit een evaluatie van de DRC's in Massachusetts blijkt ook daar een
grote variatie bestaat in de invulling van de projecten. Een van de centra
eist vijf tot acht contacten per week, terwijl een ander drie contacten per
week combineert met electronic monitoring. De gemiddelde duur van de
verplichte dagbehandeling in een DRC is tussen de 40 en 50 dagen. Behal-
ve bepaalde bijzondere vereisten, zoals bijvoorbeeld dienstverlening, moe-
ten alle cliënten met een harddrug- (37%) of alcoholprobleem (47%) een
verplichte behandeling (meestal groepscounseling of bijeenkomsten van Nar-
cotics/Alcohol Anonymous) ondergaan. Daarnaast hanteert men regelmatige
urinecontroles op druggebruik en checkt men of deelnemers 's avonds thuis
zijn (curfew checks). Elke cliënt moet dagelijks een activiteitenplan invullen
die de volgende dag tot in detail structureert, een bezigheid die zonder twij-
fel opvoedende bedoelingen heeft.

De gepleegde delicten omvatten voornamelijk vermogensmisdrijven (een
kwart), aan drugs gerelateerde (vermogens)delicten (29%), dronken rijden
(18%) en gewelddelicten (8%).

Het niveau van toezicht in DRC's is hoger dan in de intensive supervi-
sion programs. Bovendien kan de staf zelf beslissen dat de cliënt terug moet
naar de gevangenis, wanneer aan de programma-eisen niet wordt voldaan of
de urinetests positief zijn. Bij de uitvoering wordt electronic monitoring als
ondersteuning ingezet. Hoewel dit geen enkele relatie heeft met het succes
van het programma, maakt het de cliënt duidelijk dat het om een strenge
straf gaat en stelt het de buurt waar het centrum opereert gerust ten aanzien
van de veiligheid van bewoners.
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3.6 (Elektronisch) huisarrest

Hoofdstuk 3

Er bestaat een aantal misverstanden met betrekking tot huisarrest. In de eer-
ste plaats kan huisarrest opgelegd worden zonder dat daar elektronische ap-
paratuur voor nodig is. In de tweede plaats betekent huisarrest niet dat een
verdachte of dader 24 van de 24 uur thuis moet zitten. Huisarrest lijkt het
meest op een intensief-toezichtproject, waarbij de dader op gezette, precies
omschreven tijden thuis moet zijn. Daarbuiten kan hij werkzaamheden ver-
richten of bijvoorbeeld een therapie of cursus volgen. Het toezicht bij huis-
arrest kan uitgeoefend worden door middel van regelmatig telefoongebruik
of herhaaldelijk huisbezoek. Wel is het zo dat deze persoonlijke contacten
meer en meer zijn vervangen door controle via elektronische apparatuur.

Elektronisch huisarrest is een typisch Amerikaans produkt en is tot nu
toe vooral in de VS populair geworden. Aan de Universiteit van Harvard
zijn in 1964 al experimenten met electronic monitoring (EM) uitgevoerd en
het werd toen beschouwd als een elektronisch resocialisatieproject: enerzijds
zou het de recidive terugdringen en anderzijds zou de communicatie met het
centrale station een opvoedend en humaan effect hebben (Switzgebel, 1969).
Het laatste aspect is echter nooit ontwikkeld. Er zijn twee elementaire
monitoring-systemen. Een `actief' systeem waarbij een zendertje in de vorm
van een enkel- (of pols)bandje wordt aangebracht en een ontvanger via de
telefoon signalen uitzendt naar een centrale computer. Het `passieve' sys-
teem controleert de aanwezigheid van de dader door middel van onregelma-
tige telefoonoproepen. Het laatste systeem is technisch eenvoudiger en
goedkoper (Baumer en Mendelsohn, 1992).

In 1971 startte EM als een alternatief voor plaatsing in een jeugdinrich-
ting. Hoewel het gepresenteerd werd als een manier om de psychologisch
destructieve detentie te vermijden en sociale integratie te bevorderen, ver-
anderden de doelstellingen geleidelijk. De voornaamste huidige doelstelling
is een bijdrage te leveren aan de oplossing voor de overbevolking in de ge-
vangenissen. Daarnaast wil men geld besparen. Ten slotte wordt het straf-
karakter van EM benadrukt (Renzema, 1992).

In de jaren tachtig kwam het tot een ware explosie van EM-projecten. In
1990 bestonden in alle staten van de VS EM-programma's en stonden dage-
lijks tussen 10.000 en 20.000 personen onder elektronisch toezicht. Uit
evaluatie-onderzoek blijkt dat de meesten van deze gestraften meer op ge-
detineerden lijken dan op voorwaardelijk gestraften en dat er in ongeveer
de helft van de gevallen-en soms meer-inderdaad vervanging van de
vrijheidsstraf plaatsvindt. Wanneer EM wordt toegepast bij werkverlof of
vroegtijdige vrijlating, is er ook werkelijk sprake van verlichting van de
gevangenisproblematiek.

EM heeft drie componenten: de elektronische controle, frequente contac-
ten tussen staf en dader en urinetests ter controle op het gebruik van drugs.
De gemiddelde duur van EM in de VS is 79 dagen of ongeveer 2,5 maand.
Slechts bij 8% van de daders duurde EM langer dan zes maanden. Gemid-
deld waren er vier tot acht contacten tussen staf en dader op het kantoor
van de reclassering en hetzelfde aantal daarbuiten. Urinetests werden in
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twee derde van de EM-programma's bij ongeveer de helft van de deelne-
mers routinematig uitgevoerd (Renzema, 1992).

De doelgroep is eveneens van karakter veranderd. In 1987 had slechts
6% een gewelddelict gepleegd en in 1989 was dat 12%. In diezelfde jaren
steeg het aantal drugdelinquenten van 14% naar 22% en het aantal vermo-
gensdelinquenten (voornamelijk inbrekers) van 18% naar 32%. Het aandeel
van verkeersdelinquenten (hoofdzakelijk dronken rijders) verminderde van
33% naar 19%. In feite ziet men een ontwikkeling naar een aanzienlijk
zwaardere doelgroep dan in het begin. In 1989 kwam de helft van de popu-
latie direct uit een detentiesituatie, was voorwaardelijk vrijgelaten of direct
tot EM veroordeeld. Ook werd EM geleidelijk vaker toegepast bij voorlo-
pige hechtenis (Renzema, 1992).

De toepassing van EM is gepaard gegaan met een uitbreiding van het toe-
zichthoudend personeel. Dit werd voor een deel bekostigd door aan de tot
EM veroordeelden een inkomensafhankelijke bijdrage op te leggen. De toe-
passing van EM is echter niet zonder problemen. De belangrijkste daarvan
zijn technische feilen, zoals het niet-doorkomen van signalen, overbelasting
van het telefoonnet en de incorrecte melding dat de dader in overtreding is.
Vooral het laatste heeft ertoe geleid dat bij een melding van een overtreding
extra personeel moet worden ingezet om de feiten persoonlijk te checken.
Dit betekende een verhoging van de kosten die met het systeem gemoeid
zijn.

Een van de weinige landen die- naast de VS-een aantal experimenten
met EM heeft opgezet, is Engeland. Ook daar was de problematische situa-
tie in het gevangeniswezen de belangrijkste motor van de experimenten.
Omdat voor oplegging door de rechter wetswijziging nodig was, werden de
Engelse experimenten beperkt tot toepassing van EM als alternatief voor
voorlopige hechtenis (Mair en Nee, 1990). In totaal werden drie experi-
menten opgezet voor een periode van zes maanden. De experimenten waren
kleinschalig van aard: slechts 50 daders werden met EM thuis geplaatst.
Praktisch allen hadden eerst in voorlopige hechtenis gezeten. Het ging
overwegend om jonge mannen tussen de 20 en 30 jaar. Meer dan de helft
had de afgelopen drie jaar een vrijheidsstraf ondergaan. Het door Engeland
getoetste model impliceert dat na een periode van EM de zaak weer voor
de rechter komt en een vonnis wordt uitgesproken. In veel gevallen zal dit
een vrijheidsstraf zijn (van de acht die na een periode van EM voor de
rechter verschenen, kregen er vijf een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf).
Aan dit model zit echter een aantal bezwaren, waar we in hoofdstuk 5 op
in zullen gaan.

3.7 Intensief-toezichtprogramma's

Intensief-toezichtprogramma's (intensive supervision programs) bestaan uit
een aantal straf- en behandelingselementen, waarbij de reclassering uitge-
breid en nauwgezet toezicht uitoefent. Ook deze nieuwe sanctie is een Ame-
rikaanse uitvinding en is gericht op een betrekkelijk zware categorie daders.
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Doelstellingen
Hoewel er tussen de vele projecten soms aanzienlijke verschillen bestaan,
zijn de doelstellingen praktisch altijd:
- een efficiënter gebruik van schaarse gevangeniscellen;
- een goedkoper alternatief voor de vrijheidsbeneming;
- de reductie van crimineel gedrag of het genezen van de alcohol- of drug-

verslaving van veroordeelden die vrij blijven rondlopen;
- het toedienen van geëigende (voldoende zware) straffen;

Modaliteiten
Een overzicht van de toepassing van intensief-toezichtprojecten (ITP's) in
alle staten van de VS bracht drie toepassingsmodellen naar voren (Byrne,
1986).

Het rechtsmodel, dat de nadruk legt op straffen, zij het dat het gaat om
een rechtvaardige straf, is gebaseerd op de ernst van het gepleegde feit
(just-deserts-principe). De consequentie van dit model is dat de dader niet
verplicht wordt om deel te nemen aan counseling of behandeling. De ver-
antwoordelijkheid voor straftoemeting ligt in dit model bij de wetgever en/
of een straftoemetingscommissie. Hoewel in geen enkele staat dit model in
zijn zuivere vorm wordt toegepast, hanteren praktisch alle projecten een
aantal straf- of vergeldingselementen, zoals het doen betalen van bijdragen
voor het toezicht, boetes, dienstverlening en huisarrest.

Het risicocontrolemodel poogt de recidiverisico's van daders in even-
wicht te brengen met de zorg voor rechtvaardig straffen. Dit model impli-
ceert een zekere voorspelling van het toekomstige criminele gedrag van de
dader. Nu is bekend dat bij dergelijke voorspellingen twee fouten kunnen
optreden: valse positieven (men voorspelt een groot risico voor recidive,
maar die blijft uit) en valse negatieven (men verwacht geen verdere crimi-
naliteit van de dader, maar deze recidiveert toch). Beide fouten komen veel-
vuldig voor en in het algemeen is het vermogen om later (crimineel) gedrag
te voorspellen uiterst gering. Men spreekt dan ook liever over een `beperkt-
risicocontrolemodel'. Ook dit model is niet in de eerste plaats gericht op
resocialisatie, maar op het terugdringen van de recidive: `A supervision
agency is not a welfare agency, and an extension of its activities beyond a
crime control focus is both inappropriate and dangerous' (O'Leary en Clear,
1984, p. 18).

Het behandelingsgerichte model heeft weliswaar een aantal punitieve ele-
menten zoals hierboven is opgenoemd, maar in tegenstelling tot de beide
andere modellen is behandeling een vereiste. Dit betekent dat, als een be-
handelingsplan eenmaal is vastgesteld, de allereerste verantwoordelijkheid
voor verdere deelname aan het project bij de dader berust. Zo houdt New
Jerseys ITP in dat er een individueel plan wordt opgesteld ten aanzien van
werk, scholing, dienstverlening, enz.; dat de veroordeelde werk heeft of
aan een scholingsproject deelneemt en dat er een sponsor of een netwerk
van personen is dat aan de dader steun biedt en leiding geeft. In feite han-
teren bijna alle staten dit model van verplichte behandeling ondanks de vele
wettelijke hervormingen van de straftoemetingspraktijk.
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De strafrechtelijke vorm waarin ITP's worden toegepast, kent eveneens va-
riaties. In de eerste plaats kan de rechter een dader veroordelen tot IT als
een alternatief voor vrijheidsbeneming. Deze wijze van toepassing is ken-
merkend voor staten waar de wetgever een stelsel van sancties van bepaalde
duur heeft vastgelegd en/of waar straftoemetingsrichtlijnen zijn ontwikkeld.
In de tweede plaats kan de reclassering een dader in een ITP plaatsen als
deze door de rechter een voorwaardelijke veroordeling met reclasserings-
toezicht opgelegd krijgt. Deze toepassing vindt plaats in staten met een sys-
teem van sancties van onbepaalde duur. De reclassering is in dit systeem
zowel voor classificatie van daders als voor het toezicht op hen verantwoor-
delijk. Als ondersteuning voor de reclassering bij het nemen van deze be-
slissingen heeft men in veel staten instrumenten ontwikkeld die het
recidiverisico en de behandelingsbehoeften van daders moeten inschatten.8
In de derde plaats kan IT opgelegd worden als voorwaarde voor een vroeg-
tijdige invrijheidstelling. Dit type beslissing wordt genomen op het moment
van vonniswijzing of na een veroordeling, in de vorm van shock probation,
wijziging van het vonnis of zgn. split sentences (eerst gevangenisstraf,
daarna IT),

Doelgroepen
Zoals hierboven is uiteengezet, zijn ITP's uitdrukkelijk ontwikkeld als alter-
natief voor de vrijheidsstraf voor zware criminelen, dat wil zeggen, voor
een zwaardere categorie dan waaraan bijvoorbeeld een boete of een dienst-
verlening wordt opgelegd. De vraag is dan ook interessant welke daders
voor IT in aanmerking komen. Ook in dit opzicht is er een aanzienlijke va-
riatie tussen staten, afhankelijk van onder meer het toepassingsmodel dat
men heeft gekozen. In sommige staten is bijvoorbeeld niet het delict bepa-
lend voor de keuze voor IT, maar de lengte van de opgelegde gevangenis-
straf.

Wat wordt nu verstaan onder een zware categorie delinquenten? Deze
omvat `hoog-risico'-delinquenten met een lang en gevarieerd delictverleden
en een grote kans op ernstige recidive, `gevaarlijke' delinquenten met een
grote kans op geweld en `zware' delinquenten waarbij gedoeld wordt op de
ernst van het laatst gepleegde delict.

In werkelijkheid worden daders van gewelddelicten of met een geschie-
denis van geweld meestal uitgesloten van deelname aan een ITP; hetzelfde
geldt voor daders met een lang delietverleden (Clear en Hardyman, 1990).
Zo bestaat in een van de bekendste projecten (New Jersey) de doelgroep
voor het merendeel uit vermogensdelinquenten, voornamelijk inbrekers en
kleine drugdealers. De meesten van deze daders hadden slechts één eerdere
veroordeling gehad (Pearson, 1988; Pearson en Harper, 1990). In een an-
der veel besproken project (Georgia) behoorde meer dan 30% van de deel-
nemers tot de `minimumrisico'-groep en minder dan 20% tot de 'hoog-risi-

Nadeel van dit soort van instrumenten is dat ze meestal niet gevalideerd zijn en dat ze niet
gebruikt worden om te bepalen welke voorwaardelijk veroordeelden geschikt zijn voor IT,
hetzij als aanbeveling voor de rechter, hetzij als richtinggevend voor de reclassering.
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co'-groep. In deze beide projecten, die tot de meest gepropageerde ITP's in
de VS behoren, onderscheidden de cliënten zich niet van de gemiddelde
probation-populatie. In andere projecten, afhankelijk van de gekozen moda-
liteit, wordt de doelgroep gerecruteerd uit delinquenten die in aanmerking
komen voor parole.

Het probleem dat zich in dit opzicht keer op keer voordoet, is dat ambu-
lante projecten die pretenderen een alternatief voor de vrijheidsstraf te vor-
men, per definitie zeer kwetsbaar zijn voor de kritiek dat zij de veiligheid
van het publiek in gevaar brengen. Teneinde daarop te anticiperen hanteert
men zeer restrictieve selectiecriteria voor deelname aan het project, waarbij
vooral de echt zware delinquenten-zij die met grote waarschijnlijkheid
een vrijheidsstraf opgelegd zouden krijgen -worden uitgesloten. Als verde-
diging wordt dan aangevoerd dat de populatie die probation opgelegd krijgt,
veel zware criminelen bevat voor wie geen detentieplaats beschikbaar is en
die derhalve geschikte kandidaten zijn voor IT. Hoewel dit ongetwijfeld het
geval is kan bij zo'n handelwijze IT nauwelijks als werkelijk alternatief
voor de detentie gelden (Clear en Hardyman, 1990).

Er zijn verschillende manieren waarop IT-cliënten worden geselecteerd.
Rechters kunnen direct bij vonnis deelname aan een ITP opleggen. In dat
geval blijft het onduidelijk of de geselecteerden - zonder IT - een gevange-
nisstraf dan wel een voorwaardelijke veroordeling opgelegd zouden hebben
gekregen. In sommige staten (waaronder New Jersey) moet de dader eerst
tot een vrijheidsstraf veroordeeld zijn v66r hij zich kan opgeven voor IT,
waarna een selectiecommissie de cliënten uiteindelijk toewijst. Een derde
(resentence-)model is dat IT-ambtenaren ná veroordeling tot een vrijheids-
straf de gevallen screenen en de rechter om herziening van het vonnis vra-
gen ten gunste van IT (Clear en Hardyman, 1990). In een aantal regio's
(o.a. Ventura, Californië) gaat men uit van een zgn. split sentence: eerst
wordt de dader gedetineerd en als hij nog 60 dagen zou moeten vastzitten,
komt hij in aanmerking voor IT. In Californië wordt overigens veelvuldig
gebruik gemaakt van een screeningsinstrument dat zowel grote risico's als
de hulpbehoeften van potentiële cliënten tracht te meten (Petersilia en Tur-
ner, 1990). Wel kan gezegd worden dat in het algemeen gedetineerden een
zwaardere categorie vormen dan voorwaardelijk veroordeelden. Naarmate
de projecten zich dus richten op echt zware delinquenten, slagen zij er beter
in een alternatief te bieden voor de gevangenisstraf (Lurigio en Petersilia,
1992).

Concrete inhoud van IT
IT moet als sanctie niet onderschat worden; het is een zeer veeleisende in-
terventie. Zo kwam uit een grootscheepse evaluatie van 14 ITP'S door de
RAND Corporation als onverwachte bevinding naar voren dat in een van de
onderzochte projecten (Marion County, Oregon) 25% van de gedetineerden
weigerden om aan een ITP deel te nemen: zij prefereerden de gevangenis!
Een dader die ervaring met beide sancties had, zei daarover: `It's harder to
do time in the community than in prison. In jail you just do as you're told,
on ISP you have to take responsability for your life' (geciteerd door Peter-
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silia en Turner, 1990). Hiermee is de essentie van ITP'S heel aardig weer-
gegeven.

De concrete invulling van de projecten vertoont alweer veel variatie,
vooral in de case load voor reclasseringswerkers, het aantal verplichte con-
tacten tussen dader en reclassering en de controles op huisarrest (Byrne,
1986). Kleine case loads en veel contacten vormen in feite de hoeksteen
van de ITP'S, maar beide worden zeer verschillend opgevat. De gemiddelde
case load is 25 delinquenten per IT-medewerker. Het totaal aantal contacten
varieerde van 2 (Texas) tot 32 per maand (Idaho). De face-to face-contacten
varieerden eveneens van 2 per maand (Texas, Nevada, Ohio) tot dagelijkse
contacten (Californië, Idaho, Indiana). Daarnaast zijn er ook grote verschil-
len in controles op huisarrest en het vereiste aantal contacten met het on-
dersteuningsnetwerk in de directe leefomgeving van de dader.

Elementen die zijn terug te vinden in praktisch alle bestaande projecten,
zijn:
- een zo accuraat mogelijke afweging van risico's en behoeften van de

dader aan de hand van een objectief (meet)instrument;
- de verplichting tot dienstverlening;
- (elektronisch) huisarrest;
- (urine)controles op drug- en alcoholmisbruik;
- gedwongen hulpverlening enlof behandeling op basis van gebleken noden

en behoeften: counseling bij financiële, individuele enlof gezinsproble-
men, slachtoffercursussen, therapie in geval van drug-, alcohol- of gok-
verslaving, opleiding en scholing, hulp bij het vinden van werk.

Verschillen zijn er vooral ten aanzien van case loads, het scheiden van de
toezicht- en de hulpverleningsfunctie, het gebruik van elektronisch huisar-
rest en het opleggen van boetes, restitutie of een financiële bijdrage aan het
ITP door de dader (Byrne, 1986; Pearson, 1988). Ook zijn er verschillen in
de toepassing van shock incarceration, waarbij de dader eerst een tijdje in
de gevangenis zit alvorens IT in werking treedt (Pearson en Harper, 1990).

Het doorsnee- of standaard-ITP wordt gekenmerkt door ten minste twee
contacten per week, huisbezoeken 's nachts, dienstverlening en restitutie,
veelal gecombineerd met huisarrest, urinecontroles en elektronisch toezicht.
IT wordt in de VS gepropageerd als `tough, strict, and harsh' en veel men-
sen willen dit ook zo (Clear en Hardyman, 1990). Hieruit blijkt dat hulp-
verlening en behandeling niet altijd een vast onderdeel van de praktische
uitvoering van ITP's vormen, een gegeven dat ook in de uitgebreide eva-
luaties van de RAND Corporation naar voren kwam (Petersilia en Turner,
1990; Petersilia, 1991, Lurigio en Petersilia, 1992).
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3.8 Boot camps

Hoofdstuk 3

`Two more weeks
Until we're through
We'll be glad -
And so will you. "

(Lied van de werkploeg in Alabama Boot Camp, geciteerd door Osler,
1991)

Boot camps, ook wel shock incarceration genoemd, is een straf die in de
Verenigde Staten aan jonge delinquenten wordt opgelegd. De bedoeling is
dat deze relatief korte straf (gemiddeld drie maanden detentie) gevolgd
wordt door een periode van intensief toezicht. Boot camps vormen een al-
ternatief voor de gewone gevangenisstraf. Ze zijn gericht op jonge, niet-ge-
welddadige first offenders tussen 17 en 25 jaar, die een vrijheidsstraf van
zo'n één à twee jaar opgelegd zouden krijgen. In plaats daarvan kunnen zij
naar een boot camp gestuurd worden voor maximaal zes maanden. Deelna-
me aan een boot camp is veelal vrijwillig, zij het dat bij niet-deelname de
(langere) traditionele gevangenisstraf uitgezeten moet worden. Ook als
deelnemers het programma niet (kunnen) afmaken, worden ze teruggestuurd
naar de gevangenis. Het idee werd in 1981 in Georgia geboren, maar de
eerste boot camp werd in 1983 in Oklahoma gebouwd. Georgia volgde in
1983 en Missisippi in 1985. Het succes was zo groot dat er in 1991 al 34
boot camps in 23 staten geopend waren en reeds 4000 veroordeelden in een
boot camp gedetineerd werden (Osler, 1991; MacKenzie en Souryal, 1991).

De filosofie van boot camps wordt goed weergegeven door het volgende
citaat. `Military-style boot camps, with their rigorous regimes and austere
conditions, bring a sense of order and discipline to the lives of youthful,
non-violent, first time offenders, and perhaps serve as a deterrent against
future crimes (...)' (National Drug Control Strategy The White House, sep-
tember 1989).

Hoewel boot camps onderling nogal wat verschillen vertonen, hebben ze
een aantal elementen gemeen. Zo worden alle boot camps gekenmerkt door
een militair regime met veel driloefeningen, marcheren, lichamelijke trai-
ning en militaire discipline, waarbij zelfs kleine overtredingen onmiddellijk
streng worden gestraft (Morash en Rucker, 1990). Deze aspecten worden
gecombineerd met lichamelijk zware arbeid, onderwijs, het aanleren van
beroepsvaardigheden en soms ook counseling. De verwachting is dat de
combinatie van een streng militair regime met resocialiserende activiteiten
zal leiden tot een vermindering van recidive onder deze veroordeelde jonge
mannen.

Kenmerkend voor ook dit alternatief voor de traditionele gevangenisstraf
zijn de vele doelstellingen (Osler, 1991).
- Specifieke preventie: de shock-ervaring van een boot camp zou een ster-

ke motivering opleveren om gedrag te vermijden dat opnieuw tot de ge-
vangenis zou leiden.
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- Generale preventie: de strafelementen van de boot camps (inclusief bij-
voorbeeld de kaal geschoren hoofden) worden breed uitgemeten in de
media. Met name politici zeggen hiervan een duidelijk generaal preven-
tief effect te verwachten.

- Resocialisatie: in de eerste plaats verwacht men dat het militaire regime
een leefstijl ontwikkelt die vervolgens wordt over- en meegedragen naar
het eigen leefmilieu. In de tweede plaats hebben de therapeutische pro-
gramma's resocialisatie als doelstelling.

- Strafdoelen: boot camps hebben een sterke `strafwaarde' en komen daar-
mee tegemoet aan de algemene behoefte aan vergelding.

- Neutralisering (incapacitation): gezien de korte detentieperiode is deze
doelstelling van beperkte waarde, tenzij inderdaad een IT-periode aan
het verblijf in de boot camp wordt toegevoegd.

- Verlichting van het gevangeniswezen tegen minder kosten: vergeleken
met de traditionele gevangenis zijn de kosten van een boot camp hoger.
Is het inderdaad zo dat een verblijf daar in de plaats komt van een veel
langere gevangenisstraf, dan betekent dit een goedkoper alternatief.

Boot camps zijn heel snel populair geworden bij het Amerikaanse publiek
en de media. Een van de redenen is het Amerikaanse geloof in het grote
pedagogische nut van een militaire basistraining voor jonge volwassenen.
Een tweede reden is dat boot camps de gelegenheid bieden jonge first of-
fenders een relatief korte maar toch strenge straf op te leggen.

Een onderzoek in de staten waar boot camps zijn opgezet, toont een gediffe-
rentieerd beeld. Slechts een derde van die staten beoordeelde het strafkarak-
ter als het voornaamste doel van het programma; de andere staten vonden
het strafkarakter van relatief belang. Zestien staten gaven een hoge priori-
teit en besteedden veel tijd aan onderwijsactiviteiten, sommige vonden be-
roepstraining het belangrijkste en andere concentreerden zich op zowel on-
derwijs als drug education. Alle zagen als belangrijkste doelstelling het ver-
minderen van de recidive, maar afhankelijk van wat ze als oorzaken van
criminaliteit beschouwden, legden zij het hoofdaccent op onderwijs- of so-
ciale tekorten, op de noodzaak van behandeling (verslaving aan alcohol of
drugs) of op afschrikking door middel van harde lichamelijke arbeid en fy-
sieke training (MacKenzie en Souryal, 1991). Hoewel alle -staten deze ele-
menten in hun programma hebben opgenomen, verschillen zij aanzienlijk in
het aantal uren dat ze aan die aspecten besteden.

Welke daders worden naar boot camps verwezen en hoe gaat dit in zijn
werk? In sommige staten worden de jonge criminelen direct door de rechter
tot een boot camp veroordeeld. Als de leiding de veroordeelde niet wil of
kan plaatsen, moet deze opnieuw voor de rechter verschijnen. In andere
staten worden veroordeelden tot een vrijheidsstraf eenvoudig overgedragen
aan het gevangeniswezen, dat de potentiële deelnemers aan een boot camp
programma selecteert. Deze gang van zaken betekent dat er geen net-wide-
ning kan optreden, omdat het in ieder geval om vrijheidsbeneming gaat.
Degenen voor wie dit niet geldt, worden naar een traditionele gevangenis
doorgezonden.
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Hoewel ongeveer de helft van de onderzochte staten in beginsel ook daders
van gewelddelicten tot het programma zeggen toe te laten, blijkt in de prak-
tijk dat verreweg de meeste deelnemers veroordeeld zijn voor niet-geweld-
delicten: diefstal, inbraak en aan drugs gerelateerde criminaliteit. Van de
deelnemers is 90% tot 95% aan drugs verslaafd: vier staten rapporteren
dan ook dat hun programma's speciaal ontworpen zijn voor niet-geweldda-
dige drugdelinquenten en alle staten melden als onderdeel van het program-
ma drugvoorlichting en/of drugbehandeling.

Programma's verschillen ook in de nazorg die geboden wordt. Er zijn
slechts weinig projecten die een periode van intensief toezicht toevoegen
aan de drie tot zes maanden detentie. Nu al is duidelijk dat deze een grote-
re kans op succes maken dan projecten die de jongeren eenvoudig terugstu-
ren naar een omgeving waar hun criminele vrienden, drugproblemen, werk-
loosheid en een gebrek aan steun weer op hen wachten (MacKenzie, 1990;
Osler, 1991)). De reclassering in New York (New York Division of Parole)
heeft een IT-periode van zes maanden aan het project toegevoegd, waarin
men zorgt voor betaalde arbeid, urinetests op druggebruik, drugbehande-
ling en ondersteunende groepssessies.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de effectiviteit van alternatieve sancties, waar-
onder boot camps. Afgezien van het effectiviteitsprobleem hebben sommi-
gen in de VS zich echter afgevraagd of het wel realistisch is maatschappe-
lijk positieve resultaten te verwachten van een systeem dat erop gericht is
mensen voor te bereiden op oorlog en dat gebaseerd is op een strenge hiër-
archie, onvoorwaardelijke en kritiekloze gehoorzaamheid, onderworpen-
heid, strikte discipline en het aanleren van een (agressieve) vechtmentaliteit
(Morash en Rucker, 1990). Kunnen deze beginselen werkelijk leiden tot re-
socialisatie, prosociaal gedrag of afschrikking, zo vragen de auteurs zich af.
Anderen wijzen op de gevaren van de plotselinge overgang van een derge-
lijk regime naar de wanordelijke, gedesintegreerde en stuurloze omgeving
waarin de delinquent na zes maanden wordt teruggestuurd (Osler, 1991).
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In een evaluatie van zeven intensief-toezichtprogramma's voor drugdelin-
quenten vergeleken Petersilia en haar collega's steeds een experimentele
groep daders die IT opgelegd kregen met een controlegroep daders die on-
der traditioneel reclasseringstoezicht (probation) stonden (Petersilia e.a.,
1992). Hoewel de onderzoekers nauwelijks verschillen in recidive consta-
teerden tussen beide groepen binnen elk project, vonden zij aanzienlijke
verschillen tussen de zeven projecten. Zo werd in Georgia van 83% van de
daders een grote kans op recidive voorspeld, terwijl de werkelijke recidive
slechts 15% bleek, het laagste percentage van alle onderzochte projecten.
In Seattle werd van 60% voorspeld dat ze waarschijnlijk zouden recidive-
ren, waarna 40% tijdens een follow-up van een jaar opnieuw gearresteerd
werd. Bovendien bleek dat bij dezelfde toezichtstrategieën ten aanzien van
relatief gelijkaardige daders, de resultaten tussen de onderscheiden projec-
ten sterk verschilden. De conclusie van de onderzoekers is dat een dergelij-
ke grote variatie in resultaten waarschijnlijk niet het gevolg is van verschil-
len tussen daders, maar van verschillen in de uitvoering van de sanctie. Uit-
voeringsinstanties kunnen verschillen in de wijze en mate van (intensief)
toezicht dat ze uitoefenen en/of in de manier waarop ze omgaan met techni-
sche overtredingen van de sanctievoorwaarden. Een streng beleid in deze is
van invloed op het aantal daders dat opnieuw voor de rechter moet ver-
schijnen en vervolgens weer gedetineerd wordt. Hieruit volgt dat variaties
in het beleid van uitvoeringsinstanties kunnen leiden tot verschillen in `suc-
ces'percentages. Het leidt mijns inziens dan ook geen twijfel dat, meer dan
bij traditionele straffen, de uitvoeringsmodaliteiten en de wijze waarop de
reclasseringsambtenaar zich van zijn taak kwijt, van doorslaggevend belang
zijn voor een succesvolle toepassing van alternatieve straffen.

De toename van deze straffen heeft dan ook algemeen geleid tot een
noodzakelijke herbezinning over de functie en taak van de reclassering als
instelling en de taakvervulling van de individuele reclasseringsambtenaar.
Opvallend is dat de discussie hierover in die landen die een reclassering be-
zitten (waaronder ook Nederland), op vergelijkbare wijze is gevoerd. Daar-
bij is, in al deze landen, een conflict ontstaan tussen de traditionele taakop-
vatting van de reclasseringsambtenaar als maatschappelijk werker, waarbij
de noden en behoeften van de cliënt voorop staan en het accent op hulpver-
lening aan die cliënt ligt, en de eisen van de rechterlijke macht en de sa-
menleving, die van de reclassering een ordelijke uitvoering van de straf,
een strikt toezicht op de sanctievoorwaarden en een zekere veiligheidsga-
rantie verwachten. Dit conflict heeft niet alleen geleid tot verzet in reclasse-
ringskringen tegen deze nieuwe taakdefinitie, maar ook tot grote onduide-
lijkheid ten aanzien van de eigenlijke doelstellingen van de reclassering en
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de beginselen die aan de basis zouden moeten liggen van de rol van de re-
classeringswerker in het huidige strafrecht. Dit alles heeft het vertrouwen
van de rechterlijke macht en de bevolking in de reclassering als uitvoerder
en ondersteuner van het strafrechtelijke proces bij de executie van straffen
èn als hulpverlener van gestraften ernstig geschaad. Meer en meer werd de
reclassering gezien als een instelling die de criminaliteit vergoelijkt en de
dader zo veel mogelijk beschermt tegen verdergaande ingrepen van justitie.
Voeg hierbij de groeiende scepsis ten aanzien van de effecten van hulpver-
lening en behandeling, en het beeld ontstaat van een instelling waarvan het
nut aan grote twijfel onderhevig is.

Langzamerhand is echter in de jaren tachtig bij de reclassering het besef
gegroeid dat er tussen haar en de samenleving een zekere vertrouwenscrisis
was ontstaan. Daarnaast werd steeds duidelijker dat de uitbreiding van de
alternatieve straffen een geweldige uitdaging voor de reclassering beteken-
de: wil ze in deze ontwikkeling een rol van betekenis blijven spelen, dan
zal ze bereid moeten zijn haar functie en taken opnieuw te definiëren en de
taakuitvoering drastisch te wijzigen. In de meeste westerse landen, waar de
reclassering een belangrijke instelling is, kan men dan ook constateren dat
er grote inspanningen worden verricht om de geloofwaardigheid van de
dienst te versterken. Een van de discussiepunten daarbij is in hoeverre de
traditioneel belangrijkste doelstelling van de reclassering, resocialisatie van
de individuele delinquent, moet wijken voor een doelstelling als toezicht op
de dader ter beveiliging van de gemeenschap. Een ander is in hoeverre men
aan de zo belangrijke hulpverleningsrol moet blijven vasthouden. Of anders
gezegd, hoe los je de tegenstrijdigheid op die ligt in de combinatie van de
functie van maatschappelijk werker met die van politie-agent.

4.1 Rolconflict bij de uitvoering van alternatieve straffen

Om tot een goede roldefinitie voor de reclasseringswerker te komen moet
men te rade gaan bij de praktijk van het werk en de gegevens die uit onder-
zoek naar voren komen. Zo worden daders die IT opgelegd krijgen, in drie
hoofdcategorieën gerangschikt (Meyerson, 1992):
- daders die zeggen - en net doen alsof-ze mee willen werken, maar dat

in feite willen noch doen;
- daders die niet echt gemotiveerd zijn en hun medewerking tot het strikt

nodige beperken, teneinde hun `relatieve' vrijheid niet te verliezen;
- daders die, onafhankelijk van de sanctie, gemotiveerd zijn te veranderen.

Uit deze classificatie komt duidelijk naar voren dat ten behoeve van een
adequate gedragsbeinvloeding de reclasseringswerker verschillende rollen
moet vervullen. Zo zal op de eerste groep een behoorlijke controle uitgeoe-
fend moeten worden, wil deze de straf tot een goed einde brengen. Bij deze
groep is overtreding van de sanctievoorwaarden vrij waarschijnlijk en in
dat geval zal de reclasseringswerker actie moeten ondernemen. Ten aanzien
van de twee andere groepen is een andere strategie noodzakelijk: wil men
de gelegenheid om resultaten te boeken in termen van gedragsverandering
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optimaal benutten, dan valt aan duidélijke controle en een zekere dwang
niet te ontkomen. Tegelijk echter behoort de werker de noden en behoeften
van deze daders te inventariseren, hen te ondersteunen en hun medewerking
te verkrijgen bij hulpverlening en behandeling. In feite zijn beide elementen
-dwang en hulp-onafscheidelijk met elkaar verbonden en is een gediver-
sifieerde en flexibele aanpak noodzakelijk (Meyerson, 1992).

Deze uitgangspunten vormen geen theoretische exercitie en zijn evenmin
een uitvloeisel van een bepaalde ideologie: ze worden bevestigd door empi-
risch onderzoek. Zo wijst Erwin (1990), die de experimenten met IT in de
staat Georgia evalueerde, erop dat elektronisch huisarrest weliswaar de
controle op de bewegingsvrijheid van daders garandeert, maar dat het geen
enkele bijdrage levert aan hun motivatie, medewerking en mogelijke ge-
dragsverandering. Om dit te bereiken is interactie met een hulpverlener
noodzakelijk. Erwin verwijst eveneens naar de talrijke onderzoeksgegevens
die aantonen dat het uitsluitend aanwenden van straffen nauwelijks enige
gedragsverandering, in de vorm van minder recidive, tot gevolg heeft. De
betekenis hiervan is, zo voegt Meyerson (1992) daaraan toe dat sancties die
uitsluitend gebaseerd zijn op toezicht, controle en dwang, de recidive niet
verminderen en dus de samenleving niet kunnen beveiligen. Anderzijds von-
den ze dat steun en behandeling zonder sturing en controle geen effect op
het gedrag van de dader hebben. Ten slotte heeft ook Petersilia in haar vele
evaluaties en onderzoeksverslagen melding gemaakt van de geringe effecti-
viteit van straffen wanneer daar geen behandelingscomponent aan gekop-
peld is.

Nu is evenwel duidelijk dat toezicht en controle enerzijds en ondersteuning
en hulpverlening anderzijds verschillende dimensies zijn. Het is natuurlijk
denkbaar dat dit tot een zgn. `rolconflict' bij maatschappelijk werkers kan
leiden. In sommige gevallen is dit opgelost door de rollen te splitsen: een
toezichthouder beperkt zich tot de controlerende taken en een hulpverlener
werkt aan de resocialisatie. Dat dit een kunstmatige scheiding is, bleek on-
der meer in Georgia's IT-programma, waar enerzijds toezichthouders heel
goed in staat bleken een prettige en steunende relatie met de veroordeelde
aan te gaan, terwijl anderzijds de hulpverleners op moeilijkheden stuitten
waar ze wel degelijk een zekere dwang moesten uitoefenen om hun cliënt
tot deelname aan therapie en hulpprogramma's te bewegen. In New Jerseys
ITP heeft men gekozen voor vervulling van de verschillende taken door een
en dezelfde maatschappelijk werker. Uit dit experiment blijkt dat rolconflic-
ten wel degelijk te overwinnen zijn en dat controlerende en zelfs straffende
activiteiten (in geval van overtreding van de sanctievoorwaarden) evenals
een zekere dwingende sturing door de uitvoerders gehanteerd kunnen wor-
den binnen een respectvolle en steunende relatie met de dader (Meyerson,
1992). Daarmee wordt niet gezegd dat er nooit conflicten met veroordeelden
ontstaan: een van de belangrijkste kwaliteitseisen voor een adequate uitvoe-
ring van alternatieve straffen is dan ook het vermogen van reclasserings-
werkers die conflicten op een rustige en beheerste manier op te lossen.
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4.2 Een nieuwe roldefinitie voor reclasseringswerkers
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De essentie van maatschappelijk werk en/of behandelingsinstellingen is dat
de hulpverlening geschiedt op basis van vrijwilligheid en gericht is op het
welzijn van de individuele cliënt. De essentie van politiewerk is het opspo-
ren van strafbare feiten en het zorgen dat vervolging kan plaatsvinden.

Het reclasseringswerk verschilt niet alleen van deze beide uitvoeringspo-
len, het is in wezen een volstrekt eigenstandige functie. Meyerson ziet als
belangrijkste missie van de reclasseringswerker het `met gezag ondersteunen
van degene die onder toezicht staat bij het leiden van een leven zonder mis-
daad en het met succes voltooien van de opgelegde sanctie, op een wijze die
rekening houdt met de eisen van de samenleving en die van de rechterlijke
macht'.` Een dergelijke definitie heeft twee belangrijke implicaties. In de
eerste plaats betekent het dat iedere hulpverlening of behandeling - of het
nu gaat om scholing, een arbeidsplaats of drugtherapie- niet in het teken
staat van het individuele welzijn van de cliënt, maar ondergeschikt is aan
het streven de cliënt een leven zonder criminaliteit te laten leiden. In de
tweede plaats betekent het dat de reclasseringswerker niet ongelimiteerd
naar eigen goeddunken kan handelen: zijn handelen moet worden geplaatst
binnen de beperkingen die gesteld worden door de veiligheidseis van de sa-
menleving en de sanctievoorwaarden die gesteld zijn door de rechterlijke
macht. Gezien vanuit deze optiek, zijn doelstellingen gericht op sociale inte-
gratie die voor de maatschappelijk-werkprofessie prioritair zijn, voor het re-
classeringswerk secundair. Arbeid, scholing, geestelijke en fysieke gezond-
heid zijn alleen dan van belang als zij de uiteindelijke doelstelling-een
leven zonder misdaad-dienen. Tussen reclasseringswerker en cliënt is er
dan ook geen sprake van een therapeutische relatie gebaseerd op beider
vrije wil, maar van een gezagsrelatie. Daarbij is het goed te bedenken dat
de uitoefening van het toezicht geschiedt op basis van het uitvoeringsman-
daat dat de reclassering bezit, maar de invulling daarvan wordt bepaald
door de voorwaarden die in het vonnis van de rechter zijn gesteld. In dit
opzicht zijn reclasseringsambtenaren een integraal onderdeel van het straf-
rechtsbedrijf.

Deze visie op het reclasseringswerk in het algemeen en op de uitvoering
van alternatieve straffen in het bijzonder is vooral gemeengoed geworden in
die landen waar alternatieve straffen een grote vlucht hebben genomen. Dit
komt bijvoorbeeld tot uiting in de Engelse Criminal Justice Act 1991 en het
rapport van de Engelse Rekenkamer over de probation service (1989). Ook
in reclasseringskringen komt men steeds vaker vergelijkbare uitgangspunten
tegen. De belangrijkste reden hiervan is dat men zich heeft gerealiseerd dat
alternatieve straffen een steeds grotere plaats in ons westerse strafrechtsys-
teem zullen gaan innemen. Deze ontwikkeling biedt de reclassering grote

`The mission of the community correctional practitioner is to authoritatively assist persons
under supervision in living a crime-free life and in successfully completing the conditions
of their sentence in a manner consistent with obligations to public safety and obligations
to the sentencing authority' (Meyerson, 1992, p. 88).



De uitvoerders en hun taakvervulling 47

kansen: zij kan de spilfunctie vervullen zonder welke uitvoering in de ge-
meenschap van die sancties eenvoudig niet mogelijk is. Dat kan zij echter
alleen indien zij bereid is de implicaties van dit type strafexecutie en de
daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid ten aanzien van de bevolking
en de rechterlijke macht ten volle op haar schouders te nemen. Uit onder-
zoek en standpuntbepalingen van de probation service in de VS en Engeland
blijkt dat men bereid is om die handschoen op te nemen. Uit informele
contacten met de Nederlandse reclassering komt eveneens naar voren dat er
in dit opzicht een bewustwordingsproces gaande is en dat men langzaam
naar een wat andere taakopvatting toe groeit.

4.3 Enkele concrete uitvoeringsaspecten

In de Engelse Criminal Justice Act 1991 zijn de volgende bepalingen van
belang met betrekking tot het werk van de probation service:
- het verplicht stellen van een reclasseringsrapport ter voorbereiding van

het vonnis;
- de introductie van nieuwe alternatieve straffen en de mogelijkheid deze

straffen te combineren;
- de introductie van duidelijkere maatstaven voor het uit te voeren toezicht;
- een consistente procedure voor het ingrijpen bij overtreding van de sanc-

tievoorwaarden.

Met name het eerste en laatste punt hebben aanleiding gegeven tot proble-
men en tot het zoeken naar oplossingen.

Wat het eerste punt betreft, is de voornaamste moeilijkheid dat een re-
classeringsrapport dat de rechter moet assisteren bij het bepalen van het
vonnis, altijd een zekere risico-analyse behoort te geven, zodat de rechter
zowel het gevaars- als het recidiverisico kan afwegen.

In de VS heeft men een aantal risicoschalen ontwikkeld, waarbij onder
meer als voorspellers worden opgevoerd (Austin e.a., 1989):
- aantal en aard van eerdere veroordelingen;
- aantal eerdere onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen;
- leeftijd bij eerste veroordeling en gevangenneming;
- eerder reclasseringstoezicht;
- drug- en alcoholmisbruik;
- noodzaak voor alcohol-/drugtherapie;
- arbeidsverleden;
- noodzaak voor scholing.

Deze schaaltypen zijn uitgebreid getest door de National Council on Crime
and Delinquency, waarbij het instrument op steeds weer nieuwe populaties
werd toegepast en gevalideerd. Ten slotte leidde dit tot een werkbare inde-
ling van gedetineerdenpopulaties in drie categorieën: weinig, gemiddeld en
veel risico. In dit geval gaat het om veroordeelden tot een onvoorwaardelij-
ke vrijheidsstraf. De gevangenisadministratie moet vervolgens beoordelen
wie in aanmerking komt voor een alternatieve straf. De principes van risico-
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inschatting zijn echter dezelfde. Dat dit soort van inschattingen nuttig zijn,
bleek onder meer uit de resultaten van een tweejarige follow-up: van de
weinig-risicogroep werd 16% opnieuw gearresteerd, van de middengroep
was dit 31 % en van de veel-risicogroep 54% (Austin e.a., 1989).

In Engeland moet het ontwerpen van een risico-inschattingsinstrument
gezien worden tegen de achtergrond van de wens van overheid en rechter-
lijke macht om het reclasseringswerk veel meer op zware delinquenten te
richten dan op lichte overtreders. Uit de nationale statistiek blijkt dat dit
gelukt is. In 1980 was 25% van degenen die onder toezicht stonden, first
offender en 22% had al eerder in de gevangenis gezeten. In 1989 was nog
slechts 14% van de onder toezicht gestelden first offender en had 28% al
eens eerder in de gevangenis gezeten (Audit Commission, 1989). Daarbij is
het streven de moeilijkheidsgraad van de doelgroep te verhogen en de case
load te verlagen.

De risico-inschattingen van de probation service ten behoeve van hun
rapportage aan de rechtbanken betreffen zowel de kans dat de rechter een
gevangenisstraf uitspreekt als de kans op een nieuwe veroordeling. Figuur
1 geeft een overzicht van de wijze waarop men tot bepaalde aanbevelingen
komt.

Met betrekking tot het uitbrengen van reclasseringsrapporten wijst de En-
gelse rekenkamer op de noodzaak van een zo gedetailleerd mogelijk plan.
Dit stelt de rechter in staat zorgvuldiger de sanctievoorwaarden te bepalen
en het versterkt zijn vertrouwen in alternatieve straffen.

De grootste verschillen tussen uitvoerende instanties bij de toepassing van
alternatieve straffen betreffen echter het optreden van de toezichthouders
bij zgn. technische overtredingen. Het betreft hier overtredingen van de
sanctievoorwaarden, zoals bijvoorbeeld later thuiskomen dan opgelegd, niet
op tijd op het werk verschijnen in het kader van dienstverlening, een posi-
tieve reactie bij het testen op druggebruik, laat op het werk verschijnen we-
gens `doorzakken' de vorige avond en ongeoorloofde afwezigheid wegens
problemen thuis. Het is duidelijk dat naarmate men strenger op deze over-
tredingen reageert, men meer alternatieve straffen als mislukt zal beschou-
wen. Ziet men daarentegen veel overtredingen door de vingers, dan is het
succespercentage voorzover het om het voltooien van de straffen gaat, aan-
zienlijk hoger.

In dit opzicht bestaan er twee scholen. Met name in de VS is men in dit
opzicht heel streng. Petersilia (1992) wijst erop dat de reden hiervan niet
zozeer gelegen is in het zeker stellen van de geloofwaardigheid van deze
straffen tegenover de rechterlijke macht, maar met de overtuiging dat tech-
nische overtredingen een equivalent (proxies) vormen voor crimineel ge-
drag. Uit evaluatie-onderzoek, verricht door Petersilia en haar collega's,
van een groot aantal ITP's blijkt echter dat technische overtredingen en het
plegen van delicten tijdens of na voltooiing van de sanctie in het geheel niet
met elkaar samenhangen en dat het gehanteerde uitgangspunt dus onjuist is.
Petersilia wijst er bovendien op dat het toezicht dat op delinquenten in een
ITP wordt uitgeoefend, zeer intensief is en dat daardoor veel overtredingen
aan het licht komen die bij het `normale' reclasseringstoezicht onopgemerkt
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Figuur 1: Recidiveschalen, Camebridgeshire Probation Service*

Factors affecting risk ot custody

L Calculgte Immediate risk of custody

r Factors atfecting risk ot reconviction

Calculate risk of reconviction end derfde report
recommendatlons

Renrand status = voorlopige hechtenis; truanted/troublesome = spijbelde/lastig op school;

CSO = dienstverlening; fine = boete; discharge = vrijspraak.

zouden blijven. Beschouwt men technische overtredingen als crimineel ge-
drag, dan zal dit leiden tot een groter aantal mislukkingen en een verhoging
van de recidive-gemeten naar het aantal daders dat opnieuw veroordeeld
wordt-dan bij een groep vergelijkbare daders die niet onderworpen wordt
aan een dergelijk intensief toezicht.

Illustratief voor de praktische moeilijkheden waarvoor reclasseringswer-
kers zich gesteld kunnen zien, moeilijkheden die tot aanzienlijke verschillen
in uitvoering van de straffen kunnen leiden, is de ontwikkeling van de En-
gelse regelgeving ten aanzien van dienstverlening (Eadie en Willis, 1989).
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De National Standards for Community Service Orders van 1988 zijn deels
ontstaan om de rechterlijke macht meer vertrouwen in dienstverlening te ge-
ven. In het eerste concept stond dat de straf na twee onverklaarde absenties
moest worden afgebroken. De enige gronden voor afwezigheid waren: me-
dische redenen, een ernstige noodsituatie thuis en eisen van de arbeids-
markt. Later zijn deze regels wat versoepeld en heeft men als grond voor
afwezigheid ook `omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van de
dader' toegevoegd. Bovendien moet elke zaak door de reclasseringswerker
beoordeeld worden op het al dan niet bevredigende verloop van de straf en
op de aanwezigheid van een uitzonderlijke situatie. Het afbreken van de
dienstverlening is dus geen automatisme meer en hiermee krijgt de rol van
de reclasseringswerker weer zijn volle gewicht. Daarmee is het probleem
nog niet opgelost, want een juiste beoordeling in dit soort zaken is aller-
minst eenvoudig. Aan de hand van een casestudie illustreren Eadie en Willis
(1989) het karakter van de doorsneepopulatie die een dienstverlening opge-
legd krijgt: onduidelijke huisvesting, instabiele relaties met vrouw en kind,
slechte gezondheid met frequent bezoek aan dokter en/of ziekenhuis. Hun
levensstijl wordt gekenmerkt door wanorde, chaos en gebrek aan discipline.
Het uitgaansleven gaat niet zelden gepaard met veel drinken en dronkemans-
vechtpartijen met als mogelijke gevolgen het uit de woning gezet worden,
verwondingen en (tijdelijke) arbeidsonbekwaamheid. De onvoorspelbaarheid
van het gedrag van dit soort dader maakt dat het met succes voltooien van
een dienstverlening een zware opgave is voor zowel de veroordeelde als de
reclasseringswerker, van wie veel wordt geëist in termen van voortdurende
begeleiding en toezicht.

Zijn de afbreekvoorwaarden te streng, dan mislukken veel dienstverlenin-
gen: in Engeland mislukten in 1987 6.600 van de 35.000 opgelegde dienst-
verleningen, dat is een op de vijf. Daarvan werd 35% van de veroordeelden
onmiddellijk weer gedetineerd. Het evenwicht is delicaat, want bij een ver-
dere verscherping van de afbrekingsvoorwaarden is de dienstverlening geen
alternatief voor detentie meer, maar kan zelfs tot meer gevangenisstraffen
leiden. Bovendien bestaat het gevaar dat veroordeelden de passieve gevan-
genisstraf verkiezen boven een veel meer eisende alternatieve straf. Dit
laatste komt nogal eens voor in de VS en heeft in Engeland vooral geleid
tot een fatalistische acceptatie van de mislukking van dienstverlening en
zijn gevolgen. Een van de oplossingen die voor dit dilemma zijn geopperd,
is het toepassen van bepaalde disciplinerende maatregelen, zoals bijvoor-
beeld het opleggen van extra uren dienstverlening of het betalen van een
additionele boete, zonder dat de alternatieve straf wordt afgebroken. Duide-
lijk is wel dat er in dat geval een zekere rechterlijke controle noodzakelijk
is om willekeur te voorkomen en de rechtspositie van de veroordeelde te
beschermen.

Twee factoren zijn in ieder geval van belang voor een adequate uitvoe-
ring van alternatieve straffen. In de eerste plaats moeten zowel de uitvoe-
rings- als de afbrekingsvoorwaarden door de veroordeelde begrepen en als
redelijk gepercipieerd worden. Ten tweede behoren reclasseringswerkers in
dit opzicht een zekere discretionaire bevoegdheid te krijgen: zij werken met
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de veroordeelde, zij kennen de zaak het best en kunnen ook het beste be-
oordelen in hoeverre er van werkelijke overmacht sprake is en of de dienst-
verlener de zaak zit te beduvelen. Reclasseringswerkers moeten in feite
schipperen tussen een al te rigide toepassing van afbrekingscriteria en een
al te toegeeflijke houding tegenover alternatief gestraften. Er is geen goed
recept voor eenduidig handelen en het evenwicht tussen de eis van gerech-
tigheid en van verstandige begeleiding is delicaat.

4.4 Reclassering: gemeenschapsdienst of particuliere organisatie?

Het reclasseringswerk kan op verschillende wijzen georganiseerd worden.
In sommige landen-zoals de VS en Canada-worden de diensten verricht
door particuliere organisaties, die op basis van contracten door de overheid
gefinancierd worden. In andere landen-zoals Engeland-is de probation
service een overheidsdienst10, terwijl in ons land het werk, hoewel ont-
staan vanuit het particulier initiatief, thans volledig door de overheid wordt
gefinancierd.

Gezien de huidige tendensen in de westerse landen naar privatisering
van uitvoerende overheidsdiensten, is de vraag relevant of er in de uitvoe-
ring van het werk verschillen optreden naar gelang er sprake is van een
overheids- dan wel een particuliere organisatie. In dit verband is er interes-
sant vergelijkend onderzoek verricht naar de uitvoeringspraktijk van dienst-
verlening in Engeland en in Ontario, Canada (Vass en Menzies, 1989).

In Engeland is de keuze voor de reclassering als uitvoerder van
alternatieve straffen gebaseerd op twee overwegingen. De eerste is dat de
probation service beschikte over een landelijk, goed georganiseerd netwerk
van lokale bureaus: hetgeen een nieuwe organisatie overbodig maakte en
het invoeren van de maatregel relatief eenvoudig en goedkoper. De tweede
is dat de probation service bij uitstek geschikt leek om uitvoering te geven
aan sancties die zowel een uitgesproken strafkarakter als een resocialisatie-
karakter hebben. In Ontario voerden financiële en politieke argumenten de
boventoon. Enerzijds verwachtte men dat het private model goedkoper zou
zijn en anderzijds wilde men op deze wijze een bijdrage leveren aan de in-
krimping van het overheidsapparaat.

De uitvoeringsorganisatie in Engeland is sterk gehiërarchiseerd. Aan de
top staan de reclasseringsambtenaren (probation officers), die de reclasse-
ringsrapporten met aanbevelingen voor de rechtbank samenstellen. Verder
zijn ze verantwoordelijk voor het interviewen, disciplineren en doen vervol-
gen van daders die de sanctievoorwaarden overtreden hebben. Op het twee-
de niveau staan de dienstverleningswerkers (CS-o icers). Deze bezitten
geen diploma voor maatschappelijk werk en zijn verantwoordelijk voor de
dagelijkse organisatie van het werk. Zij moeten zorgen voor projecten, zet-

10 Hoewel daar een particuliere vereniging als NACRO ook een aanzienlijk aantal alterna-
tieve projecten heeft opgezet.
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ten veroordeelden daar in, houden toezicht op het verloop van de sanctie en
houden de dossiers bij. Daarnaast houden ze zich. ook bezig met het inter-
viewen en disciplineren van overtreders van de voorwaarden en supervise-
ren ze de toezichthouders (sessional supervisors), die gewoonlijk de rol van
opzichters op het werk vervullen in die gevallen waar de projectplaats dat
niet zelf kan doen. Ze controleren het gedrag, de aanwezigheid en de ge-
werkte uren van de dienstverlener. Feit is dat het systeem voor een groot
deel wordt gedragen door niet-professionele werkers.

Aangezien dienstverlening in Engeland als een paradepaardje van de re-
classering wordt beschouwd, bestaat er bij alle geledingen van de organisa-
tie de drang om toch vooral met succescijfers te komen. Dit kan, volgens
de auteurs, leiden tot een soort van onderhandelingsprocessen met veroor-
deelden, waarbij men er soms toe neigt technische overtredingen over het
hoofd te zien in ruil voor voortzetting van de dienstverlening.

In Ontario berust de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor dienstverle-
ning bij reclasseringsambtenaren van het Ministry of Correctional Services.
De uitvoering berust bij particuliere non-profit-organisaties en meer con-
creet bij zgn. coordinatoren, te vergelijken met de Engelse dienstverlenings-
werkers. In Ontario hebben de meeste coordinatoren een hoger-onderwijs-
diploma. De meesten hopen, evenals als in Engeland, de hogere status van
reclasseringsambtenaar te bereiken.

In beide landen wordt dienstverlening voornamelijk toegepast bij jong-
volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen voor, vermogens- en
verkeersmisdrijven. Maar in Engeland gaat het om een straf sui generis,
die ook veelvuldig aan recidivisten wordt opgelegd, terwijl in Ontario
dienstverlening onderdeel van een voorwaardelijke veroordeling is en
meestal aan first offenders die een niet-ernstig delict hebben gepleegd,
wordt opgelegd. Daardoor krijgen in Engeland de punitieve aspecten van
dienstverlening een sterker accent en benadrukt men in Ontario vooral het
resocialiserende karakter van de sanctie.

We komen hier op een interessant verschil tussen beide systemen. Indien
een sanctie wordt uitgevoerd door een overheidsdienst, is er een sterker
streven de sanctie optimaal in te zetten als straf en als alternatief voor de
vrijheidsstraf, dan bij particuliere uitvoeringsorganisaties. De reden is dat
particuliere organisaties in het strafrechtsysteem het principe van `minimum-
risico' hanteren. Omdat ze onvoorspelbare en ongewenste calamiteiten ten
koste van alles willen vermijden en maximale efficiëntie willen tonen, ac-
cepteren zij uitsluitend daders van lichte delicten. Een dergelijke benadering
is ook bekend van de opzet van particuliere gevangenissen (Ericson e.a.,
1987). Hoe makkelijker de veroordeelden, hoe probleemlozer het verloop
van de straf, hoe beter de resultaten en hoe groter het succes voor de orga-
nisatie. Dit betekent goede publiciteit en een hernieuwing van een aantrek-
kelijk contract met de overheid. Een van de consequenties is evenwel dat
een dergelijke straftoepassing geen bijdrage levert aan de vervanging van
de vrijheidsstraf door alternatieven. Daarentegen ontstaat het risico van een
aanzuigende werking van dienstverlening als toegift bij een voorwaardelijke
veroordeling.
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Een tweede nadeel is dat het niet eenvoudig is een goede controle uit te oe-
fenen op particuliere organisaties: precieze verantwoordelijkheden zijn on-
duidelijk en er zijn geen harde afspraken over afrekening op efficiency en
effectiviteit. Men gaat er in feite van uit dat de organisatie er belang bij
heeft om zijn werk goed te doen.

Hoewel ook de Engelse organisatie niet immuun is voor dit soort streven
naar publiek succes, is daar dienstverlening wettelijk vastgelegd en is de re-
classering met de uitvoering belast. De reclassering is uitdrukkelijk verant-
woordelijk voor een uitvoering van de dienstverlening volgens wettelijke
voorschriften en ze wordt daar ook ieder jaar op afgerekend. Daarom is in
Engeland dienstverlening een `echte' straf en een alternatief ten behoeve
van zwaardere delinquenten. De implicatie van dit alles is dat privatisering
van strafuitvoering eerder leidt tot lichter dan tot strenger straffen! Een bij-
komende vraag is of in dit geval privatisering wel goedkoper is: als parti-
culiere organisaties alleen de kleine risico's nemen en de moeilijke gevallen
aan de overheid laten, lijken kostenbesparingen tamelijk illusoir.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat in de praktijk de ver-
schillen in uitvoering tussen beide landen niet echt groot zijn. Beide typen
van instanties hebben als voornaamste doelstelling een succesvolle voltooi-
ing van de straf en betrachten derhalve een zekere flexibiliteit en vermijding
van conflicten in hun optreden bij technische overtredingen van de straf-
voorwaarden. De voornaamste verschillen betreffen het feit dat de Engelse
dienstverlening een aanzienlijk zwaardere straf voor zwaardere delinquen-
ten is dan de in Ontario toegepaste dienstverlening en de omstandigheid dat
de Canadese toepassing meer net-widening is en waarschijnlijk ook meer
kosten met zich meebrengt dan de Engelse.



5 De effectiviteit van alternatieve straffen

Men kan de effectiviteit van alternatieve straffen bestuderen vanuit ver-
schillende invalshoeken.

In de eerste plaats is de vraag van belang in hoeverre de verschillende
vormen van alternatieve straffen daadwerkelijk toegepast worden als ver-
vanging van de vrijheidsstraf. Deze sancties zijn immers ontwikkeld om de
druk op het gevangeniswezen te verminderen en een volwaardig substituut
voor die straf te vormen. De beantwoording van deze vraag hangt samen
met het straftoemetingsbeleid van de rechterlijke macht. Twee modaliteiten
worden veelvuldig toegepast: de front-door-variant, waarbij de rechter
rechtstreeks tot een alternatieve straf vonnist om gevangenzetting te voor-
komen dan wel na screening door de gevangenisautoriteiten met een alter-
natieve straf instemt; ofwel de back-door-variant, waarbij de gevangenisdi-
rectie en/of de parole board besluit tot vroegtijdig ontslag uit de gevange-
nis, meestal onder voorwaarde van intensief toezicht.

In de tweede plaats zal gepoogd worden tot enige duidelijkheid te komen
met betrekking tot de kostenaspecten van de alternatieve straffen. De fi-
nanciële gegevens die in dit opzicht door een aantal onderzoekers gepresen-
teerd worden, zijn soms te mooi om waar te zijn. Een kritische blik op
kosten en baten van de nieuwe sancties in vergelijking met de vrijheidsstraf
moet een beter inzicht bieden in de financiële en maatschappelijke `winst-
en verliesrekening' van de alternatieve straffen.

In de derde plaats moet natuurlijk de effectiviteit in termen van recidive
aan de orde komen. Het voornaamste probleem hierbij is dat er een niet al-
tijd uitgesproken verwachting leeft dat, bij vergelijkbare delinquenten, al-
ternatieve straffen minder vaak gevolgd worden door recidive dan de vrij-
heidsstraf. Deze verwachting lijkt niet altijd realistisch. Het is daarbij goed
te bedenken dat: `It is unnecessary to demonstrate, as most experimental
projects appear pressured to do, that recidivism rates are lower when of-
fenders are retained in the community. Given the fact that expensive and
overcrowded institutions are not doing the job they are supposed to be
doing, it is appropriate to expect that less costly, less personally damaging
alternatives will be utilised whenever they are at least as effective as impris-
onment' (Klapmuts, geciteerd in Jones, 1990).

Hoe het ook zij, bestudering van recidivegegevens na het ondergaan van
verschillende sancties door overigens vergelijkbare delinquenten blijft van
groot belang. Het zijn echter niet de enige effectmaten die belangrijk zijn.
Zoals de reclassering al sinds lang heeft beweerd, zijn er variabelen die
door hulpverlening en behandeling te beïnvloeden zijn en die van indirecte
invloed kunnen zijn op de mate van prosociaal gedrag van delinquenten. Er
komen steeds meer onderzoeksgegevens die de positieve effecten van behan-
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deling aantonen (Andrews e.a. 1990a; Andrews e.a., 1990b). Daarnaast is
uit langdurig follow-up-onderzoek gebleken dat vast werk en een (huwe-
lijks)partner leiden tot het opgeven van crimineel gedrag (Sampson en
Laub, 1992).

De meeste evaluaties zijn in de Verenigde Staten verricht en hebben
betrekking op intensief-toezichtprojecten. De reden hiervan is dat weten-
schappelijke evaluatie van nieuw beleid in de VS een veel sterkere traditie
heeft dan in veel Europese landen. Daarnaast is het zo dat in de VS sancties
zoals dienstverlening, elektronisch huisarrest, schadevergoeding en boetes
veelal onderdeel vormen van ITP's en niet op zichzelf staan. Dit is-tot nu
toe-veel minder het geval in Europa, waar dienstverlening, boetes, pro-
bation day centres en elektronisch huisarrest meestal als zelfstandige sanc-
ties toegepast worden. Voor zover wij beschikken over evaluatie-onderzoek
over deze sancties, wordt daarvan verslag gedaan.

5.1 De vervanging van de vrijheidsstraf

Het moge duidelijk zijn dat in de meeste landen niet alle `nieuwe' sancties
als doelstelling hebben de vrijheidsstraf te vervangen. Sommige van deze
sancties, met name in het jeugdstrafrecht, zijn uitdrukkelijk bedoeld als
pedagogisch zinvolle uitbreidingen van het reeds bestaande sanctiepakket.
Hiermee wil men een flexibeler en effectiever strafrechtelijk ingrijpen be-
reiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor bemiddeling tussen dader en slachtoffer,
voor het toevoegen van schadevergoeding daarbij, voor leerprojecten en
voor diversieprojecten waarbij gedurende korte tijd een beperkt aantal werk-
zaamheden worden verricht. In veel gevallen betekent dit dat ingegrepen
wordt waar voorheen de zaak geseponeerd werd: dit is wat men de verwij-
ding van het strafrechtelijk net (net-widening) noemt. Sommigen vinden dit
een principieel verwerpelijke zaak. Anderen beoordelen het positiever: zij
zijn van mening dat ook bij lichte zaken (vernielingen, winkeldiefstalletjes,
lichte mishandeling) enige vorm van strafrechtelijk reactie nuttig en nodig
is om aan te geven dat de samenleving dergelijk gedrag niet tolereert.

Er is echter een aantal sanctiemodaliteiten die alle, in meer of mindere
mate, de overbevolking in de gevangenissen willen bestrijden en de vrij-
heidsstraf als zodanig willen terugdringen. Dit zijn onder meer het systeem
van dagboetes, dat in Finland de gevangenisstraf voor dronken rijden sterk
heeft teruggedrongen (Tbrnudd, 1991), de dienstverlening, de dagcentra,
(elektronisch) huisarrest, de boot camps en de intensief-toezichtprojecten.
Hierbij is het voornaamste risico dat deze sancties niet de gevangenisstraf,
maar vooral andere reeds bestaande ambulante sancties vervangen. Dit is in
sterke mate het geval geweest bij de toepassing van dienstverlening in Enge-
land, ondanks de regelgeving die toepassing van dienstverlening in plaats
van een vrijheidsstraf in beginsel verplicht stelde (Pease, 1985) en ondanks
het feit dat daders met een dienstverlening instemmen omdat ze vrezen an-
ders in de gevangenis te belanden.
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In Engeland specificeerde een wet uit 1973 (the Powers of Criminal Courts
Act) dat dienstverlening opgelegd kon worden voor delicten die imprison-
able waren, dat wil zeggen delicten waar een gevangenisstraf op staat. Ook
de pers heeft in landen waar dienstverlening werd geïntroduceerd, op dit
vervangingsaspect sterke nadruk gelegd.

Er is in dit verband een parallel te trekken met de toepassing van de
voorwaardelijke veroordeling. Ook deze sanctie heeft slechts in ongeveer
de helft van de gevallen (40% tot 55%) de vrijheidsstraf vervangen (Sparks,
1971). Een van de oorzaken hiervan is dat de rechter dienstverlening alleen
kan toepassen als de reclassering in zijn voorlichtingsrapport hiertoe een
aanbeveling doet. De reclassering is echter vanaf het begin van de experi-
menten met dienstverlening over de toepassing ervan verdeeld geweest.
Slechts 30% à 40% van de reclasseringswerkers was van mening dat het
hier in de eerste plaats ging om vervanging van de vrijheidsstraf. De overi-
gen vonden dat dienstverlening ook als alternatief voor een voorwaardelijke
veroordeling of van een boete toegepast kon worden.

Pease en zijn collega's (1977) hebben op vier verschillende manieren ge-
meten in hoeverre er bij de toepassing van dienstverlening sprake was van
vervanging van de vrijheidsstraf. In de eerste plaats vroegen ze reclasse-
ringswerkers om het komende vonnis te voorspellen. Dit resulteerde in
49% van de gevallen in vervanging van de gevangenisstraf. In de tweede
plaats bekeken ze die gevallen waar wel een aanbeveling voor dienstverle-
ning was gedaan, maar waar een andere straf opgelegd werd: 47% van deze
veroordeelden kreeg een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en 53% een ande-
re ambulante straf. In de derde plaats onderzochten zij wat er gebeurde in
geval van mislukking van de dienstverlening (waarbij minder dan 20% van
de uren was gewerkt, maar geen nieuw delict was gepleegd): 58% van de
daders kreeg een vrijheidsstraf opgelegd. Ten slotte is onderzocht welke
vonnissen werden geveld in zaken waarvoor de rechter uitdrukkelijk een re-
classeringsrapport had aangevraagd.

In Schotland gaven schattingen een vervangingspercentage aan van 70%
in het eerste jaar van de invoering van dienstverlening en van 60% in het
tweede jaar (Duguid, 1982). Later statistisch onderzoek gaf aan dat in 1986
slechts 38% van de dienstverleners het risico liep een vrijheidsstraf opge-
legd te krijgen. Thans wordt dienstverlening steeds vaker opgelegd aan da-
ders die naar alle waarschijnlijkheid in het geheel niet tot een vrijheidsstraf
veroordeeld zouden worden (Mclvor, 1990).

In Tasmanië (Australië) vergeleek Rook het aantal gevangenisopnames
v66r introductie van dienstverlening met dit aantal ná invoering. Bovendien
vergeleek hij het aantal opnames plus het aantal dienstverleningen ná invoe-
ring met de projectie van het aantal opnames v66r invoering. Deze bereke-
ningen leidden tot een vervangingspercentage van 47% in het eerste jaar en
53% in het tweede jaar (Rook, 1987). Ook in Victoria kwam men tot ver-
gelijkbare percentages.

In Ontario (Canada) wordt dienstverlening, zoals eerder vermeld, alleen
bij zeer lichte delicten en als onderdeel van een andere sanctie toegepast.
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Een dergelijke toepassing leidt praktisch gesproken in het geheel niet tot
vervanging van een gevangenisstraf.

Men kan dus stellen dat er, hoe de vraag ook is onderzocht, een grote
consensus bestaat over de conclusie dat dienstverlening in 45% tot 55%
van de gevallen geen vervangende sanctie vormt voor de vrijheidsstraf.

De ambulante dagcentra (day centres, attendance centres, day probation
centres) in het Verenigd Koninkrijk pretenderen eveneens een vervanging
voor de gevangenis te vormen. Toch zijn ze uitermate vaag over de doel-
groepen waarop ze zich richten. Het kan van alles zijn, zolang er maar een
risico van detentie dreigt (Mair, 1988).

Waar het echter gaat om zgn. 4(B)-orders (vonnissen waarbij een ver-
blijf van maximaal 60 dagen in een probation day center als voorwaarde bij
een voorwaardelijke straf wordt opgelegd), kan wel degelijk van vervan-
ging gesproken worden. In 1985 had van de daders met een 4(B)-order 51 %
al eerder een gevangenisstraf uitgezeten, tegen slechts 26% van de overige
deelnemers. Bovendien had 43 % van de 4(B)-orders zes of meer eerdere
veroordelingen, waar dit bij slechts 21 % van de andere deelnemers het ge-
val was. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat, althans in een deel
van de gevallen, de Engelse day centres als echte vervanging van detentie
fungeren (Mair, 1988).

Elektronisch huisarrest is op diverse manieren ingezet: als middel om te
voorkomen dat verdachten in voorlopige hechtenis in huizen van bewaring
werden geplaatst, als mogelijkheid om gedetineerden vroegtijdig vrij te laten
(work/study release) en als overgang bij voorwaardelijke in vrijheidstelling.

Behalve in de VS zijn er ook in Engeland experimenten met elektronisch
huisarrest uitgevoerd (Mair en Nee, 1990). De voornaamste doelstelling in
dit geval was een bijdrage te leveren aan het probleem van de voorlopige
hechtenis. In 1987 bevond 20% van de gedetineerden zich in voorlopige
hechtenis; 540 personen verbleven in politiecellen. Men hoopte met electro-
nic monitoring (EM) althans een deel van deze verdachten thuis te kunnen
detineren. De experimenten vonden plaats in drie verschillende regio's en
besloegen één jaar voorbereiding en zes maanden uitvoering. In die periode
kregen 50 verdachten elektronisch huisarrest opgelegd, nadat ze eerst in
een huis van bewaring of een politiecel hadden gezeten. Dit geeft al aan dat
EM in de Engelse experimenten in ieder geval is toegepast als alternatief
voor detentie. Sinds 1989 is de doelgroep voor EM echter in omvang afge-
nomen, omdat vrijlating op borgtocht een grotere vlucht heeft genomen.
Men is het erover eens dat EM gereserveerd moet worden voor een extre-
me groep verdachten die op grond van het gevaar voor de publieke veilig-
heid niet op borgtocht vrijgelaten kan worden.

Zoals eerder is opgemerkt, zijn de meeste EM-projecten in de VS onder-
deel van andere alternatieve sancties, meestal van intensief-toezichtprojec-
ten. In Arizona is EM echter als zelfstandige sanctie toegepast en geëvalu-
eerd (Palumbo e.a., 1992). EM wordt in Arizona niet bij vonnis opgelegd,
maar toegepast in het kader van een beslissing tot een voorwaardelijke in-
vrijheidstelling (parole). Daarbij wordt EM opgelegd aan daders die:
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- geen geweld- of zedendelict hebben gepleegd;
- niet recentelijk een zwaar misdrijf hebben gepleegd;
- terug in de gevangenis kwamen voor technische overtredingen van de

parole-condities en niet voor een misdrijf;
- op grond van een speciale wettelijke regeling (emergency release provi-

sions) in aanmerking komen voor een vervroegde invrijheidstelling en
één jaar van hun straf hebben uitgezeten.

Deze regeling voorziet in vervroegde vrijlating van gedetineerden die voor
parole in aanmerking komen, zodra de bezetting van de inrichting 95% be-
reikt. De gemiddelde EM-cliënt in Arizona is een 29 jarige zwarte of latino,
die veroordeeld is voor een drugdelict, inbraak of diefstal. Uit angst voor
verwijten van being soft on crime worden kandidaten voor EM gerecruteerd
uit degene die, op grond van de emergency release provisions, toch al eer-
der vrijgelaten konden worden. Dit betekent dat er geen werkelijke vervan-
ging van gevangenisverblijf plaatsvindt, maar dat er een bijkomende sanctie
wordt ingevoerd voor een deel van de in vrijheid gestelden. Door sommigen
wordt aangevoerd dat dit een goede zaak is, omdat anders te veel zware de-
linquenten door de mazen van het net glippen. Dit impliceert een afweging
van de ernst van de door deze veroordeelden gepleegde criminaliteit en de
veiligheidsrisico's voor de bevolking als ze worden vrijgelaten. De conse-
quentie van deze benadering is echter dat de kosten van het strafrechtsys-
teem er door oplopen in plaats van afnemen en dit geldt nog sterker als de
vrijkomende plaatsen vervolgens door nieuwe gedetineerden worden inge-
nomen. Het is echter duidelijk dat we hiermee terechtkomen bij politieke
en beleidsvraagstukken die niet door wetenschappelijk onderzoek kunnen
worden opgelost. Het gaat daarbij vooral om de vraag in hoeverre men het
net van de formele controle expliciet wil uitbreiden in plaats van inkrimpen
en op welke gronden men dit wil doen.

British Columbia (Canada) heeft getracht dit dilemma te vermijden door
ervoor te zorgen dat EM niet een optie voor de rechter is, maar een optie
voor de uitvoerende instanties, waarbij EM-personeel veroordeelden tot een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf screent en selecteert (Mainprize, 1992).
Selectiecriteria zijn onder meer: deelname op grond van vrijwilligheid, de-
finitieve veroordeling tot 90 dagen of minder en geen gewelddelict
gepleegd. Eind 1990 hadden ongeveer 900 veroordeelden het huisarrest-
programma gevolgd. Recentelijk heeft men het EM programma uitgebreid
tot langer gestraften, dat wil zeggen tot een risicovollere populatie. Dit
betekent dat EM langer moet duren-meer dan twee maanden-en dat
vereist meer toezicht en controle, dus ook meer financiële middelen.

Wat intensief toezicht betreft, worden eerst de gegevens gepresenteerd van
de bekendste ITP's in de VS en vervolgens enkele kritische beschouwingen
gewijd aan de door de onderzoekers getrokken conclusies.

Een van de eerste ITP's is dat van Georgia. Gestart in 1982, had het in
1985 al 2.322 veroordeelden bereikt. De evaluatie betrof alle tussen 1982
en 1985 door het ITP geselecteerde veroordeelden. De meesten van hen
hadden al eerder in de gevangenis gezeten, hadden geen gewelddelict ge-
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pleegd en werden als aanvaardbare risico's voor de samenleving be-
schouwd. Volgens de onderzoekers heeft IT een groot aantal delinquenten
buiten de gevangenis gehouden (Erwin en Bennett, 1987). Zij leiden dit on-
der meer af uit een daling van de gedetineerdenpopulatie van 10% en een
gelijktijdige stijging van de voorwaardelijke veroordelingen van eveneens
10%. In de arrondissementen waar men een ITP had ingevoerd, was die
stijging zelfs 15% tot 27%. De doelgroep bestond uit zware, maar niet-ge-
welddadige delinquenten die, volgens de rechterlijke macht, zeker 'tot een
vrijheidsstraf veroordeeld zouden zijn. De evaluatie toonde dat 59,5% van
de IT-cliënten meer op gedetineerden leken dan op voorwaardelijk veroor-
deelden, terwijl slechts ongeveer een kwart van de gedetineerden sterk
overeenkwam met voorwaardelijk veroordeelden. Ook hieruit trekken de
onderzoekers de conclusie dat de meeste IT-geselecteerden voor een vrij-
heidsstraf in aanmerking zouden komen.

Een ander bekend ITP is dat in New Jersey. Hier moeten IT-cliënten
eerst minimaal twee maanden in de gevangenis zitten vóór ze aan het pro-
ject mogen deelnemen. Gemiddeld duurde de detentie 3,5 maand. Deelne-
mers waren niet-gewelddadige kleine drugdealers en inbrekers. De evalua-
tie bestreek alle IT-geselecteerden die tussen 1983 en 1987 aan het ITP
deelnamen (Pearson, 1988; Pearson en Harper, 1990). Een van de condities
was dat overtreding van de sanctievoorwaarden onmiddellijk tot terugkeer
naar de gevangenis zou leiden. In concreto kwam dit neer op het opnieuw
detineren van zo'n 40% van de deelnemers. Dit hoge aantal technische
overtredingen vormt een weerspiegeling van de frequente urinetests op
druggebruik, een controle die niet wordt uitgeoefend op degenen die onder
normaal reclasseringstoezicht staan. Pearson vergelijkt de gemiddelde deten-
tieperiode van 109 dagen van IT-cliënten met de gemiddeld 308 dagen van
gedetineerden en concludeert dat IT per deelnemer 200 detentiedagen be-
spaart. Deze berekening lijkt rijkelijk geflatteerd als men rekening houdt
met de 40% IT-deelnemers die op grond van technische overtredingen op-
nieuw worden gedetineerd. Duidelijk is dat hoe sneller men IT-cliënten
naar de gevangenis terugstuurt, hoe minder celcapaciteit door IT vervangen
wordt.

Het ITP in Texas is gericht op voorwaardelijk in vrijheid gestelden (pa-
rolees) die een vrij groot risico lopen op terugkeer naar de gevangenis. Zo-
als de meeste ITP's was het project vooral gebaseerd op afschrikking en uit-
schakeling en veel minder op resocialisatie. De essentie van deze program-
ma's is dat ze de daders perceptie van de kosten van criminaliteit pogen te
veranderen, waarbij ze ervan uitgaan dat delinquenten op rationele wijze
een kosten-batenafweging maken. Deze evaluatie was gebaseerd op zgn.
random assignment, een methode waarbij deelnemers op basis van het toe-
val aan de experimentele en controlegroep worden toebedeeld. Daardoor
wordt een belangrijke vertroebelende factor bij voorbaat uitgeschakeld. Na
één jaar was 30% van de IT-deelnemers terug in de gevangenis, tegen 18%
van de andere voorwaardelijk in vrijheid gestelden. Dat komt omdat het in-
tensieve toezicht tot een grote toename leidt van technische overtredingen.
In Houston bijvoorbeeld werden bij 80% van de IT-cliënten technische
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overtredingen geconstateerd, terwijl dit slechts bij een derde van degenen
die onder traditioneel toezicht stonden, het geval was. In dit verband mer-
kende onderzoekers op dat er een tegenstelling bestaat tussen de doelstel-
ling om elk veiligheidsrisico te vermijden door buitengewoon strikte criteria
voor IT te hanteren en de doelstelling de vrijheidsstraf te vervangen door
alternatieve sancties (Turner en Petersilia, 1992). Tussen 1986 en 1990
evalueerde de RAND Corporation 14 IT-projecten in negen staten, waaraan
meer dan 2000 veroordeelden deelnamen. Ook hier ging het om gerandomi-
seerde experimenten (Petersilia, 1991). Er waren drie verschillende typen
van projecten: zgn. front-door-projecten die detentie wilden voorkomen,
back-end-projecten met extra toezicht voor voorwaardelijk veroordeelden
en projecten met extra toezicht voor vervroegd in vrijheid gestelden. Voor-
al de laatste twee modaliteiten resulteerden in aanzienlijk meer technische
overtredingen en dus in de terugkeer naar de gevangenis van veel meer
veroordeelden dan het geval is wanneer er traditioneel toezicht wordt uitge-
oefend.

Een met de Amerikaanse IT-projecten vergelijkbaar project is het Engel-
se Leeds Young Adult Offenders project voor jongvolwassenen tussen 17
en 20 jaar (Brownlee en Joanes, 1993). De jongeren worden door de pro-
bation service naar het project verwezen op basis van hun risico op deten-
tie. Als de reclasseringswerker het voorlichtingsrapport opstelt, berekent hij
de ROC-score (risk of custody score) van zijn cliënten. Komen deze in aan-
merking voor het project, dan wordt dit aan de rechter aanbevolen in com-
binatie met een uitgewerkt interventieprogramma. Een aanwijzing voor de
vervangingswaarde van het project wordt in de eerste plaats afgeleid uit het
feit dat in ongeveer de helft van de gevallen, ondanks een aanbeveling voor
het project, toch een gevangenisstraf wordt opgelegd met een gemiddelde
duur van 18 maanden. Er zijn echter wel enkele verschillen tussen deze
groepen. Ten eerste blijkt dat overvallers relatief vaker een vrijheidsstraf
opgelegd krijgen, terwijl plegers van diefstallen vaker naar het project wor-
den verwezen. De detentiegroep wordt ook vaker door een rechtbank
(crown court) berecht, terwijl de projectgroep vaker door de politierechter
(magistrates) wordt afgedaan. Berechting door magistrates resulteerde 2,5
maal zo vaak in verwijzing naar het project dan berechting door een crown
court. Een ander verschil betreft de leeftijd: 17- en 18-jarigen komen vaker
in de intensive probation group terecht, 19- en 20-jarigen vaker in de ge-
vangenis. Nauwkeurige analyse bracht echter aan het licht dat het recent
gepleegde delict het voornaamste verschil tussen beide groepen verklaarde
(Brownlee en Joanes, 1993).

Welke conclusies kan men nu uit dit alles trekken? In de eerste plaats dient
erop gewezen te worden dat experimenten met alternatieven voor de vrij-
heidsstraf een betrekkelijk recent verschijnsel zijn en dat derhalve geen uit-
spraken kunnen worden gedaan over lange-termijneffecten. Dit gezegd heb-
bende, komen Chan en Zdenkowski (1986) in een kritisch artikel tot de uit-
spraak dat de alternatieve sancties in feite tot uitbreiding van het net van so-
ciale controle hebben geleid, gezien de gelijktijdige explosieve groei van het
gevangeniswezen in landen als de VS, Groot-Brittannië en Canada. Ook met
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betrekking tot Australië zijn de auteurs pessimistisch. Zij citeren daarbij uit-
spraken van gevangenisautoriteiten in de Commonwealth. Deze menen dat
de bestaande alternatieven hooguit enig effect hebben op het onderste seg-
ment van de gedetineerdenpopulatie, de kortgestraften. Bovendien zijn ze
van mening dat de rechterlijke macht praktisch alleen alternatieven oplegt
aan daders die toch niet naar de gevangenis zouden worden gezonden.

Het rapport van de Amerikaanse rekenkamer (GAO, 1990) wijst er ech-
ter op dat verwachtingen van enig effect op de gedetineerdenpopulatie alleen
al op grond van de omvang van de meeste alternatieve projecten illusoir
zijn. Zo had bijvoorbeeld New Jersey een ITP met een capaciteit van iets
meer dan 400, terwijl er in deze staat 12.000 gedetineerden zijn. New
Yorks boot-camp-programma had een omvang van zo'n 450, op een gevan-
genispopulatie van 40.000! Erkend moet echter worden dat zelfs in een
staat als Florida, waar een huisarrestproject 6.500 veroordeelden bereikt,
de gevangenispopulatie blijft groeien en nu omvangrijker is dan toen het
project startte. Dit evaluatietype bekijkt effecten op het niveau van het
gevangeniswezen. Op dit niveau is het echter moeilijk om effecten aan te
tonen, omdat de omvang van de gevangenispopulatie ook door heel andere
factoren beïnvloed wordt dan door alternatieve projecten. Het is van belang
een goed onderscheid te maken tussen effecten van het systeem zelf en ver-
vangingseffecten. Ten aanzien van individuele daders kan men wel met eni-
ge geloofwaardigheid vaststellen dat er van vervanging van de vrijheidsstraf
sprake is, maar effecten op het systeem houden veeleer verband met beleids-
factoren, zoals het bestaan van straftoemetingsrichtlijnen, de rechterlijke
straftoemeting en met de publieke en rechterlijke perceptie van de ernst van
de criminaliteit.

De meeste studies zijn overigens gebaseerd op een vergelijking van al-
ternatief gestraften met anders gestraften op een aantal geselecteerde varia-
belen, waaronder vooral het recent gepleegde delict en het delictverleden.
In het algemeen is er iets meer zekerheid dat van vervanging sprake is als
het gaat om back-door- dan om front-door-programma's. In het eerste geval
is men er zeker van dat het om gedetineerden gaat, terwijl men er in het
tweede geval nooit zeker van is dat de rechter werkelijk een vrijheidsstraf
in het hoofd had toen hij een alternatieve straf oplegde. Dit geldt niet alleen
voor ambulante programma's, maar ook voor de zgn. shock incarceration
in boot camps (MacKenzie en Parent, 1991). Toch moet men de inventivi-
teit van rechters niet onderschatten. Zo is wel gesuggereerd dat sommige
rechters, teneinde bepaalde delinquenten in een ITP geplaatst te krijgen, de-
ze tot een vrijheidsstraf veroordelen hoewel dit gezien het gepleegde delict
allerminst voor de hand lag (Pearson en Harper, 1990). Een dergelijke han-
delwijze lijkt tamelijk vergezocht en moeilijk te bewijzen.

Gezien echter het feit dat de meeste alternatieve projecten zich richten
op relatief niet-zware delinquenten, mag men concluderen dat in veel geval-
len een zekere net-widening plaatsvindt. De meeste projecten komen niet
verder dan een vervangingspercentage van zo'n 50% à 60% op zijn best.
Hoewel dit wellicht onvermijdelijk is, betekent het in concreto dat een op-
gelegde alternatieve sanctie voor een aanzienlijk aantal gestraften een



De effectiviteit van alternatieve straffen 63

zwaardere straf is dan zij v66r de invoering van deze sancties gekregen
zouden hebben (Byrne, 1990). De enige manier om een zekere willekeur in
dit opzicht te vóórkomen is gelegen in het ontwikkelen van straftoemetings-
indicaties die de rechter in zijn beleid enig houvast moeten geven.

5.2 De kosten van alternatieve sancties

Er zijn slechts twee manieren waarop reële kostenbesparingen kunnen
plaatsvinden. De eerste is dat een gevangenis geheel of gedeeltelijk wordt
gesloten. De tweede is dat voorkomen kan worden dat nieuwe gevangenis-
sen worden gebouwd. Het is duidelijk dat dit soort van besparingen alleen
op de toekomst betrekking hebben en een enigszins symbolisch karakter
dragen (Clear en Hardyman, 1990). Er is een aantal problemen die met de
berekening van kosten en mogelijke besparingen samenhangen.

In de eerste plaats is het kostenprobleem direct gerelateerd aan de kwes-
tie van de vervanging van de vrijheidsstraf. Kostenbesparingen zullen na-
melijk hoger zijn naarmate ambulant gestraften werkelijk in de gevangenis
terechtgekomen zouden zijn, indien er geen alternatief voorhanden was. Als
het zo is dat op zijn hoogst bij de helft van de alternatief gestraften sprake
is van een werkelijke vervanging van de vrijheidsstraf, terwijl de andere
helft een boete of een voorwaardelijke vrijheidsstraf zou hebben gekregen,
dan zijn de besparingen navenant kleiner. Men kan natuurlijk, het liefst op
grond van rationele beleidskeuzes, bepaalde vormen van net-widening be-
vorderen. Een van de consequenties is evenwel dat de kosten voor dergelij-
ke programma's relatief hoger zullen uitkomen (Byrne, 1990).

Een ander probleem is het aantal mislukkingen van alternatieve sancties.
Naarmate de sancties, zoals bijvoorbeeld elektronisch huisarrest of intensief
toezicht, zich op een ernstiger delinquente doelgroep richten, worden de
sanctievoorwaarden strikter en het toezicht en de controle groter. Een een-
voudige waarheid is dat hoe meer controle men op iemands gedrag uitoe-
fent, hoe meer overtredingen men zal vaststellen. Dit is de reden dat men
in ITP's zo veel meer technische overtredingen constateert dan bij het tradi-
tionele reclasseringstoezicht op voorwaardelijk veroordeelden of op voor-
waardelijk in vrijheid gestelden. Wanneer men nu al deze gevallen weer
voor de rechter brengt en deze stuurt de overtreders (opnieuw) naar de ge-
vangenis, dan maken de bijkomende kosten van hernieuwde vervolging, be-
rechting en gevangenisverblijf eventuele kostenbesparingen nog onzekerder.
Deze elementaire zaken zijn door optimistische evaluators nogal eens uit
het oog verloren.

Zo hebben Erwin en Bennett (1987) berekend dat het plaatsen van 2.322
veroordeelden tussen 1982 en 1985 in ITP's, waarbij men uitging van vol-
ledige vervanging van detentie, resulteerde in een kostenbesparing van $ 13
miljoen. Bij deze berekening is alleen gekeken naar detentie- en supervisie-
kosten en is geen rekening gehouden met eventuele net-widening. Wel wij-
zen de auteurs op de maatschappelijke baten van het werk verricht in vele
duizenden uren dienstverlening. Georgia laat zijn ITP's echter hoofdzake-
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lijk betalen door de veroordeelden zelf. Zij worden door de rechter veroor-
deeld tot een maandelijkse bijdrage van $ 10 tot $50. Tijdens de vier jaar
durende evaluatieperiode bleek het totaal van de bijdragen aan (traditioneel
en IT) reclasseringstoezicht zelfs hoger dan de kosten van de ITP's. Het
overblijvende geld werd vervolgens aan andere reclasseringsprojecten be-
steed.

De New Jersey evaluatie ging uit van $ 13.000 per IT-cliënt. Dit had be-
trekking op gemiddeld 109 dagen shock incarceration gevolgd door gemid-
deld 449 IT-dagen. Dit bedrag werd vergeleken met de kosten voor de ver-
gelijkingsgroep, die een gemiddelde detentieperiode van 308 dagen opge-
legd kreeg, gevolgd door 896 dagen onder traditioneel reclasseringstoezicht
(Pearson en Harper, 1990). Zo komt men tot een kostenbesparing van
$ 7.000 à $ 8.000 per IT-veroordeelde. Hierbij komen bovendien aanzienlij-
ke baten. Aangezien betaald werk een sanctievoorwaarde is, waren allen
aan het werk en bedroeg hun gemiddeld jaarinkomen zo'n $10.000 (tegen
$ 5.000 van de gedetineerde groep). Concreet betekende dit meer belasting-
inkomsten, een hoger gezinsinkomen, meer mogelijkheden voor andere bij-
dragen, zoals schadevergoeding of IT-bijdragen. Daarnaast leverde de
dienstverlening baten op tot ongeveer $ 200.000 per jaar.

Rekening houdend met de reserves die we aan het begin van deze para-
graaf uiteengezet hebben, zijn bovenstaande berekeningen echter zeer glo-
baal en bovendien geflatteerd. Anderen hebben op deze wijze van bereke-
nen aanzienlijke correcties toegepast. Zo hebben Musheno e.a. (1989) er
bij hun evaluatie van de toepassing van alternatieve sancties in de staten
Oregon, Colorado en Connecticut op gewezen dat in Oregon en Colorado
de invoering van wettelijk vastgelegde strengere straftoemetingsrichtlijnen
in sommige districten geleid heeft tot een sterke groei van het aantal ver-
oordelingen tot de vrijheidsstraf. Zij concluderen dat de invoering van al-
ternatieve sancties daar wel geleid heeft tot meer controle over meer (niet-
gewelddadige) veroordeelden, maar niet tot kostenbesparingen. In de staat
Colorado als geheel hebben de alternatieve sancties er echter wel toe bijge-
dragen dat de bouw van een nieuwe open (minimum risk) gevangenis kon
worden voorkomen of ten minste uitgesteld: dit zou inderdaad een belang-
rijke kostenbesparing betekenen. Deze evaluatie geeft aan dat men, waar
het om de kosten gaat, op het niveau van de staat moet gaan rekenen en
niet op het-niveau van de individuele veroordeelden.

Onderzoekers van een ITP voor minderjarigen in Michigan concluderen
dat de kosten voor een IT-dag ongeveer 31% vormen van de kosten voor
een detentiedag (Barton en Butts, 1990). Deze constatering wordt evenwel
gecorrigeerd door Wiebush, die een zelfde project in Ohio evalueerde. Hij
wees erop dat men tot die dagkosten komt door het totale budget van de in-
richting te delen door het aantal daar geplaatste minderjarigen. Maar dit
budget betreft ook personeelskosten en onderhoudskosten, kosten die niet
gereduceerd worden wanneer men een aantal bedden niet op zou vullen
(Wiebush, 1993). Met andere woorden, de meeste inrichtingskosten betref-
fen vaste lasten die door fluctuaties in de gedetineerdenbezetting nauwelijks
beïnvloed worden. Voegt men daaraan de constant (te) hoge bezettingsgraad
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van de meeste inrichtingen en gevangenissen toe, dan blijkt dat veel onder-
zoekers van alternatieve programma's zich onterecht rijk gerekend hebben.
Bovendien vergeet men nogal eens dat ITP's buitengewoon arbeidsintensief
zijn, niet alleen door het stringente en frequente toezicht, maar ook door de
lage case laad die hiermee gepaard moet gaan. In sommige gevallen kun-
nen de kosten zelfs oplopen. Dat was het geval in Vermont, waar men om
de veiligheidsrisico's van de bevolking te verkleinen, het traditionele re-
classeringstoezicht tijdens proefverlof verving door intensief toezicht (Bag-
don, 1993). In dezelfde geest heeft Texas een ITP gelanceerd voor voor-
waardelijk in vrijheid gestelden die een groot risico liepen te recidiveren en
terug te keren naar de gevangenis. Hiermee hoopte men die terugstroom in
te dijken en uiteindelijk toch goedkoper uit te zijn. Uitgaande van de totale
kosten die aan deze groep ex-gedetineerden gedurende een follow-up-perio-
de van een jaar werden besteed, kwamen de onderzoekers tot de conclusie
dat de vermindering van terugkeer naar de gevangenis helaas niet gereali-
seerd werd en dat de gevangeniskosten zelfs nog stegen: de totale kosten
liepen op tot 1,7 maal de kosten van traditioneel reclasseringstoezicht, ter-
wijl de IT-daders gedurende het follow-up jaar meer dagen in de gevange-
nis doorbrachten dan de andere daders (Turner en Petersilia, 1992). De
RAND-evaluatie van 14 ITP's concludeerde simpelweg dat ITP's duurder
zijn dan de meeste mensen denken. Hoewel ze per veroordeelde minder
kosten dan detentie, leidden de ITP's tot hogere totaalkosten. Alle ITP's re-
sulteerden in meer technische overtredingen, meer rechtbankzittingen en
meer gevangenhoudingen, waardoor de kosten tot tweemaal zo hoog waren
als voor routinereclasseringstoezicht. Variatie in kosten hing samen met be-
leidskeuzen over het optreden in geval van overtreding van de sanctievoor-
waarden: was men soepel, dan daalden de kosten, was men strikt, dan ste-
gen ze (Petersilia, 1991). De conclusie moet dan ook zijn dat ITP's niet tot
kostenbesparingen leiden.

Het Engelse Home Office heeft de kosten van het elektronisch huisarrest
vergeleken met die van de voorlopige hechtenis. Ook in dit geval moeten
de kosten van voorbereiding, politie, parket en rechtbank berekend worden,
naast die van de apparatuur en de installatie ervan, het toezicht en de ge-
volgen van overtreding van de voorwaarden. Hoewel de experimentele kos-
ten hoog waren (£500.000 voor de drie projecten), waren politie en parket
van mening dat het beslag op hun tijd en mankracht niet overdreven was.
De conclusie was dat er in het Engelse systeem plaats was voor elektro-
nisch huisarrest, zij het een kleine plaats (Mair en Nee, 1990). Ook het ITP
in Leeds is bekeken op zijn kosten (Brownlee en Joanes, 1993). Iedere op-
gelegde IT, die een periode van twee jaar beslaat kost £ 4.268, terwijl een
zelfde detentieperiode per gedetineerde zo'n £7.840 kost. Het gaat hier
echter weer om een tamelijk bedrieglijke redenering, waarbij geen rekening
is gehouden met het vervangings- en het mislukkingspercentage en evenmin
met de marginale detentiekosten.

Een veel interessantere benadering is gevolgd door Knapp e.a. (1992),
die de kosten van dienstverlening tegen die van detentie en boetes afzetten.
Ze gaan uit van vier categorieën kosten die betrekking hebben op: het bepa-
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len bij potentiële cliënten van de geschiktheid voor dienstverlening en hun
individuele behoeften; het matchen van cliënten en dienstverleningsplaatsen;
de begeleiding, steun en toezicht bij de uitvoering; en het afdwingen van de
sanctievoorwaarden en - indien nodig - het weer voor de rechter brengen
van de cliënt. Daarbij werd de werklast gemeten voor alle bij het proces
betrokken personen. Dezelfde berekeningen werden gemaakt voor detentie,
waarbij rekening werd gehouden met het karakter van de vervanging. Zo
komt dienstverlening alleen aan de orde voor jonge, niet-zware delinquenten
met een weinig belast verleden. en die een korte vrijheidsstraf opgelegd
krijgen in een `goedkopere' (open) inrichting. De detentiecondities voor
verschillende typen van inrichtingen werden op deze wijze berekend. Kort
gezegd komt de conclusie van deze gedetailleerde berekeningen erop neer
dat dienstverlening meer kost dan men denkt en dan de overheid heeft doen
voorkomen. De conclusie is evenwel dat dienstverlening minder kosten met
zich meebrengt dan detentie, maar meer dan een boete.

Niets blijkt zo moeilijk als het accuraat berekenen van vergelijkende
kosten voor de uitvoering van alternatieve sancties ten opzichte van de vrij-
heidsstraf. Uit de vele onderzoeken komt uiteindelijk naar voren dat hoe
preciezer de berekeningen worden gemaakt, hoe minder groot de verschil-
len zijn. Een aantal variabelen heeft doorslaggevende invloed op de uitkom-
sten: het aantal vervangingen van de gevangenisstraf, de duur van de ver-
vangen detentie, het soort inrichting waar de detentie plaatsvindt, het aantal
proefpersonen dat opnieuw gedetineerd wordt (in casu het beleid bij over-
treding van de voorwaarden), de marginale detentiekosten, veranderingen
in de populatie die een alternatieve straf krijgt opgelegd, de omvang van de
case loads, personeelskosten van de reclassering, de intensiteit ,van het toe-
zicht, en aantal en omvang van additionele resocialiserende programma's.

5.3 Effecten op het gedrag van daders

`The proof of the pudding is in the eating', luidt een bekend Engels gezegde
en zo zou de belangrijkste proof van alternatieve sancties een duidelijke
vermindering van de recidive moeten zijn. Alsof het niet genoeg is dat de
recidive niet ongunstig afsteekt bij de resultaten die met ingrijpender straf-
fen worden behaald. En alsof er geen andere succesmaten zijn, zoals een
onproblematische uitvoering van de straf, de tevredenheid van de rechterlij-
ke macht, een betere sociaal-economische integratie van de delinquent en
een aantal maatschappelijke baten.

Toch blijft de recidive een uiterst belangrijk succescriterium. Men moet
immers niet vergeten dat het juist het criminele gedrag is dat zowel oorzaak
als rechtvaardiging is voor het ingrijpen van de staat. Gezien de desintegra-
tieve en destabiliserende invloed van criminaliteit op de samenleving, zal
de staat zijn interventiepogingen alleen dan staken als het criminele gedrag
wordt gestopt. Daarom zal, hoeveel andere strafdoelen en effecten er ook
mogen zijn, vermindering van de recidive altijd het voornaamste criterium
blijven voor een succesvol strafrechtelijk optreden.
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Daarom ook kunnen wij ons niet neerleggen bij een opvatting van straffen
die als enige doelstellingen `vergelding' of de `verdiende straf (fust desert)
hanteert. En daarom ook zal, naast afschrikking, het resocialisatiestreven
nooit sterven: zonder een minimale deelname en inbedding in de samenle-
ving is een leven zonder criminaliteit immers niet denkbaar!

In dit licht bezien is het dan ook geen wonder dat de meeste evaluaties
zeer veel aandacht besteden aan de effecten van alternatieve straffen in ter-
men van recidive, waarbij in de meeste gevallen de recidive van traditioneel
gestraften vergeleken wordt met de recidive van degenen die een vervangen-
de alternatieve straf opgelegd kregen. Recidive kan echter op verschillende
manieren worden gemeten: aan de hand van nieuwe arrestaties, nieuwe ver-
oordelingen en self-reportgegevens; soms worden ook overtredingen van de
sanctievoorwaarden, die tot hernieuwde detentie leiden, hieronder gerekend.
Dat dit type onderzoek niet zonder problemen is, zal uit het vervolg nog
wel blijken.

Wat eveneens uit het overzicht van de evaluatiestudies zal blijken, is dat
de meeste effectevaluaties van Amerikaanse bodem zijn. Met uitzondering
van enkele Europese landen (Engeland, Duitsland en ons eigen land) zijn
effectevaluaties buitengewoon schaars. Ook wat de toegepaste onderzoek-
methode betreft scoren de Amerikaanse studies meestal hoger dan de Euro-
pese.

5.3.1 Bemiddelingsprojecten

Zoals al eerder is opgemerkt, is er een aantal zeer lichte interventies ont-
wikkeld voor delicten waartegen voorheen weinig of niets werd gedaan en
die veelal tot seponering leidden. Dit gaat ondubbelzinnig gepaard met een
zekere net-widening, maar het is gebaseerd op duidelijke beleidskeuzes. De
basisfilosofie is dat ook bij lichte delicten - die veelal door jeugdigen wor-
den gepleegd-een maatschappelijke reactie noodzakelijk is. Niets doen
zou het gedrag alleen maar versterken, terwijl een heldere reactie de jonge-
re duidelijk maakt dat er grenzen zijn aan de maatschappelijke tolerantie
voor gedrag dat anderen schade berokkent. Hoewel het hier dus niet gaat
om alternatieven voor de vrijheidsstraf, besteden we er toch enige aandacht
aan. De reden hiervan is dat deze sancties onderdeel vormen van de bewe-
ging naar andere manieren van straffen.

Een van deze reacties is mediation, een sanctie die in de ons omringende
landen een voorspoedige ontwikkeling heeft gekend. In Engeland, zo blijkt
uit een evaluatie van het Home Office uit 1990, bestond 57% van de bemid-
delingsovereenkomsten uit een verklaring van de dader over het waarom
van de daad en het aanbieden van excuses. Bij wat meer dan een kwart
wordt hier geldelijke compensatie of werkzaamheden aan toegevoegd. In
geval van minderjarige daders ging 80% van de slachtoffers akkoord met
mediation; bij volwassen daders was dit 50%. Van de daders stond 90%
positief tegenover een dergelijk bemiddelingsvoorstel. In het algemeen ble-
ken de resultaten voor slachtoffers gunstig: de procedure stelde hen in staat
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emotioneel met de gebeurtenis af te rekenen. Het feit dat de dader de moed
had om met hen te spreken, waarbij zij in de gelegenheid waren hem ver-
giffenis te schenken, gaf hen een zekere voldoening. Wat de daders betreft,
lieten de cijfers over een follow-up-periode van een jaar een vermindering
van de delinquentie zien in vergelijking met een controlegroep. De (be-
scheiden) schatting is dat 10% tot 20% van de deelnemers aan mediation
werkelijk zijn gedrag in positieve zin wijzigt (Marshall, 1991).

In Duitsland, waar bemiddelingsprojecten sinds het begin van de jaren
tachtig zijn ingevoerd, stemt 81 % tot 92% van de benaderde slachtoffers
met zo'n procedure in. Daarbij bleek dat demografische factoren geen rol
bij de beslissing speelden. Wel bleken slachtoffers van lichte delicten meer
bereid tot bemiddeling dan slachtoffers van een zwaar delict en ook het feit
dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden, maakte die bereidheid groter.
Follow-up-interviews met slachtoffers in Keulen gaven aan dat twee derde
van de geïnterviewden tevreden was met de via het project geleverde com-
pensatie (Kerner e.a., 1992). Bovendien blijkt uit een grootschalig onder-
zoek onder justitiële instellingen een breed gedragen steun voor deze pro-
jecten.

Een onderzoek naar twee projecten in Beieren (Hartmann, 1992) gaf aan
dat de volgende delicten aanleiding gaven voor een bemiddelingsproject:
eenvoudige mishandeling, vernieling, diefstal, inbraak en beroving. Het
meest frequent kwamen mishandeling, diefstal en vandalisme voor. In dit
onderzoek kwam overigens naar voren dat bemiddeling in geen enkel geval
een vervanging van de vrijheidsstraf vormt. Bij mislukking legt de rechter
in meer dan de helft van de gevallen een boete op. In de overige gevallen
wordt dikwijls financiële genoegdoening aan het slachtoffer opgelegd.

Amerikaans onderzoek toonde verder nog aan dat bemiddelingsprojecten
leidden tot grotere satisfactie bij slachtoffers en daders, tot een toegenomen
perceptie van rechtvaardigheid en tot het vaker in concreto voldoen van een
schadevergoedingsverplichting (Umbreit, 1992).

5.3.2 Dienstverlening

Een eerste belangrijk gegeven dat terugkomt bij de evaluatie van ITP's, is
het aantal mislukkingen van ambulante straffen. In een land als Schotland is
dit 11 % (Mclvor, 1991). Daders die samen met een groep andere dienst-
verleners geplaatst werden, mislukten vaker (14,4%) dan individueel ge-
plaatsten (6,1 %), maar nader onderzoek wees uit dat dit samenhangt met
het feit dat de eerste groep vaker ervaringen had met de reclassering dan de
tweede. Analoog aan het voorgaande waren daders in groepsplaatsingen
ook vaker zonder geldige reden afwezig (54% tegen 30%). Overigens werd
ook hier weer vastgesteld dat projecten sterk verschillen in tolerantie en ac-
tie in geval van het onvoldoende opvolgen van de strafvoorwaarden. Ten
slotte bleek dat hoe meer contacten dienstverleners hadden met degene voor
wie zij het werk verrichtten, des te nuttiger zij het werk vonden, des te in-
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teressanter en plezieriger de projectplaats en des te waardevoller de ervaring
(Mclvor, 1991).

Over het algemeen worden in Engeland mislukkingen veel meer veroor-
zaakt door het niet-verschijnen op de werkplaats van de dienstverlener dan
door het slecht verrichten van de werkzaamheden (Pease, 1985). Opvallend
is dat er weliswaar een groot aantal absenties zonder geldige reden voor-
kwam, maar dat dit meestal niet leidde tot het starten van breach proceed-
ings. Dit hangt samen met het feit dat de betreffende reclasseringswerkers
veelal rekening houden met de persoonlijk omstandigheden van de veroor-
deelden, zoals gezinsconflicten, depressie, arbeidsproblemen e.d. en daar-
om geneigd zijn de daardoor veroorzaakte afwezigheid door de vingers te
zien. Opnieuw vervolgen wordt slechts als een uiterste middel gehanteerd,
hetgeen onder meer tot uiting komt in de bevinding dat van alle vonnisher-
zieningen ongeveer de helft veroorzaakt werd door het opnieuw plegen van
delicten (Vass, 1980).

In een al oudere recidivestudie vergeleken Peáse e.a. (1977) een groep
dienstverleners met een groep die voor dienstverlening afgewezen was en
die deels een vrijheidsstraf, deels een andere straf had gekregen. Geduren-
de een follow-up-periode van een jaar recidiveerde 44,2% van de dienst-
verleners en 33,3 % van de vergelijkingsgroep. Tussen beide groepen was
echter een verschil in leeftijd (de dienstverleners waren jonger) en toen
men dit verschil geëlimineerd had, was het verschil in recidive niet meer
statistisch significant. Overigens was er tussen de groepen geen verschil in
ernst van de gepleegde delicten. Een statistisch overzicht van het Home Of-
fice uit 1983 meldt dat 36% van de dienstverleners binnen een jaar opnieuw
veroordeeld wordt; binnen twee jaar is dit 51 % en binnen drie jaar 59%.

5.3.3 Elektronisch huisarrest

Een Engels experiment met elektronisch huisarrest als alternatief voor de
voorlopige hechtenis vond plaats in drie districten en bereikte 50 gehechten
(Mair en Nee, 1990). Twee derde van de groep was jonger dan 25 jaar en
meer dan de helft had reeds in de gevangenis gezeten. Gedurende de zes
maanden durende uitvoering van de experimenten, hadden 18 verdachten de
strafvoorwaarden overtreden en pleegden er 11 nieuwe delicten. Twee der-
de van de overtredingen betrof tijdovertredingen, verreweg de meeste van
minder dan een uur. Ze waren meestal het gevolg van het slecht bijhouden
van de tijd en van het uittesten van het systeem. Hoewel de meeste verdach-
ten EM verkozen boven het huis van bewaring, was een aantal van mening
dat het systeem te restrictief en veeleisend was. Bovendien was het een
groot bezwaar dat de tijd die in huisarrest werd doorgebracht, niet van de
latere strafduur afgetrokken zou worden. Er was een grote behoefte aan be-
geleiding van de reclassering en velen gaven spontaan aan hoe bijzonder
belangrijk de geboden hulp en steun voor hen was geweest. In dit verband
lijkt er een grens te zijn aan de tijd die mensen in een dergelijke situatie
kunnen doorbrengen. Dat komt omdat elektronisch huisarrest uitsluitend is
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toegepast als een controlerende en incapaciterende straf. Uit een Canadese
overzichtstudie blijkt eveneens dat er niets wordt gedaan aan resocialisatie
of hulpverlening en dat de nadruk geheel ligt op toezicht op de strafvoor-
waarden (Mainprize, 1992). Volgens anderen was dit echter vooral kenmer-
kend voor de beginperiode van de invoering van EM. Latere EM-projecten
hebben resocialiserende activiteiten toegevoegd (Jolin en Stipak, 1992).
Overigens kan de wijze waarop EM ervaren wordt, samenhangen met de
aard van het EM-project. Het Engelse experiment was een preventieve-
hechtenisproject, maar er zijn ook EM-programma's die bij vonnis worden
opgelegd. In de VS, waar in 1990 reeds zo'n 12.000 mensen onder elektro-
nisch huisarrest hebben gestaan, hebben Maxfield en Baumer (1992) een
preventief EM-project in ' Indiana onderzocht en enkele verschillen in uit-
komst tussen beide typen van toepassing met elkaar vergeleken. Zo was het
succespercentage bij EM als straf 81 % en dat bij het preventieve project
73%. Hoewel bij beide sanctietypen hetzelfde aantal technische overtredin-
gen voorkwamen (13% en 14%), betrof het voornaamste verschil echter de
ontsnappingen: 5% bij het EM-project na vonnis en 14% bij EM in het ka-
der van voorlopige hechtenis. De auteurs wijten dit aan het feit dat de pers-
pectieven voor de verdachte in het geval van preventieve hechtenis somber
zijn, terwijl EM als straf een aflopende zaak is en het vooruitzicht biedt
van de vrijheid. Daardoor houden de laatsten EM wel uit, maar krijgen de
eersten het steeds benauwder: soms zien ze dan ontsnapping als enige keus.
Deze hypothese wordt ondersteund door de bevinding dat 86% van degenen
die ná EM geen vrijheidsstraf opgelegd kregen, EM voltooiden, terwijl van
degenen die later tot een vrijheidsstraf veroordeeld werden, slechts twee
derde hiertoe in staat was. Overigens bleek ook dat andere factoren, zoals
getrouwd zijn of samenwonen met een partner of met de ouders, verband
hielden met het succesvol beëindigen (92%) van het project. Van de ande-
ren beëindigde slechts 60% het project met succes.

Met betrekking tot de veiligheidsrisico's, die bij EM natuurlijk toch gro-
ter zijn dan bij voorlopige hechtenis in een huis van bewaring, kwam naar
voren dat slechts 3 van de 224 cliënten (1,3%), tijdens het EM-project ge-
arresteerd werd voor een nieuw misdrijf (twee voor drugdelicten en een
voor dronken rijden). Dit lijkt op zichzelf een aanvaardbaar risico.

Aangaande tot het toevoegen van behandelingsaspecten aan een EM-pro-
ject, stellen Petersilia en Turner (1990) dat het opvoeren van de controle op
daders weinig effect op de recidive heeft, maar dat de combinatie van toe-
zicht met hulpverlening, werk, restitutie en dienstverlening lagere recidive-
cijfers oplevert.

Een onderzoek in Oregon naar een project dat EM met drugtherapie com-
bineert, levert in dit verband interessante gegevens op. De experimentele
groep werd vergeleken met een groep die uitsluitend EM opgelegd kreeg en
een groep die met vervroegd werkverlof uit de gevangenis was ontslagen
en in een residentieel dagcentrum verbleef (Jolin en Stipak, 1992). Er zijn
echter verschillen tussen de groepen: vergeleken met de vergelijkingsgroe-
pen was de experimentele groep jonger, had zwaardere misdrijven gepleegd
en allen gebruikten drugs. Van deze druggroep mislukten ook meer deelne-



De effectiviteit van alternatieve straffen 71

mers dan van de beide andere groepen en de recidive was eveneens aanzien-
lijk hoger. Vergelijkt men echter degenen die het programma afmaakten,
dan is er tussen de drie groepen geen verschil in uitkomsten. In de drug-
groep waren degenen die het programma afmaakten, ouder en getrouwd en
hadden werk. Een ander belangwekkend resultaat is dat cliënten die zwaar-
dere delicten op hun geweten hadden, hogere successcores bereikten dan
cliënten die lichtere delicten pleegden. Deze bevindingen worden gesteund
door Andrews e.a. (1990) die op basis van een uitgebreid overzicht van be-
handelprogramma's concludeerden dat `de effecten ervan groter waren bij
"hoog-risico"-delinquenten dan bij lage risico's'. Ten slotte noteren de on-
derzoekers dat mislukking altijd het gevolg is van technische overtredingen
en nimmer van het plegen van een delict. Strikte handhaving van de voor-
waarden versterkt weliswaar het strafkarakter van het programma, maar
verhindert de behandeling. Omdat het afmaken van de behandeling gepaard
gaat met een daling van de recidive, pleiten ze voor een zekere' flexibiliteit
bij het handhaven van de sanctievoorwaarden.

5.3.4 Dagcentra

Ambulante dagcentra zijn, onder verschillende namen (day eentres, day
probation centres, attendance centres) en met verschillende soorten van da-
ders, staf en programma's, vooral in Engeland populair geworden. In een
eerste studie van het Home Office wordt gesteld: `Het is moeilijk het suc-
ces van de centra vast te stellen in de preventie van criminaliteit; er is wat
dit punt betreft weinig sturing en de voornaamste doelstelling van de centra
is een alternatief te bieden voor detentie' (Mair, 1988).

In een latere publikatie is echter verslag gedaan van een onderzoek naar
dit specifieke succescriterium (Mair en Nee, 1992). Een kleine 1000 geval-
len uit 38 dagcentra werden hiervoor geanalyseerd en de follow-up-periode
was twee jaar vanaf het moment dat de daders werden veroordeeld tot pro-
bation met een verblijf in een dagcentrum. De helft van de steekproef was
jonger dan 21 jaar en iets meer dan een kwart was tussen de 21 en 25 jaar.
Twee derde was veroordeeld voor inbraak en diefstal en 20% voor auto-
diefstal, verkeersdelicten en geweld. Meer dan de helft had al eens in de
gevangenis gezeten, een vijfde had eerder een voorwaardelijke veroordeling
of dienstverlening opgelegd gekregen. Slechts 2% had geen strafblad en
meer dan de helft had zes of meer eerdere veroordelingen.

In een periode van twee jaar was 63 % eenmaal opnieuw veroordeeld,
31 % twee en 15 % zelfs drie keer. Er is een sterk verband met leeftijd: on-
geveer twee derde van degenen jonger dan 25 jaar recidiveerde, tegen 49%
van degenen van 36 jaar of ouder. Er is ook een verband met eerder vonnis:
degenen die eerder tot een vrijheidsstraf veroordeeld waren, recidiveerden
vaker (73 %) dan degenen die eerder alleen een ambulante straf opgelegd
hadden gekregen (60%). Hiermee wordt bevestigd dat hoe jonger een dader
is, hoe meer eerdere veroordelingen en eerdere gevangenisstraffen hij heeft
en hoe groter de kans is op nieuwe veroordelingen. Overigens bleken de
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dagcentra in staat om de recidive tijdens de vereiste toezichtperiode binnen
de perken te houden: gedurende die zes maanden kreeg slechts 23 % van de
veroordeelden opnieuw een veroordeling.

Er bleken aanzienlijke verschillen in recidivecijfers te bestaan tussen de
dagcentra. Deze hielden in de eerste plaats verband met de aard van de po-
pulaties, met name met hun delict- en strafverleden. Andere variabelen, zo-
als de samenstelling van de staf, het soort behandeling, de politie-activitei-
ten in de regio, zouden volgens de auteurs mogelijk ook van belang kunnen
zijn. Ten slotte vergeleken zij de ernst van de delicten die tot het dagcen-
trumvonnis leidden met de ernst van de later gepleegde delicten. Op dit
globale niveau bleek dat er in de follow-up-periode geen ernstiger delicten
waren gepleegd dan daarvoor, dat zelfs op groepsniveau die ernst iets was
afgenomen. Dit resultaat is echter nauwelijks opzienbarend te noemen. Het
kan een functie zijn van wat men in de statistiek een tendens naar het ge-
middelde noemt en ook van het feit dat de groep als zodanig weer twee jaar
ouder is geworden. Dat het een effect zou zijn van de afschrikkende wer-
king van deze sanctie, lijkt in ieder geval dubieus.

Al met al, en ondanks de enigszins vergoelijkende toon van de evalua-
tors, moet de conclusie zijn dat dagcentra niet veel invloed blijken te heb-
ben op het latere gedrag van hun cliënten. De dagcentra wijken daarin niet
veel af van de gevangenis die zij vervangen.

5.3.5 Intensief-toezichtprojecten

Het ligt voor de hand dat ITP's zich goed lenen voor toepassing bij (ge-
dwongen) behandeling van alcohol- en drugverslaafden die voor een ernstig
delict met justitie in contact zijn gekomen en voor wie een vrijheidsstraf
geïndiceerd is. Dit type van programma's heeft immers zowel een strafka-
rakter als een resocialisatiecomponent.

Zo heeft Australië een speciale wettelijke regeling, volgens welke derge-
lijke verslaafden als vervanging van een gevangenisstraf reclasseringstoe-
zicht opgelegd krijgen met de verplichting een behandeling te volgen. Wor-
den de voorwaarden (geen alcohol- of druggebruik) overtreden, dan wordt
de gevangenisstraf alsnog uitgevoerd. De Victorian Association of Alcohol
and Drug Agencies liet in 1983 een onderzoek uitvoeren naar de werking
van deze regeling. De in dat jaar 377 gevonniste cliënten werden verdeeld
in alcohol-, drug- en dubbelverslaafden. De meerderheid van de cliënten
waren ongetrouwde, laag geschoolde en werkloze mannen. Een derde van
de alcohol- en twee derde van de druggroep had al v66r het 18e jaar een
drankprobleem en een aanzienlijk deel was al eerder voor zijn verslaving
behandeld. De druggroep had overwegend vermogensdelicten (diefstal, in-
braak) gepleegd, de alcoholgroep vooral verkeersdelicten. Een vijfde was
veroordeeld voor een gewelddelict. 60% was al zesmaal eerder gearresteerd
voor een delict dat met hun verslaving te maken had. Mislukking tijdens de
IT-periode werd gemeten aan de hand van het niet-verschijnen op de thera-
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pie, het weer gebruiken van alcohol of drugs en het weer plegen van een
delict.

Het succespercentage van het project was voor de alcoholgroep 71 %,
voor de druggroep 38% en voor de dubbelverslaafde groep 62%. Stabiele
persoonlijke relaties hielden verband met een hogere successcore bij de al-
coholgroep, maar niet bij de andere groepen. De reden hiervan is dat, zoals
uit de medische dossiers bleek, partners van druggebruikers meestal zelf
ook gebruikers zijn. Zij kunnen dus op hun verslaafde partners in dit op-
zicht geen resocialiserende invloed uitoefenen.

De voornaamste resultaten van de evaluatie waren (Skene, 1987):
- tweemaal zoveel drug- als alcoholcliënten konden het programma niet

afmaken;
- alcoholverslaafde verkeersdelinquenten hadden relatief hoge successco-

res;
- alcoholverslaafden met slechts één eerder delict scoorden beter dan alco-

holverslaafden met meer eerdere delicten.

Een vergelijkbaar programma is in de staat Georgia in de VS opgezet, waar
een vijfjarige reclasseringsperiode gecombineerd wordt met een relatief
kortdurende behandeling van twaalf sessies en het gedurende vier maanden
gedwongen innemen van een chemisch middel (Antibuse), dat negatieve fy-
sieke reacties veroorzaakt bij alcoholgebruik. Het evaluatie-onderzoek
(Green en Phillips, 1990) bracht hoge recidivecijfers aan het licht: binnen
twee jaar was 66% opnieuw gearresteerd en na vijf jaar was dit zelfs 80%.
De recidive bleek sterk gerelateerd met het strafrechtelijke verleden: een
derde van degenen zonder eerdere veroordeling en de helft van degenen
met één eerdere veroordeling recidiveerde. Een belangwekkend gegeven is
echter dat degenen met de langste straflijst niet de hoogste recidivecijfers
hadden. Men mag veronderstellen dat dit feit ook met de leeftijd samen-
hangt (hoe jonger, hoe meer recidive). De auteurs zijn tamelijk kritisch
over het project. Zij stellen dat men op grond van een zo weinig ingrijpend
behandelingsprogramma van zo korte duur ook geen betere resultaten kan
verwachten. Enige attitudewinst mag wellicht geboekt zijn, maar dit is on-
voldoende om het gedrag te beïnvloeden.

Ten slotte is een zevental projecten in vijf staten, die door het Bureau of
Justice Assistance gesubsidieerd werden, door Petersilia en haar collega's
geëvalueerd. De programma's richtten zich op zware drugdelinquenten, qua
strafverleden en verslavingsproblematiek, die tot probation of parole ver-
oordeeld waren. Deelnemers werden op willekeurige wijze aan hetzij de ex-
perimentele, hetzij de controlegroep toegewezen. Bij deze evaluatie met één
jaar follow-up werd aangetoond dat de zeven projecten grote verschillen
vertoonden in recidivecijfers, hoewel er binnen de projecten nauwelijks een
verschil in recidive was tussen de experimentele en de controlegroep. De
programma's kwamen in hoofdzaak neer op heel veel controle, herhaaldelij-
ke drugtests, het helpen aan werk, soms ook dienstverlening en een paar
uur per week counseling of groepstherapie (Petersilia e.a., 1992). In enkele
gevallen werd ook elektronisch huisarrest toegepast. De uitgeoefende con-
trole was inderdaad zeer intensief, maar dit gold niet voor het volgen van
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een drugbehandeling. Dit aspect varieerde sterk in de verschillende projec-
ten, voornamelijk omdat er te weinig faciliteiten voor behandeling waren.

Er bleek geen verschil in uitkomsten te zijn tussen deelnemers aan de
projecten en degenen die onder traditioneel reclasseringstoezicht stonden.
Ook de toepassing van elektronisch huisarrest maakte geen verschil. De au-
teurs merken overigens op dat dit succescriterium op zijn minst dubieus is,
omdat IT-cliënten bij de lokale politie goed bekend zijn en de kans op ar-
restatie bij hen waarschijnlijk hoger ligt dan bij daders in de controlegroe-
pen. In sommige gevallen werd zelfs aan de politie gevraagd om extra con-
troles uit te oefenen.

Twee ITP's voor minderjarigen verdienen aandacht. In het eerste pro-
ject, in Detroit (Michigan), werden 500 jongeren, ná veroordeling tot een
tuchtschoolstraf, willekeurig ingedeeld naar een ambulant ITP of naar een
inrichtingscontrolegroep. De jongeren werden twee jaar gevolgd, waarbij
zowel de officieel geregistreerde criminaliteit als self-reportgegevens wer-
den vergeleken (Barton en Butts, 1990). In die twee jaar bleek de officiële
recidive van beide groepen praktisch hetzelfde. Wel pleegden de IT-jonge-
ren significant minder gewelddelicten dan de inrichtingsjongeren. Voor de
self-reportcijfers geldt dat de IT-jongeren wat minder delietgedrag opgaven
en de inrichtingsjongeren wat meer: 70% van de IT-groep meldde vermin-
dering van delinquentie tegen 60% van de controlegroep. In het tweede
project, in Toledo (Ohio), werden een IT-groep en twee vergelijkingsgroe-
pen gedurende 18 maanden gevolgd (Wiebush, 1993). De IT-groep, samen-
gesteld uit tuchtschoolgestraften, werd vergeleken met enerzijds inrichtings-
jongeren die na een aantal maanden in vrijheid werden gesteld en anderzijds
een groep voorwaardelijk veroordeelden met reclasseringstoezicht. De IT-
groep had veel overeenkomsten met de in vrijheid gestelde groep, maar
slechts weinig met de reclasseringsgroep. Naast een hoog controleniveau
werden door het ITP ook extra diensten en hulp aangeboden. Maar ook in
dit onderzoek kwam geen verschil in recidive tussen de groepen naar voren,
in omvang noch in ernst, zij het dat de reclasseringsgroep lagere scores had
dan beide andere groepen. Van deze groep werd in de follow-up-periode
ook slechts 20% naar een inrichting (terug)gezonden tegen de helft van de
jongens van de twee andere groepen. Met andere woorden, de verschillen
in uitkomsten bestaan vooral tussen aan de ene kant de IT- en de voorwaar-
delijk in vrijheid gestelde groep en aan de andere kant de reclasserings-
groep. Het ziet ernaar uit dat het verschil in delict- en strafverleden de
voornaamste verklaring vormt voor deze resultaten.

De evaluatie van het ITP in Georgia was gebaseerd op een vergelijking
tussen de IT-groep, een groep gedetineerden en een reclasseringsgroep.
Hieruit kwam naar voren dat de recidive van de IT-groep lager was dan die
van de gedetineerden, maar hoger dan die van de reclasseringsgroep. De
meeste nieuwe delicten hadden te maken met drug- en alcoholgebruik (Er-
win en Bennett, 1987). In het ITP in New Jersey was in 1988, drie jaar na
de start van het programma, 40% weer terug in de gevangenis, voorname-
lijk op grond van technische overtredingen. Deze waren het gevolg van de
zeer frequente drugtests die onderdeel vormen van het programma. Van de-
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genen die het programma afmaakten, werd slechts 3% veroordeeld voor een
nieuw delict in een periode van drie jaar. Van degenen die voortijdig uit-
vielen, was dit 22%. De helft van die veroordelingen vond plaats nadat ze
opnieuw in de gevangenis hadden gezeten. Het is goed om er in dit ver-
band nog eens op te wijzen dat deelnemers aan het project in New Jersey
relatief weinig zware vermogensdelinquenten waren, met een klein recidive-
risico (Pearson en Harper, 1990). Vergelijkbare gegevens kwamen naar vo-
ren in een IT-experiment in Vermont, dat speciaal gericht was op gedeti-
neerden met proefverlof. Het experiment was opgezet omdat men het sys-
teem van proefverloven wilde handhaven, maar tegelijkertijd aan een zeke-
re publieke onrust hierover tegemoet wilde komen. Twee groepen werden
met elkaar vergeleken: de experimentele IT-groep, die overwegend uit ver-
mogensdelinquenten was geselecteerd, en een controlegroep die uit zware
delinquenten bestond. De resultaten waren onverwacht: van de controle-
groep werd slechts een vijfde van de proefverloven ingetrokken, terwijl dit
in de IT-groep bij de helft gebeurde. In praktisch alle gevallen was de in-
trekking het gevolg van overtreding van de voorwaarden voor het proefver-
lof. Een jaar na vrijlating was er overigens opvallend weinig verschil in re-
cidive tussen beide groepen (19% van de IT- en 15% van de controlegroep)
en evenmin in gewelddelicten. De auteur concludeert dat, hoewel IT nau-
welijks effect lijkt te hebben op het gedrag van veroordeelden gedurende
het proefverlof en daarna, het voor de relatie met de bevolking toch nuttig
is IT te handhaven, vooral omdat de grote druk op het gevangeniswezen er-
toe leidt dat steeds meer gedetineerden met proefverlof worden gestuurd
(Bagdon, 1993).

De staat lowa heeft vier ITP's voor gewelddadige delinquenten, die of-
wel direct via een vonnis in het project terechtkomen ofwel door de reclas-
sering vanuit het traditionele toezicht worden verwezen. De IT-cliënten
werden 21 maanden gevolgd en vergeleken met een willekeurige steekproef
van voorwaardelijk veroordeelden uit districten waar geen ITP bestaat. Dit
betekent dat de IT-groep van een aanzienlijk zwaarder kaliber was dan de
vergelijkingsgroep. Het afbrekingspercentage was van beide groepen gelijk
(40%). Een groot verschil is echter dat uit de controlegroep tweemaal zo-
veel veroordeelden voor een delict naar de gevangenis terug moesten (24%
tegen 12%), terwijl driemaal meer IT-cliënten voor een technische overtre-
ding teruggingen (17% tegen 6%). Veroordeelden uit de controlegroep wer-
den meestal opnieuw gedetineerd voor een drugdelict, IT-cliënten voor een
gewelddelict. De conclusie was dat IT redelijk succesvol is: IT-cliënten
pleegden minder delicten, hoewel de gepleegde delicten wel ernstiger wa-
ren. Bovendien stelden de onderzoekers dat het lagere aantal delicten het
gevolg was van het hoge aantal afbrekingen door overtredingen van de
voorwaarden: gevaarlijke delinquenten werden hierdoor vroegtijdig herkend
en konden onschadelijk gemaakt worden door terugplaatsing naar de gevan-
genis (lowa Department of Corrections, 1988). Deze laatste stelling is ove-
rigens incorrect: Petersilia en Turner hebben in dit verband omstandig on-
derzoek gedaan naar het verband tussen technische overtredingen en het
plegen van misdrijven en zij hebben geconstateerd dat zo'n verband niet
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bestaat. Het is dus absoluut niet zo dat die overtredingen een aanwijzing
vormen voor aanstaand crimineel gedrag (Petersilia en Turner, 1992).

Het door dezelfde auteurs geëvalueerde ITP in Texas is gericht op zware
delinquenten die VI hebben gekregen. 85% van hen heeft al minstens twee-
maal in de gevangenis gezeten en heeft zes tot acht eerdere veroordelingen.
Het ITP leverde meer diensten aan de deelnemers dan traditioneel toezicht,
met name meer drugcounseling en meer arbeidstraining. IT-cliënten en con-
trolegroep hadden na één jaar follow-up hetzelfde aantal arrestaties voor
misdrijven die ook in ernst gelijk waren. Het enige verschil betrof het hoge-
re aantal technische overtredingen van de ]T-groep. 30% van de IT-cliënten
werd teruggestuurd naar de gevangenis (tegen 18% van de controlegroep)
en in de helft van de gevallen was dit op grond van een overtreding van de
voorwaarden. Turner en Petersilia (1992) tekenen hierbij aan dat de offici-
eel geregistreerde criminaliteit geen beeld geeft van de werkelijk gepleegde
misdrijven. Niet vergeten moet worden dat officiële registratie niet alleen
de activiteiten van de delinquent weergeeft, maar ook de activiteiten van de
opsporingsautoriteiten. Zijn deze activiteiten groter in het geval van IT-
cliënten, dan krijgt men hogere recidivecijfers.

Twee evaluatiestudies ten slotte belichten een dimensie van ITP's die van
bijzonder belang is met het oog op een vermindering van de recidive: de
behandelingscomponent. Het eerste is de evaluatie van drie ITP's in de
staat Californië (Petersilia en Turner, 1992); het tweede is een evaluatie
van een project in Massachusetts (Byrne, 1990).

In de eerste plaats blijken IT-deelnemers in Californië hogere recidive-
cijfers te hebben dan IT-cliënten in andere staten. De auteurs wijten dit aan
het feit dat de Californische doelgroepen uit zware delinquenten bestonden
met een groot recidiverisico. In de tweede plaats constateerden zij weinig
verschil in recidive tussen de IT- en de controlegroepen die onder normaal
reclasseringstoezicht stonden. Daaruit trekken zij de conclusie dat versterkt
toezicht en een grotere kans op ontdekking geen afschrikkende werking
hebben en niet leiden tot een daling van de recidive (zoals gemeten door
nieuwe arrestaties voor het plegen van een misdrijf). Alleen maar meer toe-
zicht, zonder substantiële behandeling, heeft geen effect op de onderliggen-
de criminele gedragstendenties. In alle drie de projecten was er minder re-
cidive onder IT-cliënten die hulpverlening kregen, werk hadden, restitutie
betaalden en dienstverlening verrichtten. Goede drugtherapie was van bij-
zonder belang, omdat bijna de helft van de deelnemers ernstige drugproble-
men hadden. De wetenschap op druggebruik getest te zullen worden, is niet
voldoende hun verslaving de baas te worden: behandeling is noodzakelijk.

Byrne en Kelly (1989) komen tot dezelfde conclusie op grond van hun
evaluatie van een ITP in Massachusetts. Zij geven hiervoor ook een duide-
lijke verklaring. ITP's kunnen een verlaging van de recidive bewerkstelli-
gen door een combinatie van afschrikking en resocialisatie. De dreiging
van de gevangenis leidt tot een grotere bereidheid tot het meewerken aan
een behandeling. Met andere woorden, afschrikking door middel van strikt
toezicht en controle heeft een indirect effect op de recidive, doordat het
werkelijke behandeling mogelijk maakt. Toezicht alleen heeft geen effect



De effectiviteit van alternatieve straffen 77

op de recidive. Beschouwt men recidivereductie als een van de strafdoelen,
dan is behandeling een noodzakelijke strafcomponent. Uit het onderzoek
blijkt dat drie terreinen in dit opzicht buitengewoon relevant zijn: behande-
ling van drugverslaving, het toeleiden naar arbeid en behandeling van ge-
zins-/relatieproblemen. Verbetering op deze gebieden versterkt de binding
met de samenleving en met significante anderen en heeft daardoor een spe-
ciaal preventief effect.

5.4 Conclusies naar aanleiding van het evaluatie-onderzoek

Voor ik enkele conclusies ga trekken op grond van het vele evaluatie-on-
derzoek naar de effecten van alternatieve straffen op het gedrag van de tot
die straffen veroordeelden, zou ik enige aandacht willen schenken aan en-
kele inherente problemen van dit type van evaluatie-onderzoek. Dat is van
belang in verband met de interpretatie van de onderzoeksresultaten, maar
ook met het oog op toekomstig evaluatie-onderzoek.

Het grootste probleem dat naar voren gekomen is, is het samenstellen
van echt vergelijkbare controlegroepen. In verreweg de meeste gevallen in
het Europese, maar ook in het Amerikaanse onderzoek is geen random toe-
wijzing van proefpersonen naar de experimentele en controlegroep geweest.
Dit is daarom zo belangrijk, omdat alleen in dat geval beide groepen uit
dezelfde populatie komen. In alle andere gevallen wordt de experimentele
groep vergeleken met populaties die óf uit minder zware delinquenten be-
staan (die bijvoorbeeld een voorwaardelijke veroordeling i f een boete krij-
gen) óf uit zwaardere delinquenten (die tot een gevangenisstraf veroordeeld
worden).

De redenen voor die tekortkoming in het onderzoek zijn divers: in een
aantal gevallen vindt de evaluatie eerst ná het experiment plaats, waardoor
random toewijzing onmogelijk is. De oplossing die dan meestal gekozen
wordt, is het vormen van vergelijkingsgroepen uit eerdere periodes (v66r
invoering van het experiment), het via statistische controles matchen van
groepen op basis van bepaalde kenmerken of op basis van geconstrueerde
ernstscores. In een aantal landen - waaronder ons land-verzet de rechter-
lijke macht zich tegen random toewijzing op grond van (slecht begrepen)
ethische motieven. Het probleem zit in het feit dat rechters vanzelfsprekend
niet random vonnissen en hoewel zij zullen zeggen dat zij daders tot een
bepaalde straf veroordelen als alternatief voor detentie, is niets minder ze-
ker. Niet-equivalente onderzoeksgroepen maken het heel moeilijk om resul-
taten toe te schrijven aan het project. Als bijvoorbeeld IT-cliënten meer re-
cidiveren dan een groep voorwaardelijk veroordeelden, maar de IT-groep is
gemiddeld jonger, dan kan de hogere recidive zowel het resultaat zijn van
het ITP's als van het leeftijdsverschil (GAO, 1990).

De enige oplossing voor het dilemma is wat het Amerikaanse Bureau of
Justice deed toen het 14 ITP's subsidieerde. Het stelde toen de volgende
voorwaarden:
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- de experimenten moesten gericht zijn op volwassenen en gewelddelin-
quenten uitsluiten;

- de projecten moesten deelnemen aan een onafhankelijke evaluatie;
- de projecten moesten meewerken aan random toewijzing van proefperso-

nen en aan de verzameling van bepaald basismateriaal.

Een tweede probleem is het meten van de recidive, vooral als deze slechts
aan de hand van officiële registratie plaatsvindt. De officieel geregistreerde
criminaliteit is nu eenmaal een slechte maat voor de werkelijk gepleegde
criminaliteit. Daar komt bij dat wanneer het om ITP's gaat, de kans groot
is dat hierdoor veel feiten geconstateerd worden (vooral als men de politie
bij het toezicht inschakelt) die bij de controlegroep onopgemerkt blijven.
Dit geldt in nog veel sterkere mate voor het vaststellen van allerlei techni-
sche overtredingen. In dit opzicht geldt: hoe meer toezicht, hoe meer over-
tredingen! De beste oplossing in dit geval zou zijn om ook self-reportgege-
vens te verzamelen. Tezamen met de politiecijfers zou men zo tot een bete-
re vergelijking tussen experimentele en controlegroep mogelijk maken.

Een volgend probleem is het feit dat met name ITP's uit zoveel verschil-
lende onderdelen bestaan. Als men al effecten constateert, waaraan moeten
die dan toegeschreven worden: aan alle onderdelen of slechts aan een deel
van het programma? Daarnaast is de follow-up-periode veelal beperkt tot
slechts een jaar. Dit is uitermate kort en het stelt ons niet in staat te beoor-
delen of geconstateerde effecten ook blijvend zijn dan wel enkele jaren be-
stendigd blijven.

Ten slotte zijn er problemen met de standaard waartegen projecten wor-
den afgezet en de mogelijkheid tot generaliseren op grond van de verschil-
lende evaluaties. Als men de resultaten van bijvoorbeeld ITP's vergelijkt
met die van normaal reclasseringstoezicht op delinquenten die voorwaarde-
lijk in vrijheid zijn gesteld, dan zijn die uitgesproken positief: IT-cliënten
recidiveren minder dan de voorwaardelijk in vrijheid gestelden. Vergelijkt
men ze echter met een groep voorwaardelijk veroordeelden, dan doen ze
het slecht! Het hangt ervan af wat het referentiekader is. Een laatste pro-
bleem betreft het generaliseren vanuit de verrichte studies. Niet alleen ver-
schillen die sterk in inhoud van de projecten, daderpopulaties en soms ook
in doelstellingen. Bovendien worden in praktisch alle projecten gewelddelin-
quenten uitgesloten. Dit alles maakt generalisatie op zijn minst dubieus en
op zijn best prematuur.

Betekent dit nu dat we geen enkele uitspraak kunnen doen over de effectivi-
teit van alternatieven voor de vrijheidsstraf? Dat is gelukkig niet het geval.
De volgende conclusies worden door onderzoek gesteund.
- Verschillen in recidive tussen projecten hangen samen met het delict- en

strafverleden van de betreffende doelgroepen.
- Verschillen in recidive binnen projecten tussen experimentele en contro-

legroepen kunnen door een aantal factoren worden verklaard:
- door veel meer toezicht en controle op de experimentele groep kan

vertekening (een artefact) optreden in de cijfers van overtredingen
van de strafvoorwaarden en van opnieuw gepleegde misdrijven;
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- mislukking van projecten hangt zeer sterk samen met het gevoerde
(reclasserings)beleid ten aanzien van overtredingen van de strafvoor-
waarden: een streng beleid leidt tot lage successcores op grond van
de vele intrekkingen van de alternatieve straf en de daarop gevolgde
detentie; een soepel beleid dat niet onmiddellijk op overtredingen rea-
geert met het opnieuw doen vervolgen, leidt derhalve tot hoge succes-
scores;

- afschrikking door middel van intensief toezicht en controle gecombi-
neerd met behandelingsprogramma's heeft een duidelijk effect op cri-
mineel gedrag: het leidt tot een vermindering van de recidive;

- met het oog hierop zou zo'n behandeling bij voorkeur gericht moeten
worden op drugverslaving, arbeidsparticipatie en gezins-/relatiepro-
blemen.

Tenslotte zijn de conclusies van de Amerikaanse rekenkamer, naar aanlei-
ding van de evaluaties van ITP's van belang (GAO, 1990). In de eerste
plaats blijkt dan dat tussen 5% en 44% van de IT-cliënten recidiveert: dit
betekent dat ITP's niet de garantie kunnen geven dat alle recidive wordt
voorkomen. In de tweede plaats recidiveren meer IT-cliënten dan voorwaar-
delijk veroordeelden. De rekenkamer merkt echter op dat die hogere reci-
dive waarschijnlijk voor een deel een artefact is, omdat ze een weerspiege-
ling vormt van het veel scherpere toezicht op IT-cliënten dan op voorwaar-
delijk veroordeelden. In de derde plaats lijkt de recidive van IT-cliënten
duidelijk lager dan die van delinquenten met parole. In sommige staten
werd een derde tot de helft van de voorwaardelijk in vrijheid gestelden bin-
nen twee jaar gearresteerd voor een nieuw misdrijf. Deze cijfers liggen 23%
tot 45% hoger dan bij de IT-cliënten. De rekenkamer concludeert dat deten-
tie klaarblijkelijk geen enkele rem vormt op voortgaande criminaliteit. De
criminaliteit van ex-gedetineerden ligt bovendien aanzienlijk hoger dan die
van zowel voorwaardelijk veroordeelden als IT-cliënten.



6 Slotbeschouwing en aanbevelingen

In dit overzicht zijn de thans in de westerse wereld meest toegepaste alter-
natieve straffen aan de orde gekomen, van bemiddelingsprojecten tot aan
sancties met een detentiecomponent. Sommige hiervan, zoals bemiddeling
met schadevergoeding en dienstverlening, worden ook al in ons land toege-
past. Andere echter zijn voor Nederland nieuw. Een vraag die dan onmid-
dellijk aan de orde komt, is of het zinvol zou zijn om het arsenaal alterna-
tieve straffen in ons land uit te breiden. Het komt mij voor dat het ant-
woord op deze vraag positief zou moeten luiden. Nederland loopt in dit op-
zicht duidelijk achter bij een aanzienlijk aantal westerse landen en voor een
land dat zo lang als `gidsland' op het terrein van de strafrechttoepassing is
beschouwd, mag dit enige verbazing wekken. Er zijn echter overtuigender
argumenten aan te voeren voor een dergelijke wending in het strafrechtsys-
teem.

In de eerste plaats zijn de mogelijkheden tot strafrechtelijk ingrijpen in
ons land toch nog beperkt. Wil men komen tot een flexibeler en veelzijdiger
systeem waarbij straffen zowel `verdiend' zijn als `beter' toegesneden op de
individuele dader, dan is uitbreiding van strafopties zeker wenselijk. Er is
vooral behoefte aan een grotere keus van sancties die zich bevinden tussen
de voorwaardelijke veroordeling en de vrijheidsstraf, dat wil zeggen tussen
`praktisch niets' en `alles'. Met andere woorden, uitbreiding van strafopties
zou op zichzelf een verbetering van het systeem met zich kunnen meebren-
gen.

In de tweede plaats zijn alternatieve straffen per individuele gestrafte wel
degelijk goedkoper dan de vrijheidsstraf. Zoals eerder is betoogd, heeft de
nog - relatief - beperkte uitbreiding ervan tot nu toe slechts in geringe ma-
te geleid tot vermindering van de gedetineerdenpopulatie (met uitzondering
van de staat Georgia, waar de populatie met 10% verminderde) en dus ook
nauwelijks tot vermindering van kosten, maar als de toepassing van alterna-
tieve straffen op grotere schaal zal gaan plaatsvinden, kan dit op den duur
leiden tot een daling van de gedetineerdenpopulatie en van de totale kosten
ten behoeve van het gevangeniswezen.

Ten slotte is wellicht het belangrijkste argument dat alternatieve straffen
in beginsel beter in staat zijn om de verschillende doelstellingen van straf-
fen-retributie, afschrikking, incapacitering en resocialisatie-te realiseren
dan de vrijheidsstraf. Met de vrijheidsstraf worden vooral de doelstellingen
retributie en incapacitering bereikt. Uit geen enkel empirisch onderzoek is
gebleken dat de gevangenis afschrikt dan wel resocialiseert. Het beste dat
men kan hopen, is dat de schade beperkt blijft. Met alternatieve straffen
kan aan de doelstellingen retributie en afschrikking tegemoet gekomen wor-
den, terwijl tegelijkertijd resocialisatie aanzienlijk betere kansen krijgt.
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In dit verslag is diverse malen aan de orde gekomen dat alternatieve straf-
fen heel ingrijpend en veeleisend kunnen zijn en dat in sommige gevallen
- met name bij ITP's - de gevangenis boven een alternatieve straf verkie-
zen. Hoewel duidelijk is dat incapacitering in de gevangenis beter gegaran-
deerd wordt dan met een alternatieve straf, blijkt toch dat dagcentra, (elek-
tronisch) huisarrest en ITP's de mate van toezicht en controle op veroor-
deelden zeer hoog kunnen opvoeren, en dat op een wijze die niets meer te
maken heeft met het traditionele reclasseringstoezicht. Tenslotte is uit het
vele evaluatie-onderzoek gebleken dat, indien aan het toezicht een behande-
lingscomponent wordt toegevoegd, resocialisatie een reële doelstelling
wordt. Behandeling gericht op arbeid, verslavingsproblemen en gezins-/re-
latieproblemen, blijkt significant samen te hangen met een daling van de re-
cidive. Daarbij vervullen toezicht en controle een intermediaire en facilite-
rende rol. Zij zijn als het ware conditioneel voor de effectiviteit van de be-
handeling.

Diep in ons waardepatroon verankerd is de overtuiging dat straf en reso-
cialisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden behoren te zijn. Het onder-
zoek naar de toepassing van ITP's, waar behandeling een van de compo-
nenten vormt, heeft dit principe nog eens duidelijk bevestigd.

Nu heeft ons land wel degelijk een aantal zgn. taakstraffen ontwikkeld.
Het probleem is echter dat de meeste daarvan toegepast worden bij lichtere
delicten - verkeersdelicten en niet-ernstige vermogensdelicten - (zie onder
meer Spaans, te verschijnen 1994) en dat althans een deel van het openbaar
ministerie en de rechterlijke macht deze straffen beschouwt als soft options,
ongeschikt voor daders van ernstiger delicten en bovendien veelal te laks
uitgevoerd. Wel is het zo dat er inmiddels ook een aantal initiatieven wordt
ontwikkeld voor zwaardere delinquenten, zoals het Dagtrainingcentrum in
Eindhoven (in navolging van de Kwartaalkursus voor minderjarigen) en bij-
voorbeeld dienstverlening voor moeilijk plaatsbaren. Gezien de ook in ons
land sterke groei van de gevangenispopulatie, lijkt er vooral op dit terrein
behoefte aan meer alternatieve strafopties. Dan komt natuurlijk onmiddel-
lijk de tweede vraag aan de orde: welk soort van straffen zouden dit moe-
ten zijn en op welke wijze zouden deze toegepast moeten worden? Het ant-
woord op deze vraag luidt vanzelfsprekend dat dit in de eerste plaats een
kwestie van politieke keuzes is, waarbij met name bepalend is wat men met
de nieuwe straffen hoopt te bereiken en welke verwachtingen men daarvan
heeft. Vervolgens komen verschillende beleidsopties aan de orde, waarbij
toepassingsmodaliteiten op hun merites zullen moeten worden bezien.

In het nu volgende zullen we verschillende opties beschouwen, waarbij
we ze steeds zullen toetsen aan bovengenoemde strafdoelen.

6.1 Enkele voor ons land belangwekkende strafopties

In de eerste plaats zijn er enkele buitenlandse sanctiesoorten die voor ons
land minder interessant lijken, hetzij omdat ze in een of andere vorm op
min of meer grote schaal reeds toegepast worden, hetzij omdat ze nauwe-
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lijks iets nieuws toevoegen aan bestaande modaliteiten. Zo is er relatief uit-
voerig geëxperimenteerd met bemiddelingsprojecten via straf- en civiel-
recht, is de schadevergoedingsmaatregel onlangs ingevoerd en wordt ook in
het jeugdstrafrecht, indien mogelijk, van de jeugdige dader een vergoeding
aan het slachtoffer geëist. Invoering van mediation als zelfstandige sanctie
lijkt daarom een achterhaalde zaak. Bovendien gaat het in dat geval nauwe-
lijks om vervanging- van de vrijheidsstraf. Ook de Engelse probation day
centres hebben min of meer een equivalent in projecten als het Dagtrai-
ningscentrum (DTC) in Eindhoven, waar een zeer gestructureerd dagpro-
gramma is opgezet, bestaande uit arbeidstraining, werkervaring en sociale-
vaardigheidstraining. Hoewel het in het geval van het DTC nog om een ex-
periment gaat dat in een aantal opzichten verbetering behoeft, vooral waar
het om de juiste doelgroep en het hanteren van overtreding van de voor-
waarden gaat, vormt dit projecttype een veelbelovende sanctie-optie voor
relatief zware delinquenten. Ten slotte is ook in ons land dienstverlening
een veel toegepaste sanctie, hoewel het zeer de vraag is of deze als alterna-
tief voor de korte gevangenisstraf toegepast wordt (zie Spaans, te verschij-
nen 1994). In dit verband moge ik nogmaals wijzen op het nut van richtlij-
nen die de toepassing van dienstverlening als straf voor bepaalde delicten
zouden moeten preciseren. Daarmee zou duidelijk gemaakt kunnen worden
in hoeverre dienstverlening als sanctie sui generis gehanteerd zou kunnen
worden dan wel als vervanging van de (voorwaardelijke) vrijheidsstraf.

Afgezien echter van bovengenoemde sancties, waarvan het nut buiten
twijfel is, maar de plaats in ons sanctiestelsel (vooralsnog) onduidelijk,
wordt in het buitenland nog een aantal andere sancties toegepast die in het
geheel geen soft options zijn en die aan de roep om strenge straffen en aan
de behoefte om het strafkarakter van de nieuwe sancties te benadrukken,
ruimschoots beantwoorden.

De in ons land reeds ingevoerde alternatieve straffen bevinden zich im-
mers onderaan de strafladder. Met uitzondering van het DTC gaat het prak-
tisch gesproken om aanvullende sancties ten behoeve van het slachtoffer èn
de dader. Luistert men naar het openbaar ministerie, dan is er alleen be-
langstelling voor nieuwe alternatieven als deze een uitgesproken strafkarak-
ter hebben. Toezicht en controle moeten voorop staan, resocialisatie wordt
als secundair gezien. Uit de Amerikaanse evaluatie-onderzoeken blijkt even-
wel dat de leed berokkenende en afschrikkende werking van straffen onvol-
doende zijn om tot een vermindering van crimineel gedrag te komen. Indien
vermindering van recidive naast vergelding en afschrikking als doelstelling
van straffen wordt gezien, moet ook aan resocialisatie blijvende aandacht
geschonken worden. Voor een zinvolle uitbreiding van ons sanctiestelsel
komen mijn inziens dan ook de volgende straffen voor ernstige overweging
in aanmerking.
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6.1.1 De dagboete

De voordelen van de dagboete zijn in dit rapport uitgebreid aan de orde ge-
komen. Kort gezegd komen die op het volgende neer. De dagboete heeft
een duidelijk vergeldend karakter en treft de dader daar waar het (ten zeer-
ste) pijn doet: in zijn portemonnee. Vooral beroepscriminelen zijn hier zeer
gevoelig voor, vaak gevoeliger dan voor de vrijheidsstraf die ze als een
beroepsrisico beschouwen. De dagboete kan bovendien geheel toegesneden
worden op de ernst van het gepleegde feit en op de draagkracht van de da-
der. De rechter komt hiermee tegemoet aan de beginselen van fust deserts
en van proportionaliteit, terwijl hij tegelijkertijd rekening houdt met de per-
soonlijke omstandigheden van de dader. Het huidige starre boetesysteem dat
door de rechter dikwijls als inadequaat wordt beschouwd -vooral ten op-
zichte van weinig draagkrachtige daders - kan hiermee vervangen worden
door een veel effectiever systeem van geïndividualiseerde boetes. Wel is
het zo dat de executie van dagboetes gegarandeerd dient te zijn. De beste
oplossing hiervoor zou zijn de inning via de fiscus te laten verlopen. Ande-
re oplossingen zijn evenwel ook denkbaar en realiseerbaar. Ervaringen in
het buitenland leren dat de dagboete zowel een effectieve als een efficiënte
sanctie is, die bij de uitvoering weinig problemen oplevert. In sommige ge-
vallen staat men toe dat de boete in termijnen wordt betaald of dat de be-
taalperiode wordt verlengd. Dit blijven echter uitzonderingen.

De dagboete wordt algemeen toegepast als zinvolle vervanging van een
korte vrijheidsstraf (tot zes maanden). In dit opzicht zou deze straf kunnen
concurreren met dienstverlening. In geval het voor de dader werkelijk on-
mogelijk is gebleken de dagboete te betalen, wordt dan ook veelal dienst-
verlening opgelegd in plaats van vervangende hechtenis.

6.1.2 Elektronisch huisarrest

Zoals bekend, heeft al eerder een justitiële werkgroep zich gebogen over de
mogelijkheid elektronisch huisarrest in Nederland in te voeren. De werk-
groep adviseerde indertijd negatief over mogelijke invoering. Sindsdien is
vooral in de VS, maar inmiddels ook in Engeland, meer ervaring opgedaan
met deze sanctie. In feite betreft het slechts zelden een zelfstandige straf.
Elektronisch huisarrest vormt meestal een-tijdelijke-ondersteuning van
een meer omvattende sanctie. Elektronisch huisarrest kan toegepast worden
als voorlopige hechtenis, voornamelijk om ruimte te besparen in een huis
van bewaring en daarnaast om de verdachte (voorlopig) detentie te bespa-
ren, maar tegelijkertijd de garantie te hebben dat de verdachte zich niet
meer in vrijheid bevindt en ter beschikking van de rechtbank blijft.

Elektronisch huisarrest kan ook toegepast worden als overgang bij ver-
vroegde vrijlating, al dan niet in het kader van een intensief-toezichtproject.
Het is vooral deze laatste toepassing die ik zou willen aanbevelen. EM als
voorlopige hechtenis heeft namelijk tot aanzienlijke problemen geleid, om-
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dat het vooruitzicht op een vermoedelijk vonnis tot een vrijheidsstraf nogal
eens leidde tot het onklaar maken van apparatuur en/of de benen nemen.

EM als ondersteunende' sanctie ná vonniswijzing blijkt veel beter geac-
cepteerd te worden en heeft bovendien vele voordelen. Wordt EM als zelf-
standige sanctie toegepast dan kan men de `thuisdetentie' voorwaarden op
flexibele wijze hanteren: eerst een totale detentie en vervolgens met gelei-
delijk meer mogelijkheden tot uit huis gaan voor bijvoorbeeld arbeid, scho-
ling, therapie en sportbeoefening. In het kader van een IT-project kan EM
een goede overgangsperiode vormen van detentie naar absolute bewegings-
vrijheid, waarbij intussen het ITP reeds gestart kan worden.

Elektronisch huisarrest zou mijns inziens voornamelijk ingezet moeten
worden als een ondersteunende en tijdelijke maatregel van beperkte duur.
Zo toegepast is EM bijzonder nuttig, omdat men een veel absolutere con-
trole over de veroordeelde heeft dan bij andere vormen van toezicht, maar
wel een maatregel die niet te lang (hooguit enkele maanden) moet duren.
Er zijn overigens voorwaarden aan de toepassing van EM verbonden. De
veroordeelde moet een vaste woon- en verblijfplaats hebben en hij moet
telefoon bezitten. Verder kwam uit onderzoek naar voren dat het wonen in
een min of meer traditioneel gezinsverband-met de huwelijkspartner, een
vaste vriendin of met de ouders-een goed verloop van de sanctie en ver-
volgens de effectiviteit ervan sterk verhoogde. In dat verband heb ik in de
geraadpleegde literatuur geen aanwijzingen gevonden voor klachten van
huisgenoten over het gedwongen `thuisverblijf van hun gezinslid.

6.1.3 Intensief-toezichtprojecten

IT-programma's" zijn in feite cocktailstraffen. Naast de zeer vele contacten
-telefonisch, in persoon, thuis en op het bureau en eventueel ook op de
werkplaats of op het scholingsinstituut- worden andere elementen toege-
voegd. Zo worden in de VS cliënten regelmatig en onverwachts op drugge-
bruik gecontroleerd en worden huiszoekingen verricht. Daarnaast wordt in
de meeste gevallen dienstverlening opgelegd en worden daders verplicht tot
werken en/of een arbeidstraining te volgen. Verder kan ook het betalen van
een boete of schadevergoeding en een of andere therapie of hulpverlening
worden opgelegd. Ten slotte moet de dader dikwijls een wekelijkse of
maandelijkse financiële bijdrage aan het project betalen. Dit is veel en mijns
inziens zelfs te veel gevraagd en het is dan ook geen wonder dat een niet
onaanzienlijk deel van de gedetineerden die voor de keus worden gesteld
(tussen een kwart en een derde), een recht toe recht aan gevangenisstraf
verkiezen boven het-soms langdurige-regime van een ITP. Bovendien
lok je met een dergelijk overladen strafprogramma mislukking uit. Het is
praktisch uitgesloten aan alle strafvoorwaarden te voldoen: overtreding zit

In ons land wordt een eerste experiment met een dergelijk project uitgevoerd in de ge-
meente Dordrecht.
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dan als het ware in de sanctie ingebakken. De voornaamste reden voor de
zgn. stacking van programma-onderdelen in een zelfde ITP is de Ameri-
kaanse vrees dat de straf anders niet pijnlijk en afschrikwekkend genoeg
zou zijn en daardoor niet geaccepteerd zou worden door de rechterlijke
macht en de publieke opinie.

Ondanks deze speciaal Amerikaanse kleuring van ITP's is het principe
van de sanctie aantrekkelijk. Het is gebaseerd op een uitgewerkt program-
ma van sanctie-eisen en controle daarop, dat een uitgebalanceerd mengsel
moet vormen van straf en resocialisatie. Zo zou men zich bijvoorbeeld kun-
nen voorstellen dat een pleger van enkele inbraken schadevergoeding aan
het slachtoffer moet betalen, drie maanden een DTC-cursus moet volgen en
bovendien hiervoor een financiële bijdrage moet leveren. Een andere dader
zou een dagboete opgelegd kunnen krijgen gecombineerd met een sociale-
vaardigheidstraining om zijn agressief gedrag in betere banen te leiden. Bij
een autokraker zou men zich een combinatie van dienstverlening, arbeids-
training en drugtherapie kunnen voorstellen. En dit alles onder stringent
toezicht en controle van de reclassering.

In feite bieden ITP's, zoals met deze willekeurige voorbeelden geïllus-
treerd wordt, eindeloze combinatiemogelijkheden van zinvolle straffen en
behandeling. De voornaamste voorwaarde voor het welslagen van dit straf-
type is de bereidheid van de reclassering zich hiervoor volledig in te zetten
door zowel strikte controle uit te oefenen als hulpverlening en begeleiding
te bieden. Alleen dan wordt de sanctie geloofwaardig voor de publieke
opinie en zal de rechterlijke macht ze ook willen toepassen.

6.2 Straftoemeting

Zoals we gezien hebben, is in veel landen het aanvaarden van neoklassieke
principes als de `verdiende' straf, proportionaliteit van de straf en gelijk-
heid voor de wet parallel gegaan met het streven naar meer harmonisatie en
`gelijkheid' voor de wet van justitiabelen in de strafrechtspleging. Daar-
naast is, voornamelijk van de kant van de overheid, druk ontstaan om tot
een zekere sturing van de straftoemeting te komen. Die druk vloeit direct
voort uit de speciale verantwoordelijkheid van de overheid voor de executie
van straffen. De overheid moet immers zorg dragen voor de kostbare infra-
structuur die noodzakelijk is om die executie te kunnen waarborgen. Zo
heeft men in veel westerse landen de ontwikkeling van straftoemetingsricht-
lijnen ter hand genomen, richtlijnen die in meer of mindere mate wettelijk
kunnen worden afgedwongen. De ontwikkeling van alternatieve sancties
heeft de noodzaak tot het vastleggen van bepaalde richtlijnen nog dringen-
der, gemaakt. Zowel waar het vervanging van de vrijheidsstraf betreft als
waar het om sancties sui generis gaat, kan men niet zonder een zekere ta-
riefstelling. Bovendien moeten de nieuwe straffen in het sanctiepakket inge-
kaderd worden en moet de plaats van iedere straf ten opzichte van de ande-
re straffen in een zinvol verband worden vastgelegd. Ten slotte zou het met
het oog op gerechtigheid en gelijkheid voor de wet aanbeveling verdienen
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Figuur 2: Straftoemetingsopties naar strengheidsniveau

Minimum* Intermediate High**

1. schadevergoeding 7. (reclasserings)dagcentrum
2. dagboete (plus schadevergoeding) 8. combinatie van (korte) vrijheidsstraf en
3. dienstverlening alternatieve straf
4. voorwaardelijke veroordeling 9. open gevangenis
5. intensief toezicht 10. gevangenisstraf
6. (elektronisch) huisarrest
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de discretionaire bevoegdheid van de rechter iets duidelijker in een welom-
schreven kader te plaatsen dan nu het geval is. Daarbij is uit de literatuur
gebleken dat uitbreiding van het sanctiepakket in een consistent en veelom-
vattend sanctiestelsel niet gerealiseerd kan worden zonder het tegelijkertijd
ontwikkelen van straftoemetingsrichtlijnen, -indicaties of -oriëntatiepunten.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren naar analogie van de strafmaxima
voor de toepassing van de gevangenisstraf, de boete en de dienstverlening.
Maar het is nog belangrijker dat er aanwijzingen komen over equivalenties
en combinaties van straffen.

Zou men in ons land dan ook besluiten tot uitbreiding van het beschikba-
re arsenaal aan straffen, dan zou het inderdaad aanbeveling verdienen om
parallel hieraan straftoemetingsrichtlijnen te ontwikkelen. Dat zou men bij-
voorbeeld kunnen doen door het vormen van een commissie die uit leden
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en uit ambtenaren van
het ministerie van Justitie bestaat. Deze commissie zou tot taak krijgen bin-
nen een bepaald tijdsbestek een samenhangend kader van straftoemetings-
richtlijnen te ontwikkelen alsmede voorstellen te doen over de mate waarin
die richtlijnen wettelijk afgedwongen zouden moeten worden. Daarbij zou
het WODC assistentie kunnen verlenen door de commissie te voorzien van
een inventarisatie van de reeds bestaande straftoemetingsrichtlijnen en hun
toepassing. Er zij in dit verband nogmaals op gewezen, dat het daarbij niet
gaat om een precieze invulling van de straf die de rechter zou moeten op-
leggen, maar om een aantal opties met brede marges waarbinnen de onaf-
hankelijke rechter een op het delict en op de dader toegesneden straf kan
uitspreken. Het grote nut van richtlijnen is dat men tenminste enige sturing
aan de straftoemeting kan geven en dat de alternatieve straffen op zinvolle
wijze in het stelsel kunnen worden ingebed. Dit stelsel zou moeten bestaan
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uit een bepaalde rangordening van straffen, ongeveer zoals figuur 2 laat
zien (Byrne, 1990, p. 29)

Er zullen duidelijke indicaties ontwikkeld moeten worden, zodat rechters
tot goed gestructureerde beslissingen kunnen komen. Daarbij moeten afwe-
gingen gemaakt worden tussen factoren als de ernst van het delict en de
geschokte rechtsorde, het delictverleden, de omstandigheden van het delict,
het risico van recidive en de veiligheid van de burger, de vergeldingsbe-
hoefte, de afschrikkingsnoodzaak en de nood van de dader aan specifieke
behandeling.

Natuurlijk gaat het hier slechts om een enkel voorbeeld van de wijze
waarop men het probleem van de straftoemeting benadert. Ons land zal
daarin vanzelfsprekend zijn eigen weg in moeten vinden.

6.3 Financiële bijdragen

Het valt te overwegen gin daar waar extra inspanningen worden geleverd
voor hulpverlening en behandeling van de veroordeelde, van deze een fi-
nanciële bijdrage te vragen. De hoogte van deze bijdrage zou het beste door
de rechter vastgesteld kunnen worden, naar analogie van de bepaling van
het bedrag van een dagboete. Daarbij dient vanzelfsprekend de redelijkheid
niet uit het oog te worden verloren: het zou onredelijk zijn aan iemand te-
gelijkertijd schadevergoeding, een dagboete en een financiële bijdrage op te
leggen zonder de totale financiële belasting af te wegen. Anderzijds lijkt
het me zeker te rechtvaardigen dat er ook door de veroordeelde financieel
wordt bijgedragen aan de aan hem gewijde resocialiserende activiteiten.

6.4 Instelling van een `parole board'?

Ten slotte zou nagedacht moeten worden over de eventuele noodzaak een
soort Nederlandse parole board in te stellen. Er is een aantal ontwikkelin-
gen die voor een dergelijke raad pleiten. In de eerste plaats zal in de toe-
komst invrijheidstelling niet meer automatisch na twee derde van de uitge-
zeten straf toegekend worden, maar zal de toekenning afhankelijk gemaakt
worden van het gedrag van de gedetineerde binnen de gevangenis. Wanneer
deze plannen gerealiseerd zijn, zal er behoefte ontstaan aan een of ander
orgaan dat deze zaken of aanvragen zal moeten beoordelen. In de tweede
plaats zou de ontwikkeling van zgn. back-door-alternatieven, waarbij gede-
tineerden vervroegd worden vrijgelaten of waarbij een korte vrijheidsbene-
ming gecombineerd wordt met bijvoorbeeld een ITP, ook kunnen leiden tot
de behoefte aan een beoordelende en/of screenende instantie die in dit soort
zaken eenbeslissing neemt. Naarmate de problematiek van het gebrek aan
celcapaciteit dringender wordt, zou deze vraag aan de orde kunnen komen.
In dit verband wordt ook wel aan de instelling van een executierechter ge-
dacht. Deze zou met name bevoegdheden moeten krijgen inzake de coordi-
natie van vrijheidsbeperkende straffen en ten aanzien van eventuele discipli-
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naire maatregelen die genomen worden tijdens de uitvoering daarvan (Kelk,
1992). Doel van een executierechter zou de bescherming van de rechtsposi-
tie van de veroordeelde zijn.

6.5 Tot slot

De voornaamste conclusies van dit rapport zijn kort samengevat de volgen-
de.
- Er is aanleiding om de strafopties in ons land met `intermediaire' taak-

straffen uit te breiden. Deze zouden zich qua zwaarte moeten bevinden
tussen de voorwaardelijke straf en de vrijheidsstraf, dat wil zeggen
tussen `alles' en `praktisch niets'.

- Een aantal alternatieve straffen zou als sancties sui generis kunnen wor-
den toegepast (bv. dienstverlening, dagboete, leerstraffen, arbeidstrai-
ning) dan wel als vervanging van de korte vrijheidsstraf.

- Ingrijpende alternatieve straffen of combinaties van straffen (bv. in het
kader van intensief toezicht) kunnen worden toegepast als front-door-va-
riant (als vervanging van de voorlopige hechtenis) of als back-door-vari-
ant (als vervanging of bekorting van de vrijheidsstraf).

- Gezien de nadelen die kleven aan het front-door-model (meer mislukkin-
gen), verdient het overweging om vooral met de back-door-varianten te
experimenteren, hetzij als zelfstandige straf, hetzij als vervanging van
(een deel van) de vrijheidsstraf.

- Hiertoe bieden vooral intensief-toezichtprojecten een goede mogelijk-
heid.

- In dit kader valt eveneens te overwegen de veroordeelde een financiële
bijdrage aan de uitvoering van de alternatieve straf te laten leveren.

- Wil men de toepassing van alternatieve straffen door de rechterlijke
macht bevorderen, dan lijkt het ontwerpen van straftoemetingsindicaties
-zo leert de ervaring in het buitenland-praktisch onontkoombaar. De-
ze indicatieve richtlijnen zouden aan moeten geven voor welke catego-
rieën van delicten (onder meer naar ernst, strafverleden, individuele
omstandigheden van delict en dader), welke straffen enlof combinaties
van straffen binnen welke marges te overwegen zijn.
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Développement des alternatives

Dans la plupart des pays occidentaux il y a eu une augmentation de la
criminalité, un durcissement du climat pénal et une population pénitentiaire
croissante, due surtout à la durée toujours plus longue des peines de prison.
Les sanctions alternatives à la peine de prison ont été avant tout déve-
loppées pour faire face au problème de plus en plus pressant des prisons
surpeuplés.

Afin de promouvoir l'application des alternatives, un certain nombre de
pays a développé des techniques orientant et structurant l'exercice du pou-
voir discrétionnaire de prononcé des peines. Cela permet de réaliser deux
choses: les alternatives sont placées sur un continuum d'options de sanc-
tions entre la probation et l'emprisonnement et l'état obtient un instrument
pour guider quelque peu le prononcé des peines.

Application

Les alternatives les plus fréquemment imposées sont:
- la médiation (victim-offender reconciliation projects, Tdter-Opfer Aus-

gleich);
- le payment de dommages-intérêts; réparation à la victime (restitution,

compensation);
- les jours-amendes: ce sont des amendes individualisées, ajustées à la

gravité du délit et aux capacités financières du délinquant;
- le travail au profit de la communauté, forme de réparation à la victime

oiu à la communauté;
- les centres de jour (attendance centres; day probation; day reporting

centres);
- la surveillance électronique;
- les projets de surveillance intensive (intensive supervision programs);
- les boot-camps, combinaison d'un court séjour en prison avec un pro-

gramme de training et de formation, suivi d'un programme de sur-
veillance intensive.

Les deux premières modalités sont généralement appliquées en tant qu'addi-
tion à la peine principale et non comme alternative à la détention. Les
autres modalités sont de vrais substituts à la prison, bienque dans des
proportions variables.
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Exécution

Résumé

Dans les pays ayant un service de probation il y a eu un conflit entre la
conception traditionnelle de l'agent de probation en tant que travailleur
social et les exigences de la société et du pouvoir judiciaire au sujet de
l'exécution ordonnée de la peine, le controle des conditions de la sanction
et la sécurité du public. Ce conflit a conduit à une crise de confiance entre
le service de probation et le pouvoir judiciaire. Mais comme le service de
probation a intérêt à jouer un róle prépondérant dans l'exécution des sanc-
tions alternatives, il en vient peu à peu à accepter la définition suivante du
travail de probation: `soutenir avec autorité les personnes sanctionnées à
mener une vie sans crime et à compléter la sanction imposée, d'une manière
qui tent compte des exigences de la société et de celles du pouvoir judi-
ciaire'.

Effectivité de sanctions alternatives

En ce qui concerne la substitution de 1'emprisonnement, Pon peut dire qu'il
y a véritable substitution dans à peu près la moitié des cas possibles. La
raison en est que les sanctions alternatives sont aussi utilisées en tant que
sanctions sui generis ou bien comme sanction additionnelle à une peine
principale. Au niveau de l'état les programmes ont un caractère encore trop
limité - bienqu' ils atteignent des milliers de personnes aux Etats-Unis -
pour avoir un effet sur le volume de la population pénitentiaire. En outre il
faut se réaliser que ce volume-là est avant tout déterminé par d'autres
facteurs, notamment des facteurs de politique criminelle.

Quant à la réduction éventuelle des couts financiers, il en va de même.
Bienque le cout d'une sanction alternative soit (bien) moins élevé que celui
de l'emprisonnement, l'on ne peut parler de réduction des coQts au niveau
de l'état que si des institutions pénitentiaires seraient fermées ou de
nouveaux plans de construction seraient abandonnés.

Les recherches évaluatives ont montré des effets sur le comportement des
délinquants. En général, la récidive de ceux qui ont été condamnés à une
sanction alternative, est plus élevée que celle des condamnés à la probation,
mais moins élevée que celle des prisonniers mis en liberté conditionnelle
(parolees). A eet égard il faut ajouter les considérations suivantes.
- La récidive plus élevée de ceux soumis au régime des sanctions alterna-

tives par rapport à ceux ayant été condamnés à la probation est en partie
un artefact dG à la surveillance beaucoup plus intense exercée sur les
premiers comparés aux seconds. Plus la surveillance est intensive, plus
on découvre des infractions aux conditions, qui, sous le régime de la
probation traditionnelle, resteraient cachées.

- L'échec des sanctions alternatives est étroitement lié à la politique suivie
en cas de violations des conditions de la sanction: une politique sévère
conduit à des scores très défavorables (beaucoup de retours en prison
suite à la suspension de la sanction); une politique plus souple conduit à



Résumé 93

des scores plus favorables (recherche d'une solution informelle au lieu
de référer 1'affaire au parquet).
Une combinaison du facteur punition, au moyen du controle intensif, et
du facteur traitement est le plus effectif en termes de réduction de la
récidive.
Un tel traitement devrait surtout se porter sur la dépendance des drogues,
la participation au travail et les relations familiales ou entre partenaires.

Quelques recommendations

Parmi les sanctions alternatives discutées dans ce rapport, il y en a
certaines qui ne font pas partie de notre arsenal de sanctions. Or, il semble
utile d'examiner la possibilité d'introduire dans notre système de justice
pénal - d'abord sous forme expérimentale - les sanctions suivantes:
- les jours-amendes, qui paraissent très efficaces et sont de plus en plus

utilisés dans nos pays voisins;
- la surveillance électronique, non pas comme sanction sui generis, mais

comme support temporaire d'une autre sanction (par exemple la
surveillance intensive ou pour remplacer la détention provisoire);

- les programmes de surveillance intensive, qui Bont des punitions coctails,
ou des combinaisons de sanctions (par exemple le service au profit de la
communauté plus une thérapie de l'usage de drogues ou le payement de
dommages-intérêt plus un entraYnement professionnel ...). 11 s'agit d'une
sanction très flexible qui peut même se combiner avec un court séjour en
prison.

Etant donné qu'il est extrêmement difficile, sinon impossible, de changer la
pratique du prononcé de la peine, il serait à recommander de former une
Commission, dont doit faire partie le pouvoir judiciaire, qui táchera de
formuler des principes directrices dans ce domaine. Ces principes devraient
donner des indications quant aux catégories de délits (selon la gravité du
fait, passé délictueux, circonstances aggravantes ou atténuantes du délit et
du délinquant), les peines ou combinaisons de peines et les marges à
l'intérieur desquelles le prononcé des peines devrait se situer.
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