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Voorwoord

Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek naar de aard van de geval-
len waarin tussen 1 april en 28 mei 1993 in de arrondissementen Amster-
dam, Rotterdam, Breda en Zutphen verdachten werden voorgeleid aan de
officier van justitie teneinde hem te laten beslissen over het vorderen van
hun bewaring en eventuele gevangenhouding. Doel van het onderzoek was
na te gaan welke verschillen/overeenkomsten er bestaan tussen de gevallen
waarin de voorlopige hechtenis feitelijk werd gevorderd en toegepast, en
die waarin dat niet gebeurde of waarin deze werd beëindigd als gevolg van
plaatsgebrek in de huizen van bewaring.

Het onderzoek vond plaats op verzoek van de departementsraad en de
vergadering van procureurs-generaal. Het ving aan rond 1 april 1993; dit
rapport werd in concept voltooid op 8 juli 1993. De kosten (exclusief die
van begeleiding en uitgave van het rapport) bedroegen ca. ƒ30.000.

De gegevensverzameling werd verricht door Hanneke Kooijman, Guido van
Oss en Roelof Jan Bokhorst. Ad Essers verzorgde de verwerking van het
kwantitatieve materiaal. Peter van der Laan, Monique Aalberts en Sjaak
Essers begeleidden het onderzoek intern. Hun aller inspanningen hebben
een wezenlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit rapport.

Behalve naar hen gaat mijn dank uit naar de (hoofd)officieren van justitie
en de medewerkers van bovengenoemde parketten alsmede de medewerkers
van de directie Jeugdinrichtingen en Delinquentenzorg, die ons behulpzaam
waren bij de gegevensverzameling.
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Samenvatting

Eind maart 1993 bereikte het WODC het verzoek om een onderzoek in te
stellen dat moest resulteren in een kwalitatief inzicht in de heenzending van
verdachten die, op grond van de aard en zwaarte van het misdrijf waarvan
ze verdacht werden, in aanmerking kwamen voor voorlopige hechtenis en
voor wie deze inderdaad gevorderd was. Een dergelijk onderzoek zou moe-
ten plaatsvinden in een periode van maximaal twee maanden, gerekend van-
af 1 april 1993. De rapportage diende plaats te vinden aan de departements-
raad en aan de vergadering van procureurs-generaal.

Het onderzoek 'werd uitgevoerd door in vier arrondissementen (Amster-
dam, Rotterdam, Breda en Zutphen) gegevens te verzamelen met betrekking
tot zo veel mogelijk zaken waarin tussen 1 april en 28 mei 1993 een ver-
dachte werd voorgeleid aan de officier van justitie. In totaal werden 591
zaken in het onderzoek betrokken; dit is echter maar een deel van het totaal
aantal voorgeleidingen in die periode. Toch mag het materiaal representatief
geacht worden, zeker als het gaat om het geven van een kwalitatief inzicht.

Behalve dat levert dit rapport ook enige cijfermatige informatie. Zo kon
op basis van door de parketten geleverde totaaltellingen vastgesteld worden
dat tussen 1 en 23 april in Amsterdam ca. 46% van de verdachten tegen wie
een bevel bewaring was afgegeven, werd heengezonden, in Rotterdam 61 %
en in Zutphen 0%.' Van Breda konden ten aanzien van deze periode geen
volledig betrouwbare cijfers verkregen worden.

Van de 591 in het onderzoek betrokken zaken hadden er 400 betrekking op
een vermogensdelict. Hieronder waren 112 diefstallen met geweld (waaron-
der vijf afpersingen) en 254 diefstallen door middel van braak en/of in ver-
eniging. De diefstallen met geweld liepen uiteen van tasjesroof (het van de
schouder rukken) tot bankovervallen waarbij vuurwapens werden gebruikt.
Onder de diefstallen door middel van braak waren zowel autokraken als in-
braken in woningen en/of bedrijven. De buit liep uiteen van enkele guldens
tot enkele tonnen. Van de plegers van diefstal met geweld werd een meer-
derheid (78%) in voorlopige hechtenis genomen en gehouden; bij diefstal
door middel van braak enz. was dit percentage 53 en bij eenvoudige dief-
stal 68.

In alle arrondissementen werd de voorlopige hechtenis uiteraard ook nog om een andere
reden dan plaatsgebrek beëindigd: tenuitvoerlegging van een door de rechter opgelegde
straf, voltooiing van het gerechtelijk vooronderzoek, schorsing door de rechter-commis-
saris, enz.
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Geweld tegen personen (inclusief seksuele delicten, doch exclusief openlijke
geweldpleging) komt 69 maal in het bestand voor. Hieronder zijn 26 moor-
den/doodslagen c.q. pogingen daartoe en 10 verkrachtingen. Van de zeden-
delinquenten werd er geen heengezonden; van de verdachten van agressie
tegen personen 15%. De aard van het toegebrachte letsel varieert van zeer
gering (geen medische behandeling nodig) tot dodelijk.

Een laatste omvangrijke categorie is die van de verdachten van Opium-
wetmisdrijven: hiervan komen er 88 in het onderzoek voor, van wie er 64
werden heengezonden (73 %). De Opiumwetdelicten lopen uiteen van het
bezit van / dealen in drugs tot het op grote schaal smokkelen.

De leeftijd van de verdachten varieert van 12 tot 72 jaar. Vooral in Am-
sterdam zien we betrekkelijk veel (zeer) jonge verdachten; zij blijken zich
relatief veel schuldig te maken aan diefstallen met geweld (straatroof, maar
ook bankovervallen) en diefstallen door middel van braak. Een niet onaan-
zienlijk deel van deze verdachten verblijft illegaal in Nederland en is ver-
slaafd. De jongste verdachten worden voor het overgrote deel in voorlopige
hechtenis genomen en gehouden.

Naar nationaliteit/etniciteit2 is de grootste afzonderlijke categorie die van
de Nederlanders, maar ook Surinamers, Turken en Marokkanen komen re-
latief veel voor. Onder de verdachten bevonden zich (voorzover bekend) 73
illegalen. Van 21 van hen werd de voorlopige hechtenis wegens plaatsge-
brek beëindigd; niet is nagegaan of ze daarna in vreemdelingenbewaring
werden genomen. Dit komt echter volgens informatie van de parketten re-
gelmatig voor.

In het oog springende combinaties van persoons- en delictskenmerken
zijn, naast de hierboven al genoemde jeugdige, illegaal in ons land verblij-
vende, verslaafde straatrovers:
- een aantal Turkse verdachten die in voorlopige hechtenis werden geno-

men wegens drughandel en/of (poging tot) moord in verband met drug-
handel;

- de merendeels Nederlandse, oudere zedendelinquenten.

Een heel aparte categorie betreft in totaal 168 verdachten die tussen 1 en
23 april 1993 in Amsterdam aan de ovj werden voorgeleid, maar tegen wie
- anticiperend op plaatsgebrek - geen bevel tot bewaring werd gevorderd.
Van een aantal van deze zgn. latente heenzendingen konden summiere gege-
vens worden verzameld. Het blijkt, in vergelijking met degenen tegen wie
wel een bevel tot bewaring wordt gevorderd, vooral om lichtere delicten te
gaan (gekwalificeerde diefstal, tegen de openbare orde, bezit van en handel
in drugs) en om oudere verdachten die merendeels niet (oorspronkelijk) uit

2 Etniciteit en nationaliteit zijn moeilijk te hanteren begrippen. Zo lopen de categorieën Ne-
derlander, Surinamer en Antilliaan bijna noodzakelijkerwijs door elkaar, maar ook mensen
die uit andere landen afkomstig zijn, kunnen natuurlijk de Nederlandse nationaliteit heb-
ben.
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Nederland afkomstig zijn. Het belang van deze categorie zit hem vooral in
het feit dat ze, als de capaciteit van het gevangeniswezen wordt uitgebreid,
een soort stuwmeer vormen-ter grootte van bijna twee derde van het aan-
tal wel ingestelde vorderingen tot bewaring - dat ertoe zal leiden dat de
heenzendproblematiek minder snel zal afnemen dan zuiver op basis van het
aantal nieuw te realiseren cellen verwacht zou mogen worden.

Wat betreft de beslissing om al dan niet heen te zenden, kan allereerst wor-
den geconstateerd dat het openbaar ministerie er grosso modo in slaagt om
de verdachten van de meest ernstige delicten vast te houden. Echter, zo nu
en dan is de capaciteit zo beperkt dat ook uit deze categorie iemand moet
worden heengezonden. Op die momenten wreekt het zich dat de heenzend-
beslissing moet worden genomen op basis van beperkte informatie, in som-
mige gevallen niet meer dan hoeveel cellen er beschikbaar zijn en wie er
op dat moment moeten worden ondergebracht. Vaak is er ook nog wel in-
zicht in wie er de afgelopen dagen in voorlopige hechtenis zijn genomen,
maar een volledig overzicht van wie men `heeft zitten' ontbreekt veelal.
Toch komt het wel voor dat verdachten die al langer in voorlopige hechte-
nis zitten, of zelfs afgestraften die nog maar kort te gaan hebben, worden
heengezonden om plaats te maken voor een `zwaardere' verdachte.

Van de door de rechter toegestane mogelijkheid om de eerste paar dagen
van de voorlopige hechtenis in een politiecel ten uitvoer te leggen wordt
veel gebruik gemaakt. Vooral in de arrondissementen Amsterdam en Rotter-
dam is de verhouding tussen het aanbod aan voorlopig te hechten personen
en dat aan beschikbare cellen echter zo scheef dat dit maar weinig soelaas
biedt.

Bij de heenzendbeslissing speelt de indeling in de categorieën A, B en C
maar een beperkte rol. In de eerste plaats komt de C-categorie al helemaal
niet voor. Daarnaast biedt deze indeling geen criterium om voorlopig te
hechten verdachten af te wegen tegen personen die om andere redenen in
een huis van bewaring dienen te worden opgesloten (vervangende hechte-
nis, vreemdelingenbewaring, niet reageren op een oproep om een `lopend
vonnis' te ondergaan). Dat neemt niet weg dat over het geheel genomen
verdachten uit de A-categorie relatief minder vaak worden heengezonden
dan die uit de B-categorie, maar het is zeker niet (overal) zo dat verdachten
uit de A-categorie pas voor heenzending in aanmerking komen als er nie-
mand meer uit de B-categorie in voorlopige hechtenis zit.

In dit opzicht zijn er overigens grote verschillen tussen de arrondisse-
menten: in de periode 1 t/m 23 april 1993 (die in dit onderzoek een redelij-
ke vergelijking tussen de arrondissementen toelaat) werd in Breda niemand
uit de A-categorie heengezonden, terwijl in Rotterdam verdachten uit de A -
categorie 35 % van het totale aantal heenzendingen uitmaakten en in Amster-
dam zelfs 49%. Tegelijkertijd maakten verdachten uit de B-categorie in Rot-
terdam 28% van de in bewaring gestelden uit, en in Amsterdam zelfs 36%.
Dit kan vooral worden toegeschreven aan het feit dat Amsterdam, en in
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mindere mate Rotterdam, te maken heeft met een specifieke categorie zeer
frequente plegers van kleinere, maar wel zeer hinderlijke delicten (o.a.
autokraken). In deze categorie komen ook veel illegalen en verslaafden
voor. Het feitelijk toepassen van de voorlopige hechtenis is vaak de enige
mogelijkheid om deze verdachten althans een tijdje van de straat te houden,
en op die manier de omvang van de criminaliteit daadwerkelijk terug te
dringen.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek, gecombineerd met meer
theoretische inzichten, wordt in het slothoofdstuk een aantal aanbevelingen
gedaan. In de eerste plaats betreffen die het beslissingsproces en de infor-
matievoorziening. Aanbevolen wordt om op centraal niveau een helderder
stelsel van beslissingscriteria (te gebruiken door het lokale niveau) vast te
stellen, en ook aan te geven op welk moment de beslissing aan een hoger
niveau moet worden overgedragen of voorgelegd. Tevens wordt een schets
gegeven van de informatie die minimaal nodig is om op plaatselijk niveau
een verantwoorde beslissing te nemen, en van de benodigde informatie-uit-
wisseling tussen de parketten onderling en van de parketten met het centra-
le niveau. Een belangrijk deel van deze aanbevelingen is overigens terug te
vinden in de oplossingsrichtingen die, naar aanleiding van de Amsterdamse
heenzendzaak die eind mei / begin juni 1993 in de pers veel aandacht kreeg,
werden geformuleerd door een ambtelijke werkgroep, parallel met doch ge-
heel los van dit onderzoek.

Met betrekking tot de capaciteit wordt gesuggereerd om, met gebruikma-
king van simulatietechnieken zoals die,ook voor de kassa's in supermarkten
of balies van luchtvaartmaatschappijen gebruikt worden, vast te stellen wel-
ke overcapaciteit nodig is om met x% zekerheid te kunnen zeggen dat een
bepaald, acceptabel geacht niveau van heenzendingen niet zal worden over-
schreden, of, omgekeerd, bij een bepaalde verhouding tussen aanbod en be-
hoefte te kunnen vaststellen wat het bijbehorende `heenzendpercentage' is.

Ten slotte worden nog enkele suggesties gedaan voor verder onderzoek:
naar de gang van zaken rond illegale vreemdelingen, naar de verhouding
tussen feitelijke en door de rayonbureaus opgegeven aantallen lege cellen,
en naar de gevolgen van de `noodmaatregelen' van medio juni 1993 en de
voor de toekomst voorziene uitbreiding van het aantal cellen.



1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de achtergrond van het onder-
zoek en de vraagstelling. In hoofdstuk 2 komt de wijze waarop het onder-
zoek is uitgevoerd, aan de orde, alsmede de representativiteit van de gege-
vens. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de in het onderzoek opgeno-
men zaken. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beslissingsproces. In
hoofdstuk 5 worden enkele conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

1.1 Achtergrond

In 1992 is het aantal personen van wie de voorlopige hechtenis werd gevor-
derd, doch die wegens plaatsgebrek moesten worden heengezonden, (weer)
sterk toegenomen. Daarnaast is het aantal personen toegenomen van wie,
anticiperend op verwacht plaatsgebrek, de voorlopige hechtenis niet werd
gevorderd, terwijl daarvoor wel termen aanwezig waren. Een en ander heeft
zowel in de pers als binnen het ministerie van Justitie en de bij de straf-
rechtspleging betrokken organen de aandacht getrokken.

In deze paragraaf zal achtereenvolgens ingegaan worden op het verschijn-
sel heenzending, op de berichtgeving daarover in de pers en op de directe
aanleiding tot dit onderzoek.

1.1.1 Het verschijnsel heenzending

De verdachte van een misdrijf kan, onder bepaalde voorwaarden, in voorlo-
pige hechtenis worden genomen. Het initiatief hiertoe ligt formeel bij de of-
ficier van justitie (ovj), maar in de praktijk wordt al in een iets eerder sta-
dium een stap gezet, namelijk op het moment dat de politie besluit de ver-
dachte in verzekering te stellen. Dit besluit wordt genomen door een hulp-
officier van justitie-meestal een politie-officier. Vanuit deze verzekering
wordt de verdachte voorgeleid aan de ovj, die moet beslissen of hij een vor-
dering tot inbewaringstelling aan de rechter-commissaris voorlegt. Deze be-
slist over de bewaring door al dan niet een bevel hiertoe af te geven. Wil
de ovj de verdachte nog langer vasthouden, dan dient hij een bevel tot ge-
vangenhouding te vorderen bij de raadkamer van de rechtbank. De tenuit-
voerlegging van een bevel tot bewaring/gevangenhouding is de verantwoor-
delijkheid van de ovj.

Tijdens de inverzekeringstelling verblijft de verdachte in een politiecel.
De voorlopige hechtenis, dat is de bewaring plus eventuele gevangenhou-
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ding, wordt ten uitvoer gelegd in een huis van bewaring (hvb). In de prak-
tijk echter wordt voor de eerste dagen van de voorlopige hechtenis ook wel
gebruik gemaakt van politiecellen. Hoe lang iemand in een politiecel mag
verblijven, wordt uiteindelijk bepaald door de rechter.

Omdat er in de hvb's regelmatig een gebrek aan celruimte is, komt het
voor dat personen tegen wie een bevel tot bewaring of gevangenhouding is
afgegeven, door de ovj moeten worden heengezonden omdat er voor hen
geen plaats is. We noemen dit in dit rapport de manifeste heenzendingen.
Het komt echter ook voor dat de ovj afziet van het vorderen van de bewa-
ring of gevangenhouding, omdat hij anticipeert op plaatsgebrek. Wij zullen
dit de latente heenzendingen noemen. Ten slotte is er nog de mogelijkheid
dat iemand die reeds in een hvb verblijft in het kader van voorlopige hech-
tenis of de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf, wordt heengezonden om
plaats te maken voor iemand van wie de gevangenhouding dringender nood-
zakelijk geacht wordt.' Ook dit noemen we manifeste heenzendingen.

Een belangrijk criterium voor het instellen van de vordering tot bewa-
ring, en nog meer voor het komen tot een beslissing tot eventuele beenzen-
ding, is de categorie waarin de zaak wordt ingedeeld.' In de periode waar-
op het onderzoek betrekking heeft, werden drie categorieën gehanteerd: A,
B en C. Globaal kan worden gezegd dat verdachten in de A-categorie ver-
dacht worden van een zodanig ernstig delict of dat de omstandigheden zo
ernstig zijn dat ze zeker moeten worden vastgezet. Voor de verdachten in
de B- en de C-categorie geldt dat in afnemende mate. Een overzicht van het
op het moment waarop de gegevens werden verzameld geldende categorie-
ensysteem is opgenomen in bijlage 3.

Niet elke beëindiging van de voorlopige hechtenis is een heenzending.
Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor die gevallen waarin de ver-
dachte vanuit de voorlopige hechtenis voor de rechter wordt gebracht, en
daar een vrijheidsstraf krijgt opgelegd.' Zodra het vonnis definitief wordt,
komt er een einde aan de voorlopige hechtenis, en begint de executie van
die vrijheidsstraf. Een tweede situatie waarin er een einde komt aan de
voorlopige hechtenis zonder dat er sprake is van heenzending, is die waarin
de ovj besluit geen verlenging van de gevangenhouding te vorderen, of
waarin de rechter een dergelijke vordering afwijst. Hiervoor kunnen diver-
se redenen zijn, zoals het afronden van het onderzoek of het wegvallen van

De vraag is overigens of de ovj deze beslissing wel mag nemen (Haagse Courant, 1 juli
1993). De vrijheidsstraf is immers door de rechter opgelegd, en de taak van de ovj is
geen andere dan deze ten uitvoer te leggen (cf. Meijers, 1991; HR 1 februari 1991,
RvdW 91.044). De vergelijking dring zich op met de vervroegde invrijheidstelling en de
al eerder gevoerde discussie rond het niet ten uitvoer leggen van het bevel tot bewaring.

Zie voor een uitgebreide behandeling van dit prioriteitensysteem Berghuis en Essers
(1985) alsmede het rapport van de Evaluatiecommissie voorlopige hechtenis (1985).

Uiteraard komt er ook een einde aan de voorlopige hechtenis als de rechter slechts een
boete oplegt of tot vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging besluit en de officier niet in
beroep gaat.
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een van de (andere) gronden voor de voorlopige hechtenis. De voorlopige
hechtenis kan ook beëindigd worden door het ingaan van een andere vrij-
heidsbenemende maatregel. Zo kan de ovj besluiten om in plaats van de
voorlopige hechtenis een nog openstaande vrijheidsstraf te executeren, of
- in het geval van illegale vreemdelingen - de verdachte over te dragen
aan de vreemdelingendienst teneinde hem in vreemdelingenbewaring te la-
ten nemen (cf. Aalberts en Dijkhoff, 1992).

Ten slotte kan de voorlopige hechtenis nog geschorst worden. In dat ge-
val wordt de verdachte wel op vrije voeten gesteld, maar de voorlopige
hechtenis niet opgeheven. Aan de schorsing worden door de rechter voor-
waarden verbonden, en bij niet-nakoming daarvan kan de ovj de voorlopige
hechtenis zonder tussenkomst van de rechter weer doen ingaan. De schor-
sing heeft (op enkele uitzonderingen na)' niets te maken met plaatsgebrek,
maar is het resultaat van een door de rechter gemaakte afweging van de be-
langen van de verdachte tegen die van de staat (als vertegenwoordigd door
de ovj in zijn oorspronkelijke vordering tot bewaring).

Het is wellicht ten overvloede, maar toch goed hier op te merken dat het
heenzenden van een verdachte niet betekent dat tegen hem of haar ook geen
verdere vervolging wordt ingesteld. Dat laatste kan om verschillende rede-
nen' natuurlijk voorkomen, maar normaal gesproken zal de vervolging wel
degelijk worden voortgezet. Een probleem daarbij kan zijn dat de verdachte
die op vrije voeten is gesteld, zichzelf onttrekt aan de executie van de uit-
eindelijk opgelegde straf, bijvoorbeeld door naar het buitenland uit te wij-
ken of door niet te reageren op de dagvaarding en de incasso van de boete
respectievelijk de oproep zich te melden voor het ondergaan van een vrij-
heidsstraf. Dit komt met name voor bij verdachten die geen vaste woon- of
verblijfplaats hebben in Nederland. Zij verdwijnen - voorzover ze niet in
vreemdelingenbewaring worden genomen - vaak voorgoed uit het beeld.

1.1.2 De pers over heenzendingen

Tussen november 1992 en mei 1993 is er in de landelijke pers uitgebreid
aandacht besteed aan het probleem van de heenzendingen. s Daarbij werd,
onder verwijzing naar de problemen die bij verdere vervolging kunnen ont-

6 In sommige arrondissementen kwam (komt) het wel voor dat de rechter-commissaris zelf
de voorlopige hechtenis schorste vanwege het feit dat de verdachte niet onmiddellijk in
een hvb kon worden ondergebracht.

Bijvoorbeeld omdat de ovj het bij nader inzien niet opportuun vindt of omdat het bewijs
uiteindelijk niet te leveren is.
Buiten beschouwing is gelaten de reeks artikelen die geschreven werden naar aanleiding
van het politieke debat dat volgde op een artikel in De Telegraaf van 29 mei over het
heenzenden van een 19-jarige Marokkaan die ervan werd verdacht begin mei iemand met
messteken te hebben gedood.

7
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staan, een aantal malen in het bijzonder gewezen op de categorieën illega-
len en personen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ook frustraties van
de politie, die voor het opsporen van deze categorieën verdachten veel
moeite moet doen, en het onbegrip van het publiek werden breed uitgeme-
ten. In het vervolg van deze paragraaf wordt een chronologisch overzicht
gegeven van wat er zoal over heenzendingen geschreven werd.

In november 1992 bericht het Algemeen Dagblad (AD) dat het openbaar
ministerie in Rotterdam 17 verdachten op vrije voeten heeft moeten stellen,
waaronder iemand die vijf kilo heroïne vervoerde en veel illegalen en/of
drugdealers van wie de identiteit onbekend was. Twee dagen later kan De
Telegraaf de lezers gerust stellen: de ongeïdentificeerde illegalen kunnen
wel degelijk een dagvaarding verwachten. De Volkskrant bericht in dezelfde
maand dat in de eerste negen maanden van 1992 2.000 personen verdacht
van diefstal, roofovervallen, geweldpleging, woninginbraken en autokraken
zijn heengezonden wegens celgebrek. De Gelderlander citeert in december
de Amsterdamse ovj mevrouw Broek dat weliswaar 45% van de voorgelei-
de verdachten wordt heengezonden, maar dat echte zware gevallen daar
niet tussen zitten.

De Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Nordholt trekt in januari
aan de bel en zegt in een interview in Trouw dat door het cellentekort An-
tilliaanse en Surinaamse jongeren extra gemotiveerd worden tot het plegen
van straatroven, aangezien 70% van hen toch weer wordt heengezonden.

In januari 1993 maakt de Volkskrant de balans op en meldt dat in 1992
in totaal 3.000 verdachten moesten worden heengezonden. In Amsterdam
en Rotterdam is, aldus het bericht, in de laatste drie maanden van 1992 het
aantal heenzendingen verdubbeld, vooral ten gevolge van de groei van de
drugcriminaliteit. De celcapaciteit in de hvb's zal volgend jaar worden uit-
gebreid van 8.000 naar 8.700 cellen.

Het Rotterdams Dagblad (RD) meldt begin februari dat de Rotterdamse
hoofd-ovj het in noodgevallen langer dan drie dagen opsluiten van preven-
tief gehechten in politiecellen bepleit. Hierbij staat echter de rechterlijke
interpretatie van wettelijke bepalingen in de weg. Twee weken later kan het
AD melden dat inderdaad vijf voorgeleide verdachten wegens plaatsgebrek
in het hvb zijn opgesloten in een politiecel. Na enkele dagen worden deze
verdachten op last van de rechtbank weer vrijgelaten, omdat de gepleegde
feiten niet ernstig genoeg waren om voorlopige hechtenis in een politiecel
te rechtvaardigen. Dit vonnis van de rechtbank laat echter enige ruimte om
verdachten van ernstige delicten wel in politiecellen onder te brengen. Het
RD vindt dat hier sprake is van een praktijkexperiment, waarbij de kans be-
staat dat uiteindelijk het Hof een dergelijke verdachte in hoger beroep vrij-
laat. Dezelfde krant meldt op 25 februari dat de staatssecretaris van Justitie
overweegt om als noodmaatregel - in afwachting van de bouw van nieuwe
cellen en de aanschaf van containercellen - op geschiktheid geselecteerde
politiecellen tijdelijk tot hvb te bestemmen. Op 3 maart kan het RD melden
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dat de Rotterdamse rechtbank toestaat dat alleen bij ernstige feiten en abso-
lute noodzaak verdachten na te zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris
maximaal nog zes dagen in een politiecel kunnen worden vastgehouden. De
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak zal, aldus het artikel, nog met
een landelijke richtlijn komen voor het langdurig opsluiten van verdachten
in politiecellen.

De Coornhert-Liga laat op 4 maart 1993 weten de roep om extra cellen
hysterisch te vinden en pleit voor meer creativiteit rond de toepassing van
de voorlopige hechtenis en voor decriminalisering van drugs (NRC/Handels-
blad). Een Rotterdamse ovj reageert hierop met de mededeling dat alleen
de allerzwaarste gevallen voorlopige hechtenis ondergaan en dat de maxi-
male creativiteit al wordt aangesproken (NRC/Handelsblad, 9 maart 1993).
In april breekt de Coornhert-Liga wederom een lans voor minder in plaats
van meer cellen (NRC/Handelsblad, 13 april 1993).

Het RD en het AD melden begin april 1993 dat Rotterdam 100 extra cel-
len in het hvb krijgt; in het eerste kwartaal zijn al 279 verdachten vrijgela-
ten, waaronder 56 zware criminelen zoals EG-subsidiefraudeurs.

Half april worden in Rotterdam en Den Haag enkele tientallen verdachten
vrijgelaten; van hen behoren er 16 tot de zwaarste categorie. Een van de
oorzaken die door het openbaar ministerie wordt aangevoerd voor dit celge-
brek, is dat er aan Amsterdam celruimte moet worden afgestaan. Volgens
de minister van Justitie is dit niet het geval, maar het openbaar ministerie
houdt vol dat door Den Haag en Rotterdam 25 respectievelijk 20 cellen
moeten worden afgestaan (AD en NRC/Handelsblád, 15 april 1993).

In het eerste kwartaal van 1993 zijn 1.247 verdachten vrijgelaten (AD,
16 april 1993). De meesten heenzendingen vonden plaats in de drie grote
steden, waarvan 270 in Amsterdam volgens het AD en 820 volgens De Te-
legraaf. Enkele tientallen van de Amsterdamse verdachten behoorden tot de
zwaarste categorie. In mei 1993 wordt het aantal voor voorlopige hechtenis
beschikbare cellen met 385 uitgebreid; hiervan zijn er 200 voor Amster-
dam. Een Amsterdamse ovj schrijft medio april in NRC/Handelsblad dat al-
leen straatrovers, verkrachters, overvallers, moordenaars en drugcriminelen
nog in voorlopige hechtenis verblijven.

1.1.3 Aanleiding tot het onderzoek

Bovenstaande bloemlezing maakt twee dingen duidelijk: het verschijnsel
`heenzending' is zeer divers en omgeven met de nodige mythevorming, en
het is een zeer wezenlijk probleem voor de rechtshandhaving. Het mag dan
ook niet verwonderlijk heten dat er binnen het departement van Justitie en
het openbaar ministerie op alle mogelijke manieren getracht wordt het aan-
tal heenzendingen zo ver mogelijk terug te dringen.

Een probleem daarbij was tot nu toe dat kwantitatieve gegevens over de
heenzendingsproblematiek bij het openbaar ministerie en binnen het depar-
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tement wel voorhanden waren, doch dat een betrouwbaar inzicht in de aard
van deze gevallen ontbrak. Daarnaast was niet geheel duidelijk welke ele-
menten in de praktijk nu precies een rol spelen in de besluitvorming en of
de beslissers over voldoende informatie beschikken. Beide factoren maakten
het moeilijk een zodanige inschatting van de ernst van de situatie en van
zinvolle, op korte termijn uitvoerbare maatregelen te maken dat een gede-
gen advies omtrent de te zetten stappen aan de departementsraad kon wor-
den uitgebracht.

1.2 Vraagstelling

Het door het WODC uit te voeren onderzoek zou in deze lacune moeten
voorzien. Het moest enerzijds een aantal (feitelijke of geconstrueerde) ca-
susbeschrijvingen opleveren van typerende (representatieve) gevallen van
heenzending (latent en manifest), en anderzijds inzicht in het beslissings-
proces. In de casusbeschrijvingen zou daartoe gedetailleerd aandacht be-
steed moeten worden aan:
- soort delict (niet zozeer strafbaar feit als wel feitelijke handelingen en

omstandigheden; ernst, modus operandi, slachtoffers);
- de persoon van de dader (geslacht, leeftijd, nationaliteit, eventueel ver-

slaving, recidive);
- moment van `beenzending' (geen voorgeleiding bij de rechter-commissa-

ris, bij voorgeleiding, na afloop van de toegestane voorlopige-hechtenis-
termijn in een politiecel, tijdens het verblijf in een hvb in het kader van
de voorlopige hechtenis, idem in het kader van de tenuitvoerlegging van
de vrijheidsstraf);

- eventuele schorsing van de voorlopige hechtenis;
- A-, B- of C-categorie.

In de beschrijving van het beslissingsproces zou ingegaan moeten worden
op:
- de elementen die een rol spelen in de besluitvorming;
- de bij de beslissers aanwezige informatie;
- de wijze waarop het openbaar ministerie vaststelt wat de beschikbare

ruimte is;
- de lokale context van het probleem (met name gebruik van politiecellen,

het beleid ten aanzien van de voorlopige hechtenis, de in de hvb's aan-
wezige populatie).

Het onderzoek zou tevens inzicht moeten geven in eventuele verschillen

tussen arrondissementen.

Het onderzoek zou moeten plaatsvinden in maximaal twee maanden, gere-
kend vanaf 1 april 1993. De rapportage diende plaats te vinden aan de de-
partementsraad en aan de vergadering van procureurs-generaal.



2 Opzet en uitvoering

In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet op welke wijze het onderzoek is uit-
gevoerd en worden de gemaakte keuzen verantwoord. In paragraaf 2.1 komt
de gegevensverzameling aan de orde, in paragraaf 2.2 wordt ingegaan op
het probleem van de representativiteit. Paragraaf 2.3 bevat een korte con-
clusie.

2.1 Gegevensverzameling

2.1.1 Opzet

In verband met de geringe beschikbare tijd is, op basis van een globaal in-
zicht in de kwantitatieve gegevens, besloten het onderzoek te beperken tot
de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam, Breda en Zutphen. Criterium
was dat er in 1992 in deze arrondissementen een relatief groot aantal heen-
zendingen had plaatsgevonden (zie bijlage 2, tabel 1). Verwacht werd dat
in de op deze wijze samengestelde steekproef enerzijds gegevens over vol-
doende zaken zouden kunnen worden verzameld en tegelijkertijd enige
spreiding over de randstad / de rest van het land bereikt zou worden.

In de beste van alle mogelijke werelden zou de gegevensverzameling be-
staan uit het analyseren van de dossiers (uit een zo recent mogelijke
periode) van zaken waarin de verdachte door de politie aan de ovj werd
voorgeleid met het doel zijn voorlopige hechtenis te (doen) vorderen. He-
laas bleek in de meeste gevallen het dossier niet, of slechts ten koste van
onaanvaardbare verstoring van het normale verwerkingsproces, te achterha-
len. Om deze reden is in het grootste deel van de gevallen volstaan met ko-
pieën van de vorderingen/bevelen tot bewaring.

Een aantal gegevens over persoon, delict en procesgang is op basis hier-
van met gebruikmaking van een gestructureerd codeformulier op systemati-
sche wijze vastgelegd. Met behulp van deze gegevens kon min of meer ob-
jectief worden vastgesteld welke categorieën zaken in termen van kwantiteit
het meest representatief geacht kunnen worden voor de getrokken steek-
proef. Daarnaast werd van elke zaak (zo mogelijk) een korte casusbeschrij-
ving gemaakt, die kon worden gebruikt om een `sprekender' beeld van de
betreffende categorieën te geven.

Tegelijkertijd zijn, waar mogelijk, gegevens verzameld over degenen
van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf vervroegd werd beëin-
digd teneinde plaats te maken voor een voorlopig gehechte. De verzamelde
gegevens waren in grote lijnen dezelfde. Ten slotte konden op één parket
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ook (zeer summiere) gegevens verzameld worden over zaken die daar als
latente heenzendingen werden aangemerkt.

De volgende in de onderzoekopzet voorziene stap was het interviewen
van ovj's, parketmedewerkers en penitentiair consulenten omtrent de be-
slissingspraktijk. Dit is, als gevolg van de geringe beschikbare tijd, slechts
in zeer beperkte mate verwezenlijkt. Voor een verdere verdieping van het
inzicht zijn tevens gegevens verkregen van het gevangeniswezen, vooral
waar het ging om feitelijk beschikbare capaciteit.

2.1.2 Uitvoering

De gegevens waarop dit rapport is gebaseerd, werden, als gezegd, verza-
meld in de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam, Breda en Zutphen.
De gegevensverzameling vond plaats tussen 28 april en 28 mei 1993 en had
betrekking op de periode vanaf 1 april 1993.9 In totaal werden van 591 za-
ken gegevens verzameld; hiervan hadden er 566 betrekking op voorgelei-
dingen in de periode na 1 april. Om een compleet beeld te krijgen zijn ook
gegevens verzameld met betrekking tot verdachten die in de bewuste perio-
de werden heengezonden, na al enige tijd in het hvb te hebben doorge-
bracht (n =25). Voorzover mogelijk10 is, op de in paragraaf 2.1.1 vermelde
wijze, van alle verdachten (meederjarigen en minderjarigen) die in de on-
derzoeksperiode aan de ovj werden voorgeleid, een aantal relevante gege-
vens verzameld.

Bij het WODC was slechts in beperkte mate onderzoekcapaciteit be-
schikbaar. Om deze reden is voor de gegevensverzameling een beroep ge-
daan op tijdelijke krachten (codeurs). Deze hebben, na een korte instructie,
zelfstandig de gegevens verzameld. Daarbij hebben ze regelmatig samenge-
werkt, en in het begin ook `gedubbeld'.

De begeleiding van het onderzoek vond plaats door een ad hoc werk-
groep van departementsambtenaren (zie voor de samenstelling bijlage 1);

9 Deze begindatum is gekozen omdat bij het parket Rotterdam vanaf 1 april 1993 een volle-
dige en goed toegankelijke registratie plaatsvond van alle voorgeleidingen; bij de overige
parketten bestond deze al langer. De einddatum wisselt per parket en is het resultaat van
de beschikbare tijd en middelen.

Dit voorbehoud moet om twee redenen gemaakt worden. In de eerste plaats was het niet
mogelijk om van de in het onderzoek opgenomen zaken alle gewenste gegevens te achter-
halen. Dossiers waren in de meeste gevallen al in bewerking en konden daarom niet wor-
den ingezien; in de meest gevallen moesten de gegevens verkregen worden van de vorde-
ringen/bevelen tot bewaring. Hierin zijn over het algemeen slechts summiere gegevens te
vinden, maar het zijn wel de meest relevante. Om een indruk te krijgen van een aantal ge-
gevens die doorgaans niet uit deze bron te verkrijgen zijn, is van ca. 10% van de zaken
het dossier achterhaald. Geldgebrek was de tweede belemmering voor volledige gegevens-
verzameling: het budget liet slechts een beperkt aantal werkdagen toe; hierdoor konden
vooral in Amsterdam niet met betrekking tot alle in aanmerking komende zaken gegevens
verzameld worden.

10
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tevens is de procureur-generaal bij het gerechtshof te Leeuwarden gecon-
sulteerd. In de praktijk kwamen de werkzaamheden van de begeleidings-
commissie neer op het geven van een oordeel over de definitieve opzet van
het onderzoek en over de conceptrapportage, alsmede op het verlenen van
medewerking bij het verkrijgen van toegang tot de parketten.

2.2 Representativiteit

Zowel de wijze waarop de gegevensverzameling uiteindelijk heeft plaatsge-
vonden, als de aard van het verschijnsel waarover gegevens zijn verzameld,
maken dat vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de representativiteit van
die gegevens. In de volgende twee paragrafen zal op beide aspecten inge-
gaan worden.

2.2.1 De aard der zaak

Behalve de hierna te beschrijven steekproefproblematiek is er een funda-
mentele reden waarom de representativiteit van het verzamelde materiaal
enigszins twijfelachtig is. Deze is gelegen in het feit dat de kwalificatie
`heenzending' geen eenduidige is: het ligt er maar aan wanneer je kijkt.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat op zekere dag vier verdach-
ten worden voorgeleid. Tegen alle vier wordt een bevel tot bewaring uitge-
vaardigd, maar er is (in politiecellen) slechts plaats voor drie van hen. Eén
verdachte wordt dus direct heengezonden. Na vier dagen verloopt de ter-
mijn waarbinnen de voorlopige hechtenis in een politiecel mag worden
geëxecuteerd. Op die dag zijn er maar twee plaatsen in het hvb beschik-
baar. Eén verdachte wordt dus heengezonden. Een week later moet er per
se plaats worden gemaakt voor een verdachte van een zeer ernstig delict,
en die plaats wordt gevonden door weer een van de oorspronkelijke vier
verdachten heen te zenden. De vraag is nu: hoeveel verdachten zijn er
heengezonden? Het antwoord varieert, als gezegd, met het moment waarop
je kijkt. In perfect hindsight kunnen we zeggen: `drie'. Op de dag van de
oorspronkelijke voorgeleiding zou ons antwoord echter geluid hebben:
`één'. Vijf dagen later was het `twee' geweest.

Elke" uitspraak over aantallen en aard van heenzendingen houdt in dat
een cesuur wordt gelegd: verdachten die op het moment waarop de uit-
spraak wordt gedaan, nog in voorlopige hechtenis zitten, kunnen de volgen-
de dag worden heengezonden. Een dergelijke uitspraak betekent dus altijd:
tot op dit moment. In het geval van een onderzoek als dit doet zich echter
nog de lastige complicatie voor dat gezegd moet worden: tot het moment
waarop de status van de zaak vastgelegd werd (het moment van gegevens-
verzameling), en dat moment varieert van 28 april tot 28 mei. Consequen-
tie hiervan is dat het onderscheid tussen `vastgezet' en `heengezonden' niet
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scherp is: een verdachte die volgens onze gegevens is vastgehouden, kan in
principe nog op de dag waarop dat werd genoteerd, zijn heengezonden.

Deze constatering roept ook in het algemeen de vraag op wat nu precies
een heenzending is. Heel strak redenerend zou men kunnen zeggen dat dat
elk geval is waarin de verdachte voor de zitting (of voor het einde van zijn
straftijd) wegens plaatsgebrek in vrijheid wordt gesteld. Dit is echter voor
een onderzoek als dit geen werkbare definitie. Het andere uiterste, waarbij
wordt uitgegaan van de dag van de voorgeleiding, levert geen reëel beeld
op. Om praktische redenen wordt hier daarom toch maar het arbitraire mo-
ment van gegevensverzameling beschouwd als bepalend voor de status, met
één uitzondering. Bij het beschrijven van de periode van 1 t/m 23 april wor-
den degenen die in die periode werden vastgezet, maar na 23 april heenge-
zonden, beschouwd als vastgezet. Hun toerekening aan deze categorie weegt
op tegen het meetellen van heenzendingen van personen die voor 1 april
werden voorgeleid, maar in de periode 1 t/m 23 april heengezonden."

2.2.2 De steekproef

Uitgangspunt voor de gegevensverzameling vormden alle zaken waarin een
verdachte werd voorgeleid aan de officier van justitie. Hieruit werden zaken
geselecteerd op basis van drie criteria:
- de voorgeleiding moest hebben plaatsgevonden in de arrondissementen

Amsterdam, Rotterdam, Breda en Zutphen;
- de voorgeleiding moest hebben plaatsgevonden na 1 april 1993;
- of de verdachte moest na 1 april 1993 zijn heengezonden.

Een vierde afbakening vond plaats doordat op een gegeven moment werd
gestopt met het verzamelen van gegevens.

De zaken waarover gegevens zijn verzameld, kunnen dus beschouwd
worden als een steekproef uit het universum van voorgeleidingen. Een be-
langrijke vraag is nu of deze steekproef representatief geacht mag worden.
Bij de beantwoording van die vraag is het overigens wel van belang om het
(oorspronkelijke) doel van het onderzoek in gedachten te houden, namelijk
het geven van een kwalitatief inzicht in de heenzendingen; dit in het licht
van de negatieve beoordeling van het verschijnsel heenzending als zodanig.

Met betrekking tot de regionale afbakening kan dan gesteld worden dat
deze .zeker niet zuiver representatief is. Arrondissementen waar zich (in
1992) relatief weinig heenzendingen voordeden, zijn niet vertegenwoordigd.

u Een laatste probleem blijft dan nog dat er tussen de arrondissementen verschillen kunnen
zijn in de definitie van en/of de procedure rond heenzendingen. Dit doet zich vooral voor
bij de latente heenzendingen: op het ene parket werden verdachten aan wie in persoon een
dagvaarding was uitgereikt, niet als heenzending geteld, op het andere gebeurde dat (in
sommige gevallen) wel. In dit onderzoek is als heenzending beschouwd elk geval dat door
het betreffende parket als zodanig werd aangemerkt.
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Bewust is gekozen voor arrondissementen waar in 1992 sprake was van een
substantiële heenzendingenproblematiek. Daarbij is wel gestreefd naar een
spreiding over het land en over de omvang van de parketten (in termen van
aantallen zaken per jaar), maar dat betekent niet dat de gegevens in kwanti-
tatief opzicht een betrouwbare afspiegeling van het landelijke beeld zijn.
Met andere woorden, als op basis van deze gegevens geconstateerd wordt
dat x% van de beschouwde heenzendingen bestaat uit verdachten van zware
gewelddelicten, wil dat niet zeggen dat van het totale aantal heenzendingen
dat jaarlijks in heel Nederland wordt geteld, een zelfde percentage betrek-
king heeft op dergelijke delicten. Gelet op de keuze van de arrondissemen-
ten, mag worden aangenomen dat er in het landelijke totaal verhoudingsge-
wijs wat minder `zware' en wat meer `lichte' delicten voorkomen. Voor wie
geïnteresseerd is in de vraag `wat voor verdachten er zoal worden heenge-
zonden', hoeft dit echter geen beletsel te zijn.

Met betrekking tot de periode van gegevensverzameling moet allereerst
opgemerkt worden dat deze niet per se representatief is voor het hele jaar.
Het feit dat Pasen (11 en 12 april) erin viel, heeft waarschijnlijk geleid tot
een iets ander aanbod van verdachten alsmede tot een reductie van het aan-
tal heenzendingen: in Amsterdam is in deze periode gebruik gemaakt van
snelrecht teneinde de straatcriminaliteit direct te kunnen aanpakken. Met
het oog daarop kreeg het openbaar ministerie in Amsterdam de beschikking
over 60 extra cellen; nog eens 140 werden op termijn toegezegd.`

Een tweede probleem met betrekking tot de periode is dat deze aan het
eind niet eenduidig afgegrensd is: in het ene arrondissement zijn gegevens
verzameld over (vrijwel) alle voorgeleidingen/heenzendingen in de periode
tussen 1 april en 28 mei, in het andere is het zelfs niet gelukt om de hele
maand april compleet te krijgen. Ook dit hoeft geen beletsel te zijn voor
wie slechts in de aard van de heenzendingen geïnteresseerd is, maar het
maakt de kans groter dat incidenteel voorkomende gevallen niet in de
steekproef voorkomen. Voor de vergelijkbaarheid tussen de arrondissemen-
ten is het echter wel een probleem, zeker als het gewenst is die vergelijking
ook uit te drukken in verdelingen over bepaalde persoons- en delictskenmer-
ken. Dit probleem is (enigszins) te ondervangen door slechts de gegevens
met elkaar te vergelijken van zaken waarin de voorgeleiding/heenzending
plaatsvond in een periode waarover een redelijk compleet bestand verkre-
gen is. Op basis van een vergelijking van de aantallen zaken waarover ge-
gevens aanwezig zijn, met de aantallen door de parketten verwerkte zaken
(zie tabel 1) mag worden aangenomen dat de periode 1 t/m 23 april voor
drie van de vier arrondissementen aan deze eis voldoet; uit Amsterdam ont-
breken eigenlijk te veel zaken.

12 Volgens het openbaar ministerie in Den Haag en Rotterdam leidde dat vooral in deze ar-
rondissementen tot meer heenzendingen dan normaal.
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Tabel 1: Aantallen voorgeleidingen, vorderingen tot bewaring, toegewezen vorderingen en
(latente) heenzendingen in de periode 1 t/m 23 april 1993, in vier arrondissementen,
populatie (pop.) en steekproef (stpr.)

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
pop. stpr. pop. stpr. pop. stpr. pop. stpr.

voorgeleidingen

vorderingen
waarvan toegewezen

heenzendingen
d.m.v. einde voorl. hecht.
d.m.v. schorsing
d.m.v. einde tenuitvoerl.
latent

* Geen gegevens ontvangen.

334 287 138 138 72 46 21 21

266 259 138 138 72 46 21 21
242 235 137 137 59 45 21 21

76 51 80 57 * 5 0 0
26 0 0 0 12 1 0 0

9 0 4 0 0 0 0 0
168 30 0 0 0 0 0. 0

Met in het achterhoofd deze twee opmerkingen over de representativiteit
kan nu de volgende beschrijving van de steekproef gegeven worden.

Als gezegd, werden van in totaal 591 zaken gegevens verzameld. In 557
gevallen werd de inbewaringstelling gevorderd, 4 zaken kwamen in het be-
stand terecht omdat de tenuitvoerlegging van een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf werd opgeheven en de overige 30 zijn te beschouwen als latente
heenzendingen. In 523 gevallen werd de vordering toegewezen. Van twee
verdachten werd de voorlopige hechtenis na verloop van tijd geschorst, in
157 gevallen vond beëindiging plaats (zie paragraaf 4.1.2 voor de redenen).
In 59 gevallen werd de voorlopige hechtenis in het geheel niet ten uitvoer
gelegd (5 maal heenzending wegens plaatsgebrek, 54 schorsing/beëindiging
om andere redenen; zie tabel 18). Op het moment van de gegevensverza-
meling bevonden 396 verdachten zich (nog) in voorlopige hechtenis.

Dezelfde gegevens, maar nu voor de periode van 1 t/m 23 april, zijn
weergegeven in tabel 1. Daarin is onder het kopje `populatie' het aantal za-
ken vermeld dat volgens opgave van de parketten gedurende deze periode
voor opname in het onderzoek in aanmerking kwam en onder `steekproef'
het aantal zaken uit deze periode dat in het onderzoek is betrokken. Het valt
direct op dat latente heenzendingen kennelijk alleen in het arrondissement
Amsterdam voorkomen; dit komt overeen met de stellige uitspraken van de
ovj's in de andere arrondissementen dat daar iedereen die werd voorgeleid
aan de ovj, ook voor de rechter-commissaris werd gebracht." Opmerkelijk
zijn voorts de grote verschillen tussen de arrondissementen waar het gaat
om de verhouding toegewezen vorderingen/heenzendingen. In Amsterdam
werden op de 242 toegewezen vorderingen 111 verdachten heengezonden,

13 Dit laat natuurlijk onverlet de mogelijkheid dat met de politie afspraken zijn gemaakt over
de voorgeleidingen aan de ovj of dat de politie anticipeert op plaatsgebrek.
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Tabel 2: In het onderzoek opgenomen inbewaringstellingen/heenzendingen per dag, uitge-
splitst naar arrondissement (voorgeleiding tussen 1 en 23 april)*

dag en datum

do. 1 april
vr. 2 april

ma. 5 april
di. 6 april
wo. 7 april
do. 8 april
za. 10 april

di. 13 april
wo. 14 april
do. 15 april
vr. 16 april

ma. 19 april
di. 20 april
wo. 21 april
do. 22 april
vr. 23 april

totaal

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
ibs heen ibs heen ibs heen ibs heen

6 2 9 0 2 0 0 0
22 3 5 3 3 1 1 0

12 2 3 5 0 0 3 0
7 3 4 7 1 0 0 0

11 6 3 6 4 0 0 0
14 22 9 4 5 3 9 0
21 0 0 0 0 1 0 0

12 5 1 4 0 0 0 0
.11 1 2 2 0 0 0 0

9 2 1 3 5 0 1 0
21 2 10 2 5 0 6 0

11 5 3 6 3 0 0 0
11 2 3 1 6 0 0 0
4 1 4 6 2 1 0 0

13 16 12 5 1 0 0 0
24 6 16 13 7 0 1 0

209 78 85 67 44 6 21 0

* Bijzondere data waren: 9 april (Goede Vrijdag) en 12 april (tweede paasdag).

dat is 46% (exclusief de latente heenzendingen, waarin uiteraard geen bevel
tot bewaring werd afgegeven). In Rotterdam was dit percentage 61 en in
Zutphen 24. Betrouwbare gegevens over Breda konden achteraf niet meer
verkregen worden.

In tabel 2 is per arrondissement en per dag het aantal in het onderzoek
opgenomen feitelijke inbewaringstellingen/heenzendingen (inclusief latente)
weergegeven. Duidelijk is dat vooral de vrijdag een drukke dag is: van de
332 feitelijke inbewaringnemingen vonden er 112 plaats op een vrijdag (en
24 op de zaterdag na Goede Vrijdag); van de 151 heenzendingen waren dit
er 31 resp. 2 (plus 28 op Witte Donderdag). Dit heeft waarschijnlijk vooral
te maken met de grenzen die door de rechter-commissaris worden gesteld
aan de executie van de voorlopige hechtenis in politiecellen." Als deze ter-

14 In maart 1989 besloot het Europese hof voor de rechten van de mens in de zgn. Brogan-
zaak dat vrijheidsbeneming voor een periode van vier dagen en zes uur zonder dat de ar-
restant bij een rechter wordt voorgeleid, een schending oplevert van artikel 5, derde lid
EVRM. In de praktijk wordt deze uitspraak door de Nederlandse rechter-commissaris zo-
danig uitgelegd dat een verdachte binnen vier dagen (d.i. 72 + x uur) moet worden voor-
geleid, waarbij het aantal uren waarmee de grens van 72 mag worden overschreden, per
arrondissement kan verschillen.
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mijn afloopt in het weekend, moet op vrijdag een beslissing genomen wor-
den over plaatsing in een hvb dan wel heenzending.

2.3 Conclusie

De in dit rapport gepresenteerde gegevens mogen weliswaar slechts in be-
perkte mate representatief geacht worden, maar zijn zeker geldig waar het
gaat om de aard van de zaken. Gelet op de vraagstelling is dat voldoende:
het was nooit de bedoeling om een in kwantitatief opzicht representatief
beeld te schetsen.



3 De zaken

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de in het onderzoek
opgenomen zaken. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van de via de co-
delijsten vastgelegde gegevens als van de beschrijvingen die van het groot-
ste deel van de zaken zijn opgesteld. Er worden twee invalshoeken gehan-
teerd. Eerst worden in paragraaf 3.1 de delicten behandeld die aanleiding
waren voor de voorgeleiding. Vervolgens worden in paragraaf 3.2 de voor-
geleide personen gekarakteriseerd. In paragraaf 3.3 ten slotte worden enke-
le opmerkelijke combinaties van persoons- en delictskenmerken besproken.

3.1 De delicten

Bij het verzamelen van de gegevens zijn de in de stukken (vordering tot be-
waring, voorgeleidingsformulier, proces-verbaal) genoemde delicten in een
categorieënsysteem ondergebracht. Indien meer dan een delict werd ge-
noemd, is steeds het delict met de zwaarste strafbedreiging gecodeerd. Er
is geen onderscheid gemaakt tussen poging en voltooid delict; met name bij
de levensdelicten maakt dat natuurlijk wel iets uit. In tabel 3 zijn de resul-
taten weergegeven, uitgesplitst naar arrondissement en wel/niet heengezon-
den (let wel: deze laatste categorie bevat ook die gevallen waarin de vorde-
ring tot bewaring niet is toegewezen). Om elke indruk te vermijden dat het
hier zou gaan om een zodanig representatieve steekproef dat vergelijkingen
tussen de arrondissementen mogelijk zijn, zijn de absolute aantallen ver-
meld.

3.1.1 Vermogensdelicten

Uit de tabel wordt direct duidelijk dat het overgrote deel van de delicten in
de vermogenssfeer valt: in totaal 400 van de 591. Naar aard lopen ze echter
zeer uiteen, van zakkenrollerij en winkeldiefstal via autokraak en woning-
inbraak tot straatroof en bankoverval. Een selectie uit de omschrijvingen
maakt deze diversiteit zichtbaar.

Inbraak en autokraak
Van de vermogensdelicten vormt diefstal door middel van braak, al dan
niet in vereniging gepleegd, de hoofdmoot. Daarbij gaat het in grote lijnen
om twee soorten van feiten: inbraak in woonhuizen of bedrijfspanden en in-
braak in auto's.
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Tabel 3: Zwaarst bedreigde delict (poging en voltooid) dat leidde tot voorgeleiding, uitge-
splitst naar wel respectievelijk niet heengezonden, in vier arrondissementen. (absolu-
te aantallen)

delict

openlijke geweldpleging
wederspannigheid
niet voldoen aan bevel
overig openbenbare orde
doodslag/moord
mishandeling zwaar letsel
bedreiging met geweld
dood / letsel door schuld
brandstichting
verkrachting
gemeenschap met kind
ontucht met kind
ontucht door ouders enz.
aanranding
valsheid in geschrift
eenvoudige diefstal
diefstal in vereniging
diefstal d.m.v. braak in ver.
diefstal d.m.v. braak
diefstal met geweld
afpersing
oplichting
opzet- en gewoonteheling
overig Wetb. v. Strafrecht
Wegenverkeerswet
Opiumwet (harddrugs)

totaal

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
wel niet wel niet wel niet wel niet

heengezonden heengezonden heengezonden heengezonden

0 2 0 0 0 2 0 5
0 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
3 4 0 3 0 1 0 0
1 11 1 9 1 1 0 2
1 3 1 1 0 2 0 0
0 3 0 1 0 2 0 0
1 4 1 1 0 1 0 0
0 3 0 2 0 2 0 1
0 4 0 1 0 4 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0
0 0 0 1 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 2 0 0
0 5 0 2 1 0 0 0
7 7 0 1 0 0 1 0
7 13 1 2 0 1 2 5

11 45 39 14 13 14 1 5
14 25 28 5 1 1 2 5
14 57 10 16 0 2 1 7
0 3 0 2 0 0 0 0
0 2 0 0 0 1 0 0,
1 2 1 1 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0

19 39 4 19 1 3 0 3

84 235 87 83 17 43 7 35

`Voorgeleid wordt een 25-jarige verdachte afkomstig uit Engeland. Hij wordt verdacht
van drie inbraken in woonboten. Verdachte heeft in Nederland geen vaste woon- of
verblijfplaats. Hij gaat op 8 april in voorlopige hechtenis. Hij zit tijdens zijn voorlopige
hechtenis in het hvb. Op 12 mei wordt de voorlopige hechtenis opgeheven en gaat de
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf in. Hij is namelijk via de snelrechtprocedure op
27 april veroordeeld.' (Amsterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 40-jarige mannelijke verdachte van Surinaamse afkomst. Hij
wordt verdacht van een woninginbraak, diefstal van een auto en diefstal van een fiets.
Verdachte is verslaafd aan drugs en eerder veroordeeld wegens soortgelijke feiten.
Verdachte gaat op 6 april in voorlopige hechtenis en wordt op 8 april heengezonden
wegens plaatsgebrek.' (Amsterdam, B-cat.)

`Voorgeleid wordt een 20-jarige mannelijke verdachte van Nederlandse afkomst. Hij
wordt verdacht van een woninginbraak, diefstal van een auto en nog 21 andere feiten.
Verdachte is verslaafd aan drugs en is op 12 maart door de politierechter veroordeeld
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tot 100 uur dienstverlening. Hij gaat op 22 april in voorlopige hechtenis en wordt op
27 april heengezonden wegens plaatsgebrek.' (Rotterdam, A-cat)

`Verdachte is een Nederlandse man van 32 jaar. Hij wordt verdacht van twee inbraken
(een in een woning en een in een juwelierszaak) waarbij horloges, sieraden, paspoort,
rijbewijs, geld, enz. buitgemaakt. Uit de vordering tot inbewaringstelling blijkt van
eerdere politie-/justitiecontacten, recente veroordeling en drugverslaving van verdachte.
Hij wordt na vijf dagen voorlopige hechtenis wegens plaatsgebrek heengezonden. Uit
het proces-verbaal blijkt van twaalf inbraken hoofdzakelijk in winkels / zakelijke gebou-
wen en twee juwelierszaken, geld, strippenkaarten, computer, enz. werden buitge-
maakt. Verdachte is reeds driemaal veroordeeld, tweemaal voor inbraak, eenmaal voor
art. 3 Vuurwapenwet meermalen gepleegd. In het totaal tien justitiecontacten. Eerste
justitiecontact is inbraak, leidend tot vier maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk'

(Rotterdam, B-cat.)

`Verdachte is een Nederlandse man van 24 jaar. Hij wordt verdacht van twee woningin-
braken waarbij CD-spelers en een portemonnee werden buitgemaakt en een winkeldief-
stal van vier t-shirts. Verdachte is drugverslaafd en eerder veroordeeld voor soortgelij-
ke feiten. Zijn eerste veroordeling betrof diefstal in vereniging, het leidde, tezamen
met andere feiten, tot dienstverlening (voorwaardelijke gevangenisstraf). Verdachte zit
nog vast.' (Breda, A-cat.)

`Verdachte heeft verschillende diefstallen gepleegd waaronder, met een mededader,
diefstal van een auto. Verdachte is reeds eerder wegens auto-inbraken gevangen gehou-
den en wegens plaatsgebrek heengezonden. Verdachte gebruikt hasj en weed, versla-
ving lijkt echter niet de drijfveer voor zijn diefstallen, maar geldgebrek. Verdachte
wordt geschorst op voorwaarde dat hij een beroepenoriëntatiecursus volgt.'

(Zutphen, A-cat.)

`Verdachte is een 23-jarige Nederlandse man. Hij wordt verdacht van inbraken in cafe-
taria en ziekenhuis, waarbij geld, snoepgoed en/of dranken en/of een brandblusser wer-
den buitgemaakt. Verdachte werd eerder veroordeeld voor diefstal, heling en inbraak.
Uit het dossier blijkt van verslaving. Verdachte zit nog vast.' (Breda, B-cat.)

De straatroof
Een tweede grote categorie is die van diefstal met geweld. Hier springt
allereerst de straatroof in het oog. In het materiaal komen 37 zaken voor
waarbij in de omschrijving letterlijk dit woord voorkomt. Aangenomen
moet echter worden dat ook een aantal andere delicten uit de categorie dief-
stal met geweld, alsmede enkele bedreigingen, in feite straatroof is. Wat de
hieronder vermelde feiten in elk geval gemeen hebben, is het feit dat het
delict op straat plaatsvindt en dat er sprake is van dreiging met en/of ge-
bruik van geweld. Opmerkelijk zijn de grote verschillen in de mate waarin
geweld wordt gebruikt.

`Voorgeleid wordt een 38-jarige mannelijke verdachte van Surinaamse afkomst. Hij
wordt verdacht van diefstal met geweld. Geweld bestond uit "gewelddadig wegrukken
van portefeuille". Hij is verslaafd aan drugs en meermalen veroordeeld wegens derge-
lijke feiten. Hij gaat op 19 april in voorlopige hechtenis en zit nog vast (in verband met

snelrechtprocedure).' (Amsterdam, B-cat.)
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`Voorgeleid. wordt een 22-jarige mannelijke verdachte (afkomst onbekend). Hij wordt
verdacht van een tasjesroof met geweld en bedreiging met een mes (gepleegd in vereni-
ging). Verdachte is verslaafd aan gokken. Hij is eerder met politie/justitie in aanraking
geweest. Hij is op 13 april in voorlopige hechtenis gegaan en na verblijf op het hoofd-
bureau op 16 april heengezonden.' (Rotterdam, B-cat.)

'Verdachte is een 18-jarige Surinamer. Hij wordt verdacht van twee tasjesroven waarbij
geweld werd gebruikt, bestaande uit ruw wegrukken van de tassen en in een geval het
met kracht meesleuren van slachtoffer dat hierdoor pijn en/of letsel opliep. Inhoud van
de tassen bestond uit geldbedragen (f 95 en f 125) en chequepassen in portemonnees.
Verdachte is volgens een vordering tot inbewaringstelling eerder in contact geweest
met politie/justitie. Er blijkt niet van verslaving. Verdachte zit nog vast.'

(Rotterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 15-jarige mannelijke verdachte, afkomst onbekend. Hij wordt
verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en diefstal met geweld. Hij heeft vijf
personen door bedreiging met geweld opgesloten in een telefooncel. Voor ƒ 5,00 moch-
ten ze er weer uit! Hij is eerder veroordeeld wegens gekwalificeerde diefstal en loopt
nog in proeftijd. Verdachte gaat op 8 april in voorlopige hechtenis in het JOC. Op 12
mei wordt zijn voorlopige hechtenis geschorst.' (Amsterdam, A-cat.)

`Verdachte is een 24-jarige Marokkaanse man. Hij wordt verdacht van beroving van een
portemonnee met bedreiging van een mes. Verdachte is eerder veroordeeld voor be-
dreiging. Zijn eerste delict op 19-jarige leeftijd betrof verduistering, afgedaan met een
sepot. Van (drug)verslaving is niets bekend. Verdachte zit nog vast.' (Breda, A-cat.)

De roofoverval
Een tweede, minstens even heterogene subcategorie van de diefstallen met
geweld is die van de overvallen. Hier kan het gaan om een `echte' bank-
roof, maar ook om een overval op een benzinestation, winkel of horecage-
legenheid.

`Voorgeleid wordt een 23-jarige mannelijke verdachte van Nederlandse afkomst. Hij
wordt verdacht van vier woninginbraken en een bankoverval. Er werden bij deze mis-
drijven veel geld en waardevolle goederen buitgemaakt. Bij de bankoverval werden
personeel en cliënten bedreigd met een vuurwapen. De verdachte nam een geldbedrag
weg van ca. ƒ24.000. Verdachte gaat op 8 april in voorlopige hechtenis en zit nu vast
in een hvb.' (Amsterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 21-jarige mannelijke verdachte, afkomst onbekend. Hij wordt
verdacht van drie roofovervallen in winkels. Hij bedreigde verkopers en/of klanten
daarbij met een vuurwapen. Verdachte is recentelijk wegens een gewelddelict
veroordeeld. Hij loopt nog in proeftijd. Hij gaat op 6 april in voorlopige hechtenis en
zit nog vast in hvb.' (Amsterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 22-jarige mannelijke verdachte van Turkse afkomst. Hij wordt
verdacht van drie bankovervallen en heeft zijn mededaders van wapens voorzien. Hij
heeft personeelsleden en klanten van de banken bedreigd met vuurwapens (buit circa
ƒ40.000). Hij is eerder met de politie in aanraking geweest. Hij gaat op 22 april in
voorlopige hechtenis en zit nog vast.' (Amsterdam, A-cat.)
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`Een verdachte van 18 jaar, afkomstig uit Suriname, wordt verdacht van het plegen van
twee roofovervallen op een winkel/snackbar. Hierbij is gedreigd met een vuurwapen en
een buisje traangas. De voorlopige hechtenis wordt op 22 april geschorst.'

(Amsterdam, A-cat.)

`Verdachte is 20 jaar en gokverslaafd. Hij wordt verdacht van twee (pogingen tot) over-'
vallen, waarvan één keer op een benzinestation. Eén keer een poging tot afpersing.
Verdachte heeft deze -feiten gepleegd met één tot drie mededaders. Hierbij is geweld
gebruikt in de vorm van slaan/duwen en bedreiging met geweld met een mes en een
vuurwapen.' (Zutphen, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 25-jarige mannelijke verdachte van Antilliaanse afkomst. Hij
wordt verdacht van diefstal met geweld, namelijk het overvallen van een benzinesta-
tion. Hij heeft f 540 weggenomen en de caissière en een klant bedreigd met een vuur-
wapen. Hij heeft in het benzinestation enkele kogels afgevuurd. Hij is verslaafd aan
drugs en heeft eerdere politiecontacten wegens geweld- en vermogensdelicten. Hij gaat
op 22 april in voorlopige hechtenis. Hij wordt op 2 mei heengezonden wegens plaats-
gebrek.' (Rotterdam, A-cat.)

Winkeldiefstallen
Winkeldiefstal wordt veelal vervolgd als eenvoudige diefstal, een delict met
een maximale strafbedreiging van vier jaar. Men zou de verdachten ervan
daarom op het eerste gezicht niet verwachten onder degenen die aan de ovj
worden voorgeleid. Toch zitten ze er tussen, en meestal omdat er nog iets
meer aan de hand is.

`Voorgeleid wordt een 22-jarige vrouwelijke verdachte, afkomstig uit de Dominicaanse
Republiek. Zij wordt verdacht van diefstal met geweld. Zij heeft serviesgoed uit een
winkel willen stelen en twee verkoopsters daarbij getrapt en/of geslagen en/of ge-
stompt. Zij is al eerder veroordeeld wegens soortgelijke feiten en loopt nog in proef-
tijd. Zij gaat 22 april in voorlopige hechtenis en zit nog vast in verband met een snel-
rechtprocedure. De zitting is op 7 mei.' (Amsterdam, B-cat.)

`Voorgeleid wordt een 29-jarige mannelijke verdachte afkomstig uit Suriname. Hij
wordt verdacht van winkeldiefstal met geweld. Hij heeft het personeel van de winkel
bedreigd met een mes en een schaar en stekende bewegingen gemaakt richting borst en
buik. Hij is verslaafd aan drugs en eerder veroordeeld wegens gekwalificeerde diefstal.
Hij gaat op 8 april in voorlopige hechtenis, is op 14 april naar een hvb gegaan en op
15 april heengezonden wegens plaatsgebrek.' (Amsterdam, B-cat.)

`Voorgeleid wordt een 32-jarige mannelijke verdachte van Nederlandse afkomst. Hij
wordt verdacht van diefstal met geweld. Hij heeft sigaretten uit een winkel ontvreemd,
waarbij hij een verkoper bedreigde met een mes. Hij gaat op 5 april in voorlopige
hechtenis en zit nu vast in het hvb.' (Amsterdam, A-cat.)

Wat deze zaken gemeen hebben, is het gebruik van geweld. Ze verschillen
van de straatroven en de overvallen in die zin dat het geweld (kennelijk)
werd toegepast na betrapping, en niet al direct met het doel de verkoper(s)
te bewegen geld of goederen af te staan.
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Tabel 4: Geschat schadebedrag bij de daarvoor in aanmerking komende delicten, uitgesplitst
naar wel respectievelijk niet heengezonden, in vier arrondissementen (absolute aan-
tallen)

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
schadebedrag in wel niet wel niet wel niet wel niet
guldens heengezonden heengezonden heengezonden heengezonden

tot en met 100 10 18 3 0 0 0 0 0
100-500 13 24 15 3 1 4 0 2
500-1.000 0 22 10 8 1 2 0 5
1.000-5.000 7 44 11 5 7 7 3 5
5.000-10.000 1 8 1 4 1 2 2 1
10.000-20.000 3 19 5 2 0 3 0 3
>20.000 4 8 5 12 5 4 0 1
niet te schatten 0 2 5 4 1 3 0 0

Schade
In de hierboven gegeven beschrijvingen worden hier en daar schadebedra-
gen genoemd. Voorzover mogelijk is bij alle delicten die daarvoor in aan-
merking kwamen, een schatting van de schade gemaakt. De resultaten zijn
weergegeven in tabel 4.

3.1.2 Geweld- en openbare-ordedelicten

De laatste drie in de vorige paragraaf behandelde delicttypen hebben ge-
meen dat er geweld werd gebruikt in samenhang met een diefstal. Er wordt
echter ook een groot aantal verdachten voorgeleid dat om (heel) andere re-
denen geweld gebruikt.

`Voorgeleid wordt een 27-jarige vrouwelijke verdachte van Belgische afkomst. Zij
wordt verdacht van bedreiging met geweld tegen het leven gericht. Zij heeft een spoor-
wegbeambte, die haar voor een hulpofficier van justitie wilde voorgeleiden, in zijn arm
gebeten, waardoor twee bloedende wondjes ontstonden. Zij heeft een andere spoorweg-
beambte (op een andere dag) bedreigd met een injectienaald. Verdachte is verslaafd aan
drugs. Zij gaat op 23 april in voorlopige hechtenis en zit nog vast.'

(Rotterdam, A-cat.)

`Verdachte is een Nederlandse man van 31 jaar. Hij wordt verdacht van zware mishan-
deling van een gevangenisbewaarder/inrichtingswerker buiten functie. Verdachte is eer-
der voor gewelddelicten veroordeeld, in vereniging gepleegd, ook voor diefstal/inbraak
en ~-delicten. De eerste veroordeling op 13-jarige leeftijd betrof een inbraak afge-
daan met een sepot (ten parkette onderhouden). Uit het dossier blijkt niets van versla-
ving. Verdachte zit nog vast.' (Breda, A-cat.)

`Verdachte is geplaatst in een tehuis en heeft met vier anderen een groepsleider ernstig
mishandeld met stokken/fles. Hij heeft zich het meest gewelddadig gedragen van het
groepje. In tegenstelling tot de anderen is zijn voorlopige hechtenis nog niet geschorst.'

(Zutphen, cat. onb.)
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`Voorgeleid wordt een circa 24-jarige mannelijke verdachte van Marokkaanse afkomst.
Hij wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel. Hij heeft het slacht-
offer een steen in zijn gezicht gegooid, die hierdoor een aangezichtsfractuur/hersenlet-
sel/schedelletsel/ hersenschudding heeft opgelopen. Hij heeft in Nederland geen vaste
woon- of verblijfplaats. Hij is onbekend in het AD-register. Hij gaat niet in voorlopige
hechtenis. Zijn vordering tot inbewaringstelling wordt afgewezen.'

(Amsterdam, A-cat.)

`Verdachte, een 31-jarige Surinamer, heeft een steen gegooid naar iemand (naar het ge-
zicht) (poging tot mishandeling). Verder heeft hij tegen haar gezegd: `Ik zal je doden.'
8 april is verdachte heengezonden wegens plaatsgebrek.' (Amsterdam, B-cat.)

`Voorgeleid wordt een 20-jarige mannelijke verdachte van Nederlandse afkomst. Hij
wordt verdacht van openlijke geweldpleging met verenigde krachten, waarbij de twee
slachtoffers enige letsel hebben opgelopen. De verdachte heeft getrapt en geslagen met
een houten stok. Mededaders sloegen met een ijzeren staaf en een beugelslot. Verdach-
te heeft een JD en is dit kalenderjaar reeds tweemaal voor een identiek feit in aanra-
king gekomen met politie en justitie. Het dossier vermeldt geen verslaving. Verdachte
wordt na twee dagen voorlopige hechtenis geschorst.' (Breda, B-cat.)

`Voorgeleid wordt een 15-jarige vrouwelijke verdachte van Marokkaanse afkomst. Zij
wordt verdacht van openlijke geweldpleging met letsel tot gevolg. Zij heeft het slacht-
offer tegen het lichaam en hoofd getrapt en geslagen. Het slachtoffer liep kneuzingen
op naast het oor en een beschadigd trommelvlies. Verdachte komt niet voor in het AD-
register. Zij gaat op 23 april in voorlopige hechtenis. De voorlopige hechtenis wordt
dezelfde dag geschorst.' (Amsterdam, A-cat.)

De grens tussen mishandeling en (poging tot) doodslag of moord is niet al-
tijd even scherp te trekken.

`Verdachte is een Marokkaanse man van 25 jaar. Hij wordt verdacht van bedreiging met
de dood c.q. zware mishandeling van zijn ex-vrouw. Verdachte heeft daarbij een ruit
ingegooid en een glasscherf op de keel van zijn ex-vrouw gezet teneinde zijn/haar kind
te mogen zien. In het verleden al vaker toestanden hierover. Verdachte is blijkens het
dossier tot voor kort alcoholverslaafd en eerder veroordeeld voor inbraken (tweemaal)
en openlijke geweldpleging (tweemaal). Hij is de eerste keer in contact met justitie
gekomen voor diefstal op 17-jarige leeftijd. Hij zit nog vast.' (Breda, cat. onb.)

`Voorgeleid wordt een 29-jarige mannelijke verdachte van Spaanse afkomst. Hij wordt
verdacht van poging tot moord. Verdachte heeft opzettelijk en met voorbedachte rade
getracht het slachtoffer van het leven te beroven door met opzet en kalm beraad en rus-
tig overleg, tweemaal met een pistool op het slachtoffer te schieten, althans op het lin-
kervoorportier van de auto waarin het slachtoffer op de bestuurdersplaats was gezeten.
Het slachtoffer is niet aan zijn verwondingen overleden. Wat de aanleiding was van het
misdrijf, blijkt niet uit de vordering tot inbewaringstelling. Waarschijnlijk is dat het
ging om ruzie over schulden. Verdachte dient psychiatrisch en/of psychologisch te
worden onderzocht. Hij is op 5 april in voorlopige hechtenis gegaan. Hij zit vast in een
hvb.' (Rotterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 55-jarige mannelijke verdachte van Marokkaanse afkomst. Hij
wordt verdacht van moord op zijn zoon. Hij heeft zijn zoon meermalen met een mes in
de borst en buik gestoken. Slachtoffer is aan een longperforatie en/of slagaderlijke
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bloeding overleden. Hij is onbekend in het AD-register. Hij gaat op 21 april in voorlo-
pige hechtenis en zit nog vast.' (Amsterdam, A-cat.)

`Verdachte is een 26-jarige Turkse man. Hij wordt verdacht van een poging tot moord,
waarbij op het slachtoffer negenmaal is gevuurd. Uit de vordering tot inbewaringstel-
ling blijkt niets van verslaving of eerdere politie-/justitiecontacten. Opvallend is dat
verdachte pas na drie kwart jaar valt op te pakken, omdat hij uit Nederland is gevlucht.
Afrekening in het criminele milieu (verdovende middelen). Hij zit nog vast.'

(Rotterdam, B-cat.)

`Voorgeleid wordt een 21-jarige mannelijke verdachte van Nederlandse afkomst. Hij
wordt verdacht van driemaal poging tot doodslag van dezelfde persoon. De verdachte
heeft het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toegebracht door hem met grote kracht
met een honkbalknuppel te slaan en te schoppen. Vervolgens heeft de verdachte meer-
malen opzettelijk ingereden op het slachtoffer met een personenauto (Mercedes). Toen
het slachtoffer op de grond lag, heeft verdachte hem meermalen met grote kracht tegen
het hoofd geschopt. Op 17 maart wordt verdachte in voorlopige hechtenis genomen. Op
8 april wordt hij vanuit PI De Schie in vrijheid gesteld.' (Rotterdam, A-cat.)

Onder de gewelddelicten zijn ook enkele klassieke pogingen tot doodslag
van een politie-ambtenaar.

`Voorgeleid wordt een 30-jarige mannelijke verdachte van Nederlandse afkomst. Hij
wordt verdacht van diefstal van een personenauto en van poging tot diefstal. Hij heeft
een agent getracht van het leven te beroven door met de auto vol gas op hem in te rij-
den. De agent wist op tijd weg te springen. Hij is verslaafd aan drugs en eerder ver-
oordeèld wegens gewelddelicten. Hij gaat op 19 april in voorlopige hechtenis en wordt
op 23 april heengezonden wegens plaatsgebrek.' (Amsterdam, A-cat.)

`Een 18-jarige Nederlandse verdachte wordt verdacht van diefstal van vier auto's en
vier auto-inbraken, gepleegd in vereniging. Bovendien zou hij de politie hebben afge-
sneden (poging tot doodslag) toen deze de verdachte in gestolen auto wilde arresteren.
Verdachte is reeds eenmaal wegens diefstal in vereniging d.m.v. braak veroordeeld tot
een maand tuchtschool voorwaardelijk. Hij pleegde bovenstaand feit in de proeftijd. Er
is nog een justitiecontact: een transactie voor inbraak op 17-jarige leeftijd. Het dossier
meldt geen verslaving. Verdachte wordt na zes dagen voorlopige hechtenis heengezon-
den wegens plaatsgebrek.' (Breda, cat. onb.)

Over de aard van het gebruikte geweld zijn via de codeformulieren syste-
matisch gegevens verzameld. In de tabellen 5 t/m 7 worden deze weergege-
ven. Zowel uit de beschrijvingen als uit de tabellen blijkt dat ook verdach-
ten van zware gewelddelicten wel worden heengezonden. Daarbij zij echter
aangetekend dat er onder de heengezonden verdachten van een agressief
delict tegen personen geen waren die een voltooid levensdelict hadden ge-
pleegd, en twee aan wie poging tot doodslag ten laste werd gelegd zonder
dat er sprake was van verwondingen15. Onder de overige gevallen die als

is Hierbij ging het om de beide al genoemde gevallen van poging tot doodslag op een poli-
tieman.
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Tabel 5: Aard van het geweldgebruik bij de daarvoor in aanmerking komende delicten, uitge-
splitst naar wel respectievelijk niet heengezonden, in vier arrondissementen (absolute
aantallen)

aard van het geweld

gedreigd met geweld
geweld gebruikt

functioneel geweld
excessief geweld

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen

wel niet wel niet wel niet wel niet
heengezonden heengezonden heengezonden heengezonden

2 23 3 13 1 6 0 0
14 66 9 22 9 0 1 14

14 67 8 2i' 1 3 1 4
2 20 4 12 0 12 0 8

Tabel 6: Aard van het wapengebruik bij de daarvoor in aanmerking komende delicten, uitge-
splitst naar wel respectievelijk niet heengezonden, in vier arrondissementen (absolute
aantallen)

aard van het
wapengebruik

gedreigd met wapen
wapen gebruikt

vuurwapen of gelijkend
steekwapen
injectienaald
slagwapen

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen

wel niet wel niet wel niet wel niet
heengezonden heengezonden heengezonden heengezonden

7 32 5 17 0 7 1 2
5 28 3 10 0 2 0 9

4 21 3 16 0 2 1 3
7 27 4 10 0 4 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0
1 8 1 0 0 3 0 7

Tabel 7: Aard van het letsel bij de daarvoor in aanmerking komende delicten, uitgesplitst
naar wel respectievelijk niet heengezonden, in vier arrondissementen (absolute aan-
tallen)

aard van het letsel

pijn, geen zichtbaar letsel
zichtbaar letsel
eenmaal behandeld EHBO
meermalen behandeld
opname ziekenhuis
levensgevaarlijk
dodelijk gewond
geen letsel

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen

wel niet wel niet wel niet wel niet
heengezonden heengezonden heengezonden heengezonden

2 12 4 2 0 3 0 0
2 6 0 2 0 4 0 0
3 3 0 0 0 1 1 10
0 2 0 0 0 1 0 1
1 8 1 5 0 1 0 2
0 3 1 4 0 0 0 0
0 5 0 1 0 0 1 1
7 41 7 15 1 8 0 3

(poging tot) moord of doodslag werden gekwalificeerd, waren er drie waar-
in sprake was van ernstig letsel, en een waarin geen ernstig letsel werd toe-
gebracht.
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3.1.3 Seksuele delicten

Seksuele delicten worden in ons strafrecht opgevat als een bijzondere vorm
van geweldpleging. Dit onderscheid houden wij ook hier aan. Hierbij zij
wel opgemerkt dat het verschil tussen een verkrachting en een poging tot
doodslag in de praktijk gering kan zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld in het vol-
gende geval.

`Voorgeleid wordt een 34-jarige mannelijke verdachte van Nederlandse afkomst. Hij
wordt verdacht van twee verkrachtingen, waarbij er een gevolgd werd door een poging
tot moord. Voorts bekent verdachte nog drie moorden in 1992 en 1993. De eerste ver-
krachting vond plaats in de woning van het slachtoffer, waar hij was binnengedrongen
d.m.v. een bijl. De poging het slachtoffer van het leven te beroven lukte niet, aange-
zien nog iemand anders (een man) in de woning aanwezig was. Verdachte is gevlucht.
De tweede verkrachting vond plaats in de woning van een ander slachtoffer. Het slacht-
offer werd vastgebonden, geslagen en bedreigd met een mes. Vervolgens heeft de ver-
dachte het slachtoffer in de halsstreek gestoken of gesneden waardoor een hoofdzenuw
van haar arm werd doorgesneden en een slagaderlijke bloeding ontstond. Het slachtof-
fer is niet overleden, omdat zij wist te ontsnappen en tijdig medisch ingrijpen levens-
reddend was. Er blijkt niets van verslaving. Verdachte is eerder met politie en justitie
in aanraking geweest. Hij dient psychologisch en psychiatrisch te worden onderzocht.
Verdachte is op 7 april in voorlopige hechtenis gegaan. Hij zit vast in een hvb.'

(Rotterdam, A-cat.)

`Verdachte is een 27-jarige Nederlandse man. Hij wordt verdacht van verkrachting, niet
met penis maar met vinger(s) in vagina, onder bedreiging van geweld, tevens heeft hij
het betreffende slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Ook heeft hij gepoogd
van de vrouw geld te ontvreemden door bedreiging met geweld. Verdachte is eerder in
contact met politie/justitie geweest voor een gewelddelict. Uit de vordering tot inbewa-
ringstelling blijkt niets van verslaving. Verdachte zit nog vast.' (Rotterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 34-jarige mannelijke verdachte van Nederlandse afkomst. Hij
wordt verdacht van verkrachting en het onder bedreiging doen dulden van ontuchtige
handelingen. In de periode 1 januari 1987 tot 30 juli 1991 zijn deze feiten meermalen
gepleegd (telkens hetzelfde slachtoffer). Hij heeft haar bedreigd met geweld en vastge-
bonden. Verdachte is onbekend in het AD-register. Hij gaat op 20 april in voorlopige
hechtenis. Zijn voorlopige hechtenis wordt direct geschorst.' (Amsterdam, A-cat.)

Hoewel seksuele delicten naar hun aard meestal gewelddadig zijn, althans
in de zin dat er vaak dwang aan te pas komt, is er niet altijd letsel.

`Verdachte is een 33-jarige man. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving van een min-
derjarige (slachtoffer is 9 jaar). Verdachte is reeds eerder met politie/justitie in aanra-
king gekomen voor zedendelicten. Hij heeft het slachtoffer bij de nek gepakt en in het
bos gesleurd, terwijl het slachtoffer gilde en tegenstribbelde. Subsidiair verdenkt men
hem van poging tot het plegen van ontuchtige handelingen met die minderjarige. Uit de
vordering tot inbewaringstelling blijkt niets van verslaving. Verdachte zit nog vast.'

(Rotterdam, A-cat.)

`Verdachte is een 37-jarige Nederlandse man. Hij wordt verdacht van verkrachting van
dan wel gemeenschap met bewusteloze vrouw. (Het vermoeden rijst dat de vrouw door
de verdachte is zat gevoerd en hij heeft aangedrongen haar weg te brengen.) Uit het
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dossier blijkt niets van verslaving, wel eerdere veroordelingen voor rijden onder in-
vloed. Verdachtes voorlopige hechtenis wordt op zijn verzoek onmiddellijk geschorst.'

(Breda, A-cat.)

Naast verkrachtingen en aanrandingen komen ook gevallen van incest voor.

`Voorgeleid wordt een 70-jarige mannelijke verdachte van Nederlandse afkomst. Hij
wordt verdacht van seksueel misbruik van zijn kleindochter gedurende zes jaar (van
haar 4e tot haar 10e). Eerder was al sprake van seksueel misbruik van zijn eigen doch-
ter gedurende 15 jaar. Verdachte heeft contact met de RIAGG, afdeling geriatrie. Hij
gaat op 16 april in voorlopige hechtenis. Zijn voorlopige hechtenis wordt geschorst op
16 april.' (Rotterdam, A-cat.)

Niet elk zedendelict leidt tot inbewaringstelling.

`Verdachte heeft ontucht gepleegd met zijn minderjarige buurjongen. Verdachte stelt dat
met zijn goedvinden is gebeurd. De rechter-commissaris wijst een vordering tot inbe-
waringstelling niet toe. Verdachtes strafblad heeft enkel betrekking op verkeersdelicten.
Verdachte heeft momenteel geen werk, woont niet meer samen met zijn vrouw en kin-
deren, is afkomstig uit Suriname en rookt regelmatig marihuana. ' (Breda, cat. onb.)

3.1.4 Opiumwetdelicten

Opiumwetdelicten vormen een relatief veel voorkomende grond voor voor-
geleiding. In tabel 5 zijn ze alle onder één noemer gebracht. Het is echter
mogelijk een uitsplitsing te geven, en wel in de categorieën: bezit (art. 2,
lid 1, C), vervaardigen/handel (art. 2, lid 1, B of D) en smokkel (art. 2, lid
1, A). In tabel 8 zijn de resultaten te vinden. Verdachten van Opiumwetde-
licten worden, zo blijkt uit de tabel, meestal wel enige tijd vastgehouden.
Vooral in Amsterdam echter komen ook heenzendingen voor.

Uit de casusbeschrijvingen komt een verdere diversificatie van de delic-
ten naar voren.

`Voorgeleid wordt een 22-jarige mannelijke verdachte van Griekse afkomst. Hij wordt
verdacht van smokkel van drugs van Nederland naar Griekenland. Hij heeft geen eer-
dere politiecontacten in Nederland. Hij gaat op 19 april in voorlopige hechtenis en
wordt op 23 april heengezonden wegens plaatsgebrek.' (Amsterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 18-jarige vrouwelijke verdachte van Griekse afkomst. Zij wordt
verdacht van drugsmokkel van Nederland naar Griekenland. Zij heeft geen eerdere po-
litiecontacten in Nederland. Zij gaat op 19 april in voorlopige hechtenis, die op 27
april wordt geschorst.' (Amsterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 36-jarige mannelijke verdachte van Braziliaanse afkomst. Hij
wordt verdacht van smokkel van cocaïne van Brazilië naar Nederland (13 kilo). Boven-
dien werd bij zijn aanhouding ook 13 kilo (van een stof bevattende) cocaïne aangetrof-
fen, terwijl hij op het punt stond naar het buitenland te vertrekken. Uit de gegevens
blijkt niet dat de verdachte zelf verslaafd is aan drugs. Verdachte heeft geen vaste
woon- of verblijfplaats in Nederland. Verdachte is op 6 april in voorlopige hechtenis
gegaan. Hij zit vast in een hvb. (Rotterdam, A-cat)
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Tabel 8: Opiumwetdelicten in drie categorieën, uitgesplitst naar wel respectievelijk niet
heengezonden, in vier arrondissementen. (absolute aantallen)

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
wel niet wel niet wel niet wel niet

heengezonden heengezonden heengezonden heengezonden

bezit drugs 6 12 0 0 1 2 0 0
vervaardigen/handel 8 15 0 0 0 0 0 3
smokkel 5 12 4 19 0 1 0 0

`Verdachte, een 43-jarige Colombiaan, wordt verdacht van het binnen het grondgebied
van Nederland brengen (telkens) van cocaïne d.m.v. het verzenden hiervan over de
post. In verzekering gesteld op 22 april, naar hvb op 27 april, zit nog vast.'

(Amsterdam, A-cat.)

`Verdachte is een 28-jarige man van buitenlandse komaf. Hij wordt verdacht van art. 2
Opiumwet, heling lederen jassen, diefstallen onder bedreiging van geweld, bedreiging
met misdrijf tegen het leven gericht c.q. zware mishandeling. Verdachte is drugver-
slaafd en eerder voor diefstallen, inbraken en heling veroordeeld. Het eerste feit, op
15-jarige leeftijd, betreft inbraak in vereniging en joy-riding, afgedaan met een beris-
ping. Verdachte zit nog vast.' (Breda, A-cat.)

Het in het bezit hebben van drugs en/of het handelen daarin leidt niet altijd
tot het toewijzen van de vordering.

`Verdachte, 21 jaar, afkomstig uit Tetouan, wordt verdacht van handel in drugs (97 zak-
jes met hasj) en het voorhanden hebben van een vuurwapen. Vordering ovj afgewezen.'

(Amsterdam, A-cat.)

Gebeurt dat wel, dan is vervolgens de afloop van de zaak ook nog niet
zeker.

`Verdachte is een verslaafde 43-jarige Surinamer en drugdealer. De voorlopige
hechtenis is opgeheven na schuldigverklaring zonder oplegging van straf door politie-
rechter (snelrecht).' (Amsterdam, B-cat.)

`Voorgeleid wordt een 34-jarige mannelijke verdachte van Surinaamse afkomst. Hij
wordt verdachte van het in bezit hebben van cocaïne en handel in heroïne. Verdachte is
zelf verslaafd aan drugs en is eerder veroordeeld terzake van de Opiumwet. Hij gaat op
6 april in voorlopige hechtenis en wordt op 8 april heengezonden wegens plaatsge-
brek.' (Amsterdam, B-cat.)

`Voorgeleid wordt een 48-jarige mannelijke verdachte van Franse afkomst. Hij wordt
verdacht van het voorhanden hebben en verkopen van drugs. Hij heeft in Nederland
geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is verslaafd en eerder veroordeeld inzake de
Opiumwet. Hij gaat op 26 april in voorlopige hechtenis en zit nog vast i.v.m. snel-
recht. Zitting op 7 mei.' (Amsterdam, B-cat.)

'Een mannelijke verdachte van 25/26 jaar van Marokkaanse komaf zonder vaste woon-
of verblijfplaats. Verdacht van verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of ver-
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Tabel 9: Geslacht van de verdachten, uitgesplitst naar wel respectievelijk niet heengezonden,
in vier arrondissementen. (absolute aantallen)

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
geslacht wel niet wel niet wel niet wel niet
verdachte heengezonden heengezonden heengezonden heengezonden

man
vrouw

84 222 87 80 17 42 7 30
0 13 0 3 0 1 0 5

voeren van 65 gram c.q. hoeveelheid heroïne c.q. het opzettelijk aanwezig hebben
hiervan. Uit vordering en bevel blijken geen eerdere contacten met politie/justitie. Ook
blijkt hieruit niets van drugverslaving. Na zeven dagen op een politiecel te hebben
doorgebracht, is de verdachte vanwege plaatsgebrek hvb heengezonden.'

(Rotterdam, B-cat.)

3.2 De verdachten

Van de verdachten is een aantal persoonskenmerken op systematische wijze
vastgelegd. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven. Allereerst, in
tabel 9, het geslacht van de verdachte. Duidelijk is dat er beduidend minder
vrouwen worden voorgeleid dan mannen. Dit is niet verwonderlijk, gezien
hun over het algemeen geringe aandeel in het totale aantal bekend gewor-
den verdachten. Opmerkelijk is wel dat vrouwen kennelijk een veel gerin-
gere kans lopen dan mannen om te worden heengezonden", terwijl de de-
licten die ze plegen, toch niet wezenlijk anders zijn.

`Voorgeleid wordt een 16-jarige vrouwelijke verdachte. Zij wordt verdacht van diefstal
van twee giropasjes en van gebruik van een pasje door f 1.500 uit de geldautomaat te
halen. Zij gaat op 26 april in voorlopige hechtenis en op 4 mei wordt de voorlopige
hechtenis geschorst.' (Amsterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 14-jarige vrouwelijke verdachte van Joegoslavische afkomst. Zij
wordt verdacht van een woninginbraak (buit ca. f 18.000). Zij heeft in Nederland geen
vaste woon- of verblijfplaats. Ze is wel bekend in het AD-register. Zij gaat op 23 april
in voorlopige hechtenis. De voorlopige hechtenis wordt op 29 april geschorst.'

(Amsterdam, A-cat.)

`Verdachte is 25 jaar, afkomstig uit Brazilië. Zij heeft een brand gesticht in een woning
en getracht iemand door messteken van het leven te beroven. Verdachte is illegaal en
heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Zij wordt op 1 april in verzekering gesteld,
gaat op 7 april naar het hvb en zit nog vast.' (Amsterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 18-jarige vrouwelijke verdachte van Servische afkomst. Zij
wordt verdacht van zakkenrollen. Verdachte is met die bedoeling naar Rotterdam geko-

16 Daarbij moet worden aangetekend dat, voorzover bekend, bij een derde van de vrouwen
de voorlopige hechtenis wordt geschorst. Bij de mannen is dit ca. een zesde.
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men en geeft zelf aan dit vaker te doen. Er blijkt niets van verslaving. Verdachte gaat
op 16 april in voorlopige hechtenis. Haar voorlopige hechtenis wordt geschorst op 16
april. Ook is niets gebleken van eerdere politiecontacten.' (Rotterdam, A-cat.)

`Verdachte is een 20-jarige vrouw. Zij wordt verdacht van het plegen van een aantal
winkeldiefstallen samen met vier andere vrouwen. Een man fungeerde als chauffeur.
voorlopige hechtenis opgeheven op 20 mei i.v.m..de afronding van het onderzoek.'

(Zutphen, B-cat.)

`Verdachte, een 35-jarige vrouw, wordt verdacht van drughandel en -vervoer (ca. acht
kilo) samen met drie andere verdachten. Bij haar zijn drie vuurwapens aangetroffen.
Inverzekeringstelling 31 maart, 2 april ingang voorlopige hechtenis, 7 april naar hvb,
zit nog.'

(Amsterdam, A-cat.)

De leeftijd van de verdachten loopt sterk uiteen: de jongste is 12 jaar, de
oudste 72. In tabel 10 is de leeftijd ingedeeld in een aantal klassen. Opmer-
kelijk is de relatief grote groep (zeer) jonge verdachten, vooral in Amster-
dam. De delicten waarvan ze verdacht worden, lopen sterk uiteen, maar het
merendeel valt toch wel in de categorie vermogensdelicten, en dan in het
bijzonder (auto-)inbraak en straatroof.

`Voorgeleid wordt een 14-jarige mannelijke verdachte, afkomst onbekend. Hij wordt
verdacht van diefstal met geweld, gepleegd in vereniging. Hij heeft met een groep
mededaders een persoon ingesloten en met een mes bedreigd en gedwongen tot het af-
geven van zijn pet en schoenen. Verdachte gaat op 8 april in voorlopige hechtenis. Zijn
voorlopige hechtenis wordt dezelfde dag geschorst.' (Amsterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 15-jarige mannelijke verdachte afkomstig uit Marokko. Hij wordt
verdacht van diefstal uit auto's (tweemaal). Verdachte gaat op 6 april in voorlopige
hechtenis. Zijn voorlopige hechtenis wordt dezelfde dag geschorst.'

(Amsterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 12-jarige mannelijke verdachte geboren te Dar EI Arrass. Hij
wordt verdacht van diefstal uit auto's (tweemaal). Verdachte gaat op 6 april in voorlo-
pige hechtenis. Zijn voorlopige hechtenis wordt dezelfde dag geschorst.'

(Amsterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 15-jarige mannelijke verdachte van Marokkaanse afkomst. Hij
wordt verdacht van diefstal met geweld, namelijk een bankoverval (buit ca. f 17.450).
Hij heeft hierbij op twee medewerkers en een klant een schietwapen gericht gehouden.
Hij heeft eerdere politiecontacten. Hij gaat op 22 april in voorlopige hechtenis en zit
nog vast.' (Amsterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 13-jarige mannelijke verdachte, afkomst onbekend. Hij wordt
verdacht van inbraak in een sportkantine. Hij gaat 27 april in voorlopige hechtenis.
Zijn voorlopige hechtenis wordt direct geschorst.' (Amsterdam, A-cat.)

`Verdachte 14 jaar heeft samen met drie anderen iemand beroofd en het slachtoffer op-
gesloten en vastgebonden in een kelderbox. Verder heeft verdachte in vereniging een
woninginbraak gepleegd en hier video-/geluidsapparatuur gestolen. Verdachte is ge-
plaatst in het JOC te Amsterdam.' (Amsterdam cat. onb.)
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Tabel 10: Leeftijd van de verdachten, uitgesplitst naar wel respectievelijk niet heengezonden,
in vier arrondissementen (absolute aantallen)

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
wel niet wel niet wel niet wel niet

leeftijd verdachte heengezonden heengezonden heengezonden heengezonden

12 t/m 15 jaar
16 t/m 17 jaar
18 t/m 23 jaar
24 t/m 29 jaar
30 t/m 39 jaar
40 jaar en ouder

0 26 0 0 0 1 0 2
1 27 0 0 0 2 0 5

32 63 20 22 8 13 5 10
20 36 38 29 4 11 0 3
22 56 27 25 5 9 2' 12

9 27 2 7 0 7 0 3

Tabel 11: Etniciteit van de verdachten (voorzover bekend), uitgesplitst naar wel respectieve-
lijk niet heengezonden, in vier arrondissementen (absolute aantallen)

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
wel niet wel niet wel niet wel niet

etniciteit verdachte heengezonden heengezonden heengezonden heengezonden

Nederlander 10 42 35 27 9 30 5 24
Surinamer 19 42 14 12 2 1 0 4
Antilliaan 2 6 6 3 1 0 0 3
Turk 3 19 2 12 1 5 0 0
Marokkaan 18 39 10 9 1 3 0 0
anders 27 60 12 16 2 3 2 2

`Verdachte verblijft in tehuis waar hij op last van de kinderrechter is geplaatst. Ver-
dachte heeft met vier anderen groepsleiders aangevallen en ernstig mishandeld met
stokken/fles. De voorlopige hechtenis wordt na elf dagen op verzoek van de verdachte
geschorst; terug naar het tehuis.' (Zutphen, cat. onb.)

`Verdachte is 17 jaar en verblijft door de week op een internaat. Verdachte heeft zich
schuldig gemaakt aan een groot aantal diefstallen (fietsen, autoradio's) en joy-riding.
Dit alles deed hij samen met vrienden. De voorlopige hechtenis wordt geschorst, zodat
verdachte weer naar het internaat terug kan. Verdachte woont de weekends bij zijn
moeder en heeft enige tijd onder toezicht gestaan.' (Breda, cat. onb.)

`Verdachte, 15 jaar oud, heeft diverse malen ontucht gepleegd met een meisje van ca. 4

jaar. De voorlopige hechtenis wordt geschorst door de rechter-commissaris. De ouders
zijn gescheiden. De moeder is ook incestslachtoffer. Verdachte dient zich aan aanwij-
zingen van de reclassering te houden. Ondertoezichtstelling wordt geadviseerd.'

(Breda, cat. onb.)

Uit de tot nu toe gegeven beschrijvingen van het materiaal blijkt dat er een
grote variëteit van nationaliteiten /etnische afkomsten aangetroffen kan wor-
den. In tabel 11 is een onderverdeling in zes categorieën gemaakt. Daarbij
moet wel bedacht worden dat de categorieën Nederlander, Surinamer en
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Antilliaan niet exclusief zijn, en op basis van de geraadpleegde documenten
vaak niet scherp af te bakenen.

Duidelijk is dat er een groot verschil is tussen de randstedelijke arron-
dissementen en die in de rest van het land: in de eerste zijn de autochtone
Nederlanders in de minderheid, in de laatste in de meerderheid. Daarnaast
valt op dat de categorie `overig' in Amsterdam relatief groot is.

Een niet onbelangrijke vraag bij allochtonen is hun verblijfsstatus. Van
77 buitenlandse verdachten is hierover iets bekend. Drie van hen waren
vreemdelingen met een verblijfsvergunning; een van hen was een asielzoe-
ker of gedoogde. Deze vier buitenlanders werden niet heengezonden. Van
de 73 illegalen werden er 21 heengezonden.

De delicten waarvan de illegalen worden verdacht, verschillen niet sterk
van die van de andere verdachten - met uitzondering uiteraard van het ille-
gale verblijf in Nederland. Daarnaast komen er relatief iets meer valsheids-
misdrijven voor.

`Voorgeleid wordt een 42-jarige mannelijke verdachte, geboren te Vienne (Frankrijk).
Hij wordt verdacht van illegaal verblijf in Nederland. Verdachte gaat op 6 april in
voorlopige hechtenis en wordt direct heengezonden wegens plaatsgebrek.'

(Amsterdam, B-cat.)

`Verdachte afkomstig uit Engeland, 35 jaar oud. Verbleef in Nederland terwijl hij tot
ongewenste vreemdeling is verklaard. Zijn voorlopige hechtenis is opgeheven om een
gevangenisstraf uit te zitten. Snelrechtprocedure.' (Amsterdam, B-cat.)

`Verdachte 19 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, illegaal, afkomstig uit Liba-
non, met een ander een straatroof gepleegd waarbij de slachtoffers (twee) met een mes
en pistool zijn bedreigd. Heenzending 20 april.' (Amsterdam, B-cat.)

`Voorgeleid wordt een 35-jarige mannelijke verdachte, afkomstig uit Zuid-Afrika. Hij
wordt verdacht van het vervalsen van travellers cheques en salesslips en van opzethe-

ling. Hij is onbekend in AD-register. Hij verblijft hier vermoedelijk illegaal. Hij gaat
op 20 april in voorlopige hechtenis en wordt direct uit voorlopige hechtenis geschorst.'

(Amsterdam, A-cat.)

`Voorgeleid wordt een 20-jarige mannelijke verdachte van Marokkaanse afkomst. Hij
wordt verdacht van zakkenrollen. Hij heeft een politiecontact in verband met niet
kunnen tonen van identiteitspapieren. Verdachte verblijft hier vermoedelijk illegaal. Hij
gaat op 13 april in voorlopige hechtenis en de voorlopige hechtenis wordt op 20 april
opgeheven. Zitting is op 27 april in verband met snelrechtprocedure.'

(Amsterdam, B-cat.)

`Verdachte (Turk) wordt verdacht van drughandel (circa acht kilo heroïne). Hij is eer-
der in Frankrijk hiervoor veroordeeld. Verdachte is illegaal in Nederland zonder vast
adres. Tevens zijn wapens aangetroffen bij verdachte. Hij wordt op 31 maart in verze=
kering gesteld, de voorlopige hechtenis vangt aan op 2 april. Op 8 april wordt hij op-
genomen in het hvb, waar hij nog vast zit.' (Amsterdam, A-cat.)

`Verdachte een 20-jarige Marokkaan (illegaal, zonder vaste woon- of verblijfplaats)
wordt verdacht van twee inbraken waarbij geld, video-/computerapparatuur is buitge-
maakt. 22 april heengezonden.' (Amsterdam, A-cat.)



De zaken 35

Voorzover bekend, hadden 161 verdachten geen vaste woon- of verblijf-
plaats in Nederland. Van hen werden er 65 heengezonden. Over de dage-
lijkse activiteit van de verdachten is slechts in 165 gevallen iets bekend.
Het grootste deel was werkloos (130); 13 verdachten gingen op school en
22 hadden een baan. Van de 333 verdachten waarover hieromtrent iets be-
kend is, waren er 208 verslaafd.

Behalve de hierboven al wat nader beschreven categorieën verdachten zijn
er nog twee bijzondere categorieën: degenen die kennelijk psychisch ge-
stoord zijn en degenen die in een georganiseerd verband opereren.

Psychisch gestoorden
In de literatuur over de hedendaagse problemen van het strafrechtelijke ap-
paraat wordt regelmatig melding gemaakt van het toenemende aantal psy-
chisch gestoorden waarmee politie, openbaar ministerie en gevangeniswezen
te maken krijgen. Daarbij kan het gaan om `pathologische recidivisten', zo-
als de volgende verdachte.

`Verdachte is een 36-jarige Nederlander met psychische problemen die doorlopend in-
braken pleegt. Vaak sepot wegens zijn gezondheidstoestand. Verdachte is ook eens ge-
plaatst in een inrichting. Gaat op 15 april in voorlopige hechtenis; zit nog'

(Zutphen, B-cat.)

Een ander type is de verdachte die onder druk van psychosociale problemen
tot een meer op zichzelf staande daad komt. Relatief vaak is dat brandstich-
ting.

`Verdachte is een Surinaamse man van 23 jaar. Hij wordt verdacht van brandstichting
d.m.v. het houden van een aansteker bij een deken. Hij heeft dit feit na alcoholgebruik
in geëmotioneerde toestand gepleegd. Verdachte geeft zelf aan dat hij panisch was, dat
het zwart voor zijn ogen werd. Uit de vordering tot inbewaringstelling blijkt niets van
verslaving. Verdachte zit nog vast. Volgens een vriendin/vrouw wiens huis in brand
werd gestoken, heeft verdachte verslavingsproblemen wat betreft alcohol en softdrugs.
Psychiatrisch rapport meldt dat verdachte een keer eerder op jonge leeftijd op politiecel
heeft vastgezeten wegens inbraken. Ook dat de brandstichting basis vindt in aan-uitrela-
tie met vrouw en verslaving en krenking persoonlijkheid.' (Rotterdam, A-cat.)

'Verdachte, 31 jaar, afkomstig uit Suriname, wordt verdacht van brandstichting in een
keuken en vernieling door met een ijzeren staaf op een auto in te slaan en ruiten en
deuren van een woning kapot te slaan. Verdachte zou tot deze daden zijn gekomen on-
der invloed van psychosociale problemen. Inverzekeringstelling 13 april; aanvang voor-
lopige hechtenis 15 april, naar hvb 21 april; zit nog vast.' (Amsterdam, A-cat.)

Echter, ook (zware) gewelddelicten worden toegeschreven aan psychische
problemen, bijvoorbeeld ten gevolge van een verbroken relatie.

`Verdachte is een Engelse man van 50 jaar. Hij wordt ervan verdacht te hebben ge-
poogd zijn ex-vriendin van het leven te beroven (art. 287) Hij stak haar met een keu-
kenmes ter hoogte van haar onderste rib in het lijf. Er werden geen vitale delen van het
lichaam geraakt. Blijkens de vordering tot inbewaringstelling was verdachte eerder het
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restaurant van de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin binnen gereden. Men acht psycho-
logische/psychiatrische rapportage van belang vanwege buitenproportionele reactie op
de gebeurtenissen (m.n. dat de ex-vriendin de relatie met verdachte als beëindigd be-
schouwd). Uit de vordering tot inbewaringstelling blijkt niets van verslaving en niets
van eerdere politie-/justitiecontacten: Verdachte zit nog vast.' (Rotterdam, A-cat.)

Georganiseerde misdaad
Een aantal personen is in de periode waarop de gegevens betrekking heb-
ben, voorgeleid vanwege misdrijven die in een (internationaal) georgani-
seerd samenwerkingsverband werden gepleegd.

`Verdachte is een 36-jarige Joegoslaaf. Verdachte is lid van criminele organisatie die
zich toelegt op heling en vervalsing van rijbewijzen, betaalkaarten e.d. op grote schaal.
Verdachte is eerder met politie/justitie in aanraking geweest. Drie medeverdachten. Zit
nog vast in hvb.' (Rotterdam, A-cat.)

`Verdachte is een 46-jarige Italiaan, lid van een internationale bende die zich toelegt op
heling van rijbewijzen, betaalkaarten e.d. Verdachte is eerder terzake van soortgelijke
delicten veroordeeld in Nederland en Frankrijk. Drie medeverdachten. Hij zit nog
vast.' (Rotterdam, A-cat.)

'Verdachte is een 54-jarige man van Indonesische afkomst. Hij wordt verdacht van deel-
name aan een organisatie met het oogmerk diefstal en/of woninginbraken gericht op het
stelen van girokaarten/giromaatpassen e.d. (opzetheling en inwisselen en verzilveren
daarbij inbegrepen). Uit de vordering tot inbewaringstelling blijkt niets van verslaving,
wel van eerdere politie-/justitiecontacten. Verdachte zit nog vast.' (Rotterdam, A-cat.)

`Verdachte is een 31-jarige Turk die verdacht wordt van handel in heroïne (ca. acht ki-
lo / vervoeren). Hij is eerder in Frankrijk voor drughandel veroordeeld tot lange gevan-
genisstraf. Bij verdachte zijn automatische wapens aangetroffen. Samenwerking met
drie andere verdachten. Zit nog vast.' (Amsterdam, A-cat.)

'Verdachte is een 36-jarige Nederlandse man. Hij wordt verdacht van het in georgani-
seerd verband (art. 140) plegen van tientallen autodiefstallen, voorts uitgifte van vals
geld, het voorhanden hebben van schietwapen, heling audio-apparatuur en fietsen. Ver-
dachte is eerder veroordeeld voor inbraken, diefstal in vereniging, joy-riding en vernie-
ling. Betrof de eerste veroordeling op 15-jarige leeftijd tot twee maanden tuchtschool
voorwaardelijk. Uit het dossier blijkt niet van verslaving. Verdachte zit nog vast.'

(Breda, A-cat.)

3.3 Specifieke combinaties

Hoewel het hier verzamelde cijfermateriaal met enige voorzichtigheid be-
schouwd moet worden-voorgeleidingen zijn immers het resultaat van een
selectieproces - is het de moeite waard om kort in te gaan op enkele rela-
ties tussen delicts- en persoonskenmerken die eruit naar voren komen. In
de eerste plaats is dat de relatie tussen delict en leeftijd (zie tabel 12), en in
de tweede plaats die tussen delict en etniciteit (tabel 13). Uit tabel 12 komt
duidelijk naar voren dat (zeer) jeugdigen relatief veel voorgeleid worden in
verband met openbare-ordedelicten (waaronder openlijke geweldpleging) en
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Tabel 12: Soort delict* tegen leeftijd van de verdachte, in % (gepercenteerd op aantal delic-
ten van het betreffende type)

leeftijd
delict 12-15 jr. 16-17 jr. 18-23 jr. 24-29 jr. 30-39 jr. z40 jr.

openbare orde en gezag (n= 25)
agressie personen (n= 48)
agressie zaken (n= 7)
zeden (n= 21)
gekwalificeerde diefstal (n=254)
diefstal met geweld (n=112)
overige vermogens (n= 34)
Opiumwet, bezit (n= 21)
Opiumwet, verv./handel (n= 26)
Opiumwet, smokkel (n= 41)

totaal (n=589)

12 16 4 12 28 28
0 6 13 31 37 13
0 0 43 0 57 0
5 5 19 14 33 24
6 6 32 26 23 6
7 8 46 21 16 2
6 3 18 23 41 9
0 0 43 19 24 14
0 0 12 4 50 35
0 3 22 29 34 12

5 6 29 24 27 9

* Met uitzondering van een verkeersdelict en een `overig WvSr.'.

Tabel 13: Soort delict* tegen etniciteit van de verdachte**, in % (gepercenteerd op aantal de-
licten van het betreffende type)

etniciteit
delict Nederl. Surin. Antill. Turks Marokk. overig

openbare orde en gezag (n= 24)
agressie personen (n= 47)
agressie zaken (n= 6)
zeden (n= 21)
gekwalificeerde diefstal (n=228)
diefstal met geweld (n= 98)
overige vermogens (n= 33)
Opiumwet, bezit (n= 21)
Opiumwet, verv./handel (n= 25)
Opiumwet, smokkel (n= 38)

totaalpercentage (n=541)

21 21 8 4 8 38
34 17 4 21 9 15
50 33 0 17 0 0
67 10 0 5 5 14
42 12 3 6 17 22
29 22 7 7 19 15
21 6 0 6 15 52
19 19 0 14 5 43

8 60 8 4 8 12
18 16 3 21 18 24

34 17 4 8 15 23

* Met uitzondering van een verkeersdelict en een `overig WvSr.'
** Voorzover bekend.

diefstal met geweld. Agressie tegen personen vinden we relatief veel bij de
oudere categorieën, evenals de zedendelicten en de zwaardere Opiumwetde-
licten (er is in een aantal gevallen een relatie tussen Opiumwetdelicten en
zware gewelddelicten: de afrekeningen). Opmerkelijk is voorts nog het gro-
te aandeel van de oudste categorie in de openbare-ordedelicten en dat van
de op een na oudste in de eenvoudige diefstal.

Het beeld uit tabel 12 levert in combinatie met tabel 13 een bevestiging
op van het vermoeden dat voor gewelddadige vermogensdelicten (straat-
roof, overvallen) en voor gekwalificeerde diefstal relatief veel (zeer) jonge
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Marokkaanse verdachten worden voorgeleid. Daarnaast vinden we bij dief-
stal met geweld ook relatief veel- Surinaamse verdachten, en bij gekwalifi-
ceerde diefstal veel Nederlandse. Bij de overige vermogensdelicten zijn de
`overige nationaliteiten' oververtegenwoordigd (onder wie relatief veel ille-
galen), bij de zedendelicten de Nederlanders en bij de agressie tegen perso-
nen de Turken (dit hangt samen met enkele afrekeningen in het drugmilieu,
waar ze ook sterk vertegenwoordigd zijn). Surinaamse verdachten worden
relatief vaak voorgeleid in verband met middelzware Opiumwetdelicten.

Voorzover er-gelet op de geringe aantallen verdachten waarover deze
gegevens bekend zijn - iets te zeggen valt over de relatie tussen delict en
verslaving respectievelijk verblijfsstatus valt op dat verslaafden relatief wei-
nig worden voorgeleid voor zedendelicten, delicten tegen openbare orde en
gezag en (in mindere mate) agressie tegen personen. Van de voorgeleide
plegers van vermogensdelicten met geweld was (voorzover bekend) het
grootste deel verslaafd. Illegalen komen - als gezegd - vooral voor onder
de verdachten van `overige vermogensdelicten' (met name eenvoudige dief-
stal: winkeldiefstal en zakkenrollerij) en voorts bij de Opiumwetdelicten en
die tegen de openbare orde en het gezag.

In de leeftijdscategorieën tussen de 24 en de 39 jaar komen relatief veel
verslaafden voor; onder de verslaafde verdachten zijn relatief veel Surina-
mers en Marokkanen. Van de verslaafden is ook een relatief groot deel ille-
gaal in Nederland.

Opmerkelijk is ten slotte dat alle plegers van brandstichting (het meest
voorkomende delict in de categorie agressie tegen zaken) gekenschetst wor-
den als psychisch gestoord of op zijn minst lijdend aan psychosociale pro-
blemen. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat deze kwalificatie beïnvloed is
door de aard van het delict.



4 Heenzenden of vasthouden

In dit hoofdstuk wordt allereerst een beschrijving gegeven van de gang van
zaken rond de vordering voorlopige hechtenis (paragraaf 4.1). Daarna
wordt, in paragraaf 4.2, de beslissing in perspectief geplaatst. Ten slotte
wordt in paragraaf 4.3 nog kort aandacht besteed aan de zgn. latente heen-
zendingen.

4.1 De procedure

De beschrijving van de procedure zal hier op twee manieren plaatsvinden.
Eerst wordt, in paragraaf 4.1.1, kort de binnen de verschillende parketten
gevolgde werkwijze geschetst. Daarna volgen in paragraaf 4.1.2 enkele aan
de gecodeerde zaken ontleende gegevens.

4.1.1 Organisatie en werkwijze

Ten aanzien van de gang van zaken rond inbewaringstelling/heenzending is
er weinig verschil tussen de in het onderzoek betrokken parketten. Bij alle
parketten is één officier van justitie aangewezen als 'beslisofficier'. Dit kan
iemand zijn die deze specialisatie lang achtereen uitoefent, maar het is ook
mogelijk dat deze taak rouleert over een aantal officieren. De beslisofficier
(ook wel `heenzendofficier' genoemd) wordt ondersteund door een of meer
parketmedewerkers die zich specifiek met de administratieve afhandeling
van de toepassing van de voorlopige hechtenis bezighouden.

Dat één ovj verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van de voor-
lopige hechtenis, wil nog niet zeggen dat hij ook alle beslissingen hierom-
trent neemt. De ovj die door de politie op de hoogte wordt gesteld van de
inverzekeringstelling (de behandelend ovj), beslist over de verdere voorge-
leiding en het eventueel opstellen van een vordering tot bewaring. Pas op
het moment dat er sprake is van een groter aanbod van in voorlopige hech-
tenis te nemen dan wel van een politiebureau naar een hvb over te brengen
verdachten dan er cellen beschikbaar zijn, komt de beslisofficier in beeld.

Teneinde hem in de gelegenheid te stellen keuzen te maken worden de
zaken door de behandelend officier voorzien van een ernstindicatie. In prin-
cipe bestaat hiervoor de indeling A-, B- of C-categorie, maar in de hier be-
schouwde arrondissementen komt de C-categorie al niet meer in aanmerking
voor voorgeleiding. Vaak komt het er zelfs op neer dat binnen de A-cate-
gorie een onderverdeling in ernstig / minder ernstig wordt gemaakt.
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De beslisofficier stelt zich (via de administratie) op de hoogte van de op dat
moment beschikbare celcapaciteit. Hierbij kan men volstaan met de opgave
zoals die gedaan wordt door de penitentiair consulent op het rayonbureau,
in enkele arrondissementen echter wordt, als het aanbod onvoldoende is,
contact opgenomen met de hvb's in het eigen ressort (cf. Frissen e.a.,
1992, p. 30). Soms wordt ook nog geinventariseerd welke capaciteit in po-
litiecellen beschikbaar is.

Op sommige parketten houdt de ondersteuningsunit ook bij welke gedeti-
neerden eventueel voor `uitruil' in aanmerking komen: verdachten die in
een `gunstige' periode werden vastgezet, maar niet zulke ernstige delicten
hebben gepleegd, alsmede afgestraften die in het hvb verblijven en wier de-
tentietermijn binnenkort afloopt. Uit een (beperkte) inventarisatie die begin
juni 1993 door het directoraat-generaal Rechtspleging gemaakt is, blijkt dat
daarbij niet in alle arrondissementen gebruik gemaakt wordt van de moge-
lijkheden die het parketadministratiesysteem COMPAS biedt."

De feitelijke beslissingen worden veelal genomen aan de hand van de beve-
len tot bewaring. Een eerste stap is meestal het beslissen ten aanzien van
degenen wier bewaartermijn in een politiecel die dag of het komende week-
end afloopt. (In het bevel tot bewaring wordt vaak de voorwaarde opgeno-
men dat het geschorst wordt wanneer de verdachte zich op een bepaalde
datum / na zoveel dagen nog in een politiecel bevindt.) Zij moeten in princi-
pe overgeplaatst worden naar een hvb. In deze fase kunnen al verdachten
afvallen, omdat voor hen geen plaats beschikbaar is.

Zijn de politiecellen eenmaal `geschoond', dan kan bezien worden waar
de die dag voor te leiden verdachten kunnen worden ondergebracht. Soms
zal dat direct in een hvb zijn (eventueel zelfs ten koste van iemand die daar
in de vorige stap net naar was verwezen), maar meestal wordt enkele dagen
uitstel verkregen door weer gebruik te maken van de net vrijgekomen poli-
tiecellen. Hierbij dient de beslisofficier overigens terdege rekening te hou-
den met de voorwaarden die de betreffende bureaus stellen - dit kan zelfs
per wachtcommandant verschillen.`

Ingeval de plaatsingsproblematiek zeer nijpend is, wordt nog wel eens op-
nieuw contact opgenomen met het rayonbureau (soms komt een cel pas in
de loop van de dag vrij, en inzicht in de behoefte van de andere arrondisse-
menten ontstaat meestal pas laat in de middag). In uiterste gevallen wordt
ook wel contact opgenomen met het departement (de afdeling bijzondere
diensten van de directie Jeugdinrichtingen en Delinquentenzorg) teneinde

17 Hiermee kan (dagelijks) een overzicht verkregen worden van de op dat moment in voor-
lopige, hechtenis verblijvende gedetineerden.

Sommige wachtcommandanten willen geen drugverslaafden omdat die te veel werk met
zich meebrengen, op andere plaatsen is de accommodatie niet geschikt voor `moeilijke'
categorieën verdachten.

18
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capaciteit buiten het ressort te zoeken. Opmerkelijk is dat twee van de geïn-
terviewde beslisofficieren zeiden zelden of nooit contact op te nemen met
hun collega's in aangrenzende arrondissementen, en zelfs niet met hun col-
lega's in het eigen parket om te horen hoe zwaar een eventuele heenzen-
ding zou wegen respectievelijk of deze wellicht nog `iemand had zitten' die
ingeruild kon worden. Zij motiveerden dit met hun negatieve ervaringen uit
het verleden.

Is eenmaal celruimte gevonden, dan zijn nog niet alle problemen opge-
lost: de gedetineerde moet ook naar zijn bestemming vervoerd worden. Dit
gebeurt door de parketpolitie, en ook daar doet zich een capaciteitsprobleem
voor. Hier komt dan nog bij dat opname in een hvb doorgaans voor 17.30
uur, en in elk geval voor 21.00 uur moet geschieden: na het eerstgenoemde
tijdstip is meestal geen administratief personeel meer aanwezig, en na het
laatstgenoemde is er alleen nog de (zeer kleine) nachtploeg. Al met al leidt
dit ertoe dat een plaats buiten het eigen arrondissement vaak geen bruikbare
oplossing is.

4.1.2 De feitelijke gang van zaken

Op het moment dat een verdachte wordt voorgeleid aan de ovj, heeft hij
meestal al een of meer dagen in een politiecel doorgebracht in het kader
van de inverzekeringstelling. In tabel 14 is per arrondissement een over-
zicht van de duur van de inverzekeringstelling gegeven.`

Van de 591 in het onderzoek betrokken zaken hadden er 4 betrekking op
personen die werden heengezonden vanuit een lopende vrijheidsstraf, en 28
op latente heenzendingen. Van hen, plus 2 anderen, zijn geen gegevens
over de voorlopige hechtenis bekend. De vordering tot bewaring werd in
523 van de overige 557 gevallen toegewezen (93%). In tabel 15 wordt een
en ander weergegeven, uitgesplitst naar arrondissement.

In de vordering geeft de ovj de grond(en) aan waarom hij meent dat de
verdachte in bewaring moet worden genomen. In tabel 16 wordt weergege-
ven hoe vaak welke grond werd genoemd (op 550 gevallen waarin dit gege-
ven bekend is; niet alle vorderingen bewaring konden worden getraceerd).
Let wel: de meeste vorderingen bevatten meer dan één grond; het totaal
aantal komt daarom ver boven de 550 uit.

Voorzover bekend, waren er onder de verdachten 300 van de A- en 208
van de B-categorie. Van 83 verdachten is dit gegeven onbekend. In tabel
17 is per arrondissement de relatie met het al dan niet heenzenden weerge-
geven. Bij het beoordelen van deze gegevens is het van belang te weten dat

19 Dat hier ook inverzekeringstellingen van vier dagen in voorkomen, kan, na het Brogan-ar-
rest, wellicht verwondering wekken. Onder vier dagen wordt echter verstaan: langer dan
72 uur, en in de praktijk blijkt de periode tussen 72 en 96 uur per arrondissement ver-
schillend beoordeeld te worden.



42 Hoofdstuk 4

Tabel 14: Duur van de inverzekeringstelling, per arrondissement, absolute aantallen

aantal dagen Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen

1 64 9 12 8
2 136 49 17 9
3 117 106 31 6
4 2 2 0 22

totaal 319 166 60 42

Tabel 15: Vordering / bevel tot bewaring, per arrondissement (absolute aantallen)

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen

geen vordering
toegewezen
afgewezen

30
261

28

0
165

1

0
55

5

0
42

0

totaal 319 166 60 42

Tabel 16: Grond voor de bewaring als vermeld in de vordering tot bewaring, per arrondisse-
ment (absolute aantallen)

strafbedreiging >6 jaar
strafbedreiging > 12 jaar
zeer ernstig feit
zonder vaste woonplaats
eerdere recidive
waarheidsvinding
vluchtgevaar
veiligheid
getuigen bewerken
psych./soc. problemen
will./lichtv. gedrag
collusiegevaar
recent politie-/justitiecontact
reeks delicten
gevaar plegen delict
proeftijd
onrust
drugverslaafd
handelt in drugs
gokverslaafd
vrees voor herhaling
psychiatrisch onderzoek

aantal vorderingen

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen

1 1 2 0
70 36 10 5

0 14 7 2
97 16 2 5

135 58 29 13
52 46 44 34
99 19 1 5

131 73 42 38
0 1 0 0
6 13 0 1

75 0 0 0
1 4 3 0

17 17 3 9
47 34 2 7

110 146 54 41
35 7 3 1

0 1 1 1
73 66 8 8
40 12 0 1

0 2 1 2
1 93 6 24
6 11 5 2

289 160 60 41
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Tabel 17: Categorie van de verdachten, uitgesplitst naar wel respectievelijk niet heengezon-
den, in vier arrondissementen (absolute aantallen)

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
wel niet wel niet wel niet wel niet

categorie verdachte heengezonden heengezonden heengezonden heengezonden

A 30 136 29 64 5 22 1 13
B 33 85 55 19 1 4 4 7

Tabel 18: Percentage verdachten in de A-categorie, uitgesplitst naar delicttype*, in vier ar-
rondissementen (n = aantal verdachten binnen het delicttype)

delict

openbare orde en gezag
agressie tegen personen
agressie tegen zaken
zeden
gekwalificeerde diefstal
diefstal met geweld
overig vermogen
Opiumwet, bezit
Opiumwet, vervoer/handel
Opiumwet, smokkel

totaal

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
%A n %A n %A n %A n

18 11 100 3 0 2 0 0
92 24 100 15 80 5 50 2

100 3 100 1 100 2 100 1
100 6 100 5 100 5 100 1
42 101 28 87 82 11 33 12
80 69 79 28 100 2 80 5
47 15 60 5 100 2 0 1
29 17 - 0 100 2 - 0
57 21 87 23 - 0 100 3
75 16 - 0 100 1 - 0

59 283 56 167 84 32 56 25

* Met uitzondering van een verkeersdelict en een `overig WvSr.'

in Amsterdam gedurende de periode van het onderzoek vrij veel snelrecht-
zaken voorkwamen, waarbij verdachten van op zichzelf minder ernstige de-
licten (dus uit de B-categorie) binnen enkele dagen na hun voorgeleiding
werden berecht.

Kijken we naar de delicten, dan blijkt dat vooral in geval van agressie
tegen zaken en personen (incl. zedendelicten), diefstal met geweld en zware
Opiumwetdelicten het grootste deel (meer dan 75%) van de verdachten in
voorlopige hechtenis wordt genomen. Van de verdachten van gekwalificeer-
de diefstal daarentegen wordt bijna de helft heengezonden, en van de ver-
dachten van minder ernstige Opiumwetdelicten (meer dan) twee derde. Dit
beeld komt redelijk overeen met wat men zou verwachten op basis van de
criteria zoals die zijn opgenomen in bijlage 3.3.

De hamvraag bij deze gegevens is natuurlijk of de parketten een min of
meer gelijk beleid voeren bij het toekennen van de categorieën: het ver-
moeden wordt nog wel eens uitgesproken dat de `kleinere' parketten een
verdachte wat eerder in de A-categorie stoppen dan de `grotere'. In tabel
18 is de relatie tussen delictcategorie en de kwalificatie A/B weergegeven.
Kijken we naar de totaalregel, dan springt Breda eruit: daar wordt 84% van
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Tabel 19: Feitelijke duur van de voorlopige hechtenis, per arrondissement (absolute aantallen)

dagen

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
wel niet wel niet wel niet wel niet

heengezonden heengezonden heengezonden heengezonden

0 3 29 2 19 0 6 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0
2 8 0 2 0 1 2 0 0
3 4 0 12 0 0 1 0 1
4 3 0 5 0 0 1 0 2
5 1 1 36 3 0 1 0 0
6 31 4 9 2 2 0 0 0
7 1 3 0 1 0 1 0 4
8 t/m 14 0 8 7 0 2 2 2 6
15 t/m 21 1 24 0 0 6 0 2 0
22 t/m 28 0 12 3 0 3 0 1 0
29 t/m 35 1 18 1 0 0 0 2 0
>35 0 1 6 4 1 1 0 1

totaal 53 100 83 29 16 15 7 14

de verdachten in de A-categorie ingedeeld. Duidelijk is dat dit vooral valt
toe te schrijven aan de verdachten van vermogensdelicten: in alle drie de
categorieën ligt het percentage (veel) hoger dan in de andere arrondisse-
menten. In Amsterdam valt op dat ook daar een relatief hoog percentage
verdachten van vermogensdelicten in de A-categorie terecht komt (vooral
als gevolg van het relatief grote aantal diefstallen met geweld); het effect
daarvan wordt echter voor een deel gecompenseerd door de relatief geringe
percentages A-categorie bij de Opiumwetdelicten.

Is eenmaal een bevel tot bewaring afgegeven, dan gaat formeel de voor-
lopige hechtenis in. De feitelijke duur daarvan kon uiteraard alleen uitgere-
kend worden in die gevallen waarin de voorlopige hechtenis voor het mo-
ment van gegevensverzameling beëindigd (of geschorst) werd. Dit vond
plaats in 312 gevallen; hieronder waren 163 heenzendingen wegens plaats-
gebrek. In tabel 19 is deze informatie weergegeven. Daarbij zijn de 30 la-
tente heenzendingen niet meegeteld, maar is wel uitgesplitst naar heenzen-
ding respectievelijk beëindiging/schorsing van de voorlopige hechtenis om
andere redenen. Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat de feitelijke
heenzendbeslissing in veel gevallen pas enkele dagen na de afgifte van het
bevel tot bewaring plaatsvindt, namelijk op het moment dat de verdachte
vanuit een politiecel naar het hvb moet worden overgebracht.

Over de reden van de beëindiging van de voorlopige hechtenis anders
dan wegens plaatsgebrek (in totaal 149 zaken) is in 131 gevallen iets be-
kend.
- Van 91 verdachten werd de voorlopige hechtenis geschorst. De reden

voor de schorsing is niet bekend, wel - althans in 23 gevallen - de
voorwaarden die de rechter stelde. Dit waren echter vrijwel zonder uit-
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zondering de standaardvoorwaarden dat de verdachte zich niet weer
schuldig zou maken aan een misdrijf respectievelijk zich niet zou ont-
trekken aan zijn berechting/ opheffing van de schorsing. Voorzover be-
kend, werd één schorsing opgeheven.
Van 5 verdachten werd de voorlopige hechtenis opgeheven in verband
met de afronding van het onderzoek.
Van 3 verdachten werd de voorlopige hechtenis opgeheven in verband
met het instellen van hoger beroep. Dit gebeurt om te voorkomen dat de
duur van de voorlopige hechtenis groter zou worden dan de duur van de'
naar verwachting uit te zitten gevangenisstraf (cf. art. 67 WvSr.).
In 32 gevallen was sprake van beëindiging doordat de verdachte in het
kader van snelrecht voor de rechter werd gebracht. Van deze 32 geval-
len eindigde er één in een niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar
ministerie, één in een schuldigverklaring zonder oplegging van straf en
dertig in een schuldigverklaring met oplegging van straf. Zes verdachten
gingen in hoger beroep, hetgeen weer aanleiding was de voorlopige
hechtenis op te heffen.

4.2 De beslissing in perspectief

Uit tabel 17 blijkt dat in alle arrondissementen wel verdachten uit de A-
categorie worden heengezonden, terwijl verdachten uit de B-categorie wor-
den vastgezet. Men zou hieruit kunnen afleiden dat de prioriteitenstelling
niet geheel zuiver geschiedt. Echter, afgezien van wat hiervoor al opge-
merkt werd over de toepassing van snelrecht, moet ook worden bedacht dat
de feitelijke heenzendbeslissing over het algemeen gemaakt wordt ten aan-
zien van degenen die op dat moment in een hvb geplaatst moeten worden.
Of er dan iemand uit de B-categorie kan worden geplaatst of uit de A-cate-
gorie moet worden heengezonden, is sterk afhankelijk van twee factoren:
de hoeveelheid beschikbare celruimte en de verdeling over de beide catego-
rieën. Zo kan het voorkomen dat de ene dag tien verdachten uit de A-cate-
gorie en vijf uit de B-categorie worden voorgeleid en er maar drie cellen
beschikbaar zijn, terwijl enkele dagen later de verdeling over de categorie-
en omgekeerd is en er acht cellen beschikbaar zijn. Als er op beide mo-
menten geen of onvoldoende zicht is op de samenstelling van de populatie
in het `eigen' hvb ligt het voor de hand dat op de eerste dag drie verdach-
ten uit de A-categorie worden geplaatst en zeven heengezonden, terwijl er
op de tweede dag drie uit de B-categorie worden geplaatst.

Zoals in paragraaf 2.2.1 al werd opgemerkt is er nog een tweede reden
waarom de beoordeling van een tabel als 17 problematisch is: het antwoord
op de vraag of een verdachte al dan niet wordt heengezonden hangt af van
het moment van kijken. In dezelfde paragraaf wordt ook al vermeld dat dit
probleem bij het beschouwen van een bepaalde periode enigszins ondervan-
gen kan worden door degenen die voor het einde daarvan werden vastgezet,
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maar daarna heengezonden, toch te beschouwen als vastgezet. In deze para-
graaf, waarin de zaken waarin een voorgeleiding tussen 1 en 23 april resul-
teerde in een (in elk geval op het moment van gegevensverzameling) voort-
durende voorlopige hechtenis, worden vergeleken met de heenzendingen20
in diezelfde periode, is dit gebeurd. Het gaat hier in totaal om 27 gevallen.

De zaken worden vanuit twee invalshoeken beschreven: in termen van
persoonskenmerken van de verdachten (paragraaf 4.2.1) en in termen van
delictskenmerken (paragraaf 4.2.2). In paragraaf 4.2.3 wordt ten slotte het
aantal voorgeleidingen afgezet tegen de hoeveelheid celruimte die in de be-
treffende periode door de regionale bureaus penitentiaire consulenten ter
beschikking werd gesteld. Voorzover dat zinvol leek, is de beschrijving uit-
gesplitst naar arrondissement.

4.2.1 Persoonskenmerken

Van de 359 in voorlopige hechtenis genomen verdachten was het merendeel
(344, d.i. 96%) man. Onder de 155 heengezondenen waren geen vrouwen.
De leeftijd van de betrokkenen liep uiteen van 12 tot 70 jaar, de leeftijd
van de heengezonden verdachten lag tussen de 16 en 52 jaar. In tabel 20
wordt per arrondissement een overzicht gegeven van de leeftijd, ingedeeld
in enkele categorieën. Opvallend is het relatief grote aandeel van de (zeer)
jeugdigen in Amsterdam en Zutphen. In dit laatste arrondissement wordt
het beeld echter sterk beïnvloed door de vijf jeugdigen die in vereniging
een groepsleider mishandelden in het internaat waar zij verbleven.

De verdeling naar etniciteit is weergegeven in tabel 21. Voorzover dit
uit de gegevensbronnen viel op te maken, was zowel bij de heenzendingen
als bij degenen die werden vastgehouden de categorie verdachten van Ne-
derlandse afkomst de grootste, direct gevolgd door die van de verdachten
van Surinaamse respectievelijk Marokkaanse afkomst. Van de buitenlanders
die in voorlopige hechtenis werden genomen, verbleven er, voorzover be-
kend, 46 illegaal in Nederland. Van deze 46 illegalen werden er 39 voorge-
leid in Amsterdam, 6 in Rotterdam en 1 in Zutphen. Heengezonden werden
17 illegalen, van wie 14 in Amsterdam en 3 in Rotterdam.21

Van in totaal 96 in voorlopige hechtenis genomen verdachten kon vast-
gesteld worden wat hun dagelijkse activiteit was. Van hen bleken er 11
schoolgaand te zijn, 15 werkend en de overigen zonder beroep of werkloos.

20 Ten aanzien van deze categorie moet bedacht worden dat hier 25 verdachten onder vallen
die vóór 1 april werden voorgeleid, alsmede 30 `latente heenzendingen'. Van deze beide
categorieën zijn over het geheel genomen iets minder gegevens bekend.

Of er in deze gevallen sprake was van overdracht aan de vreemdelingendienst (met de be-
doeling dat de verdachten in vreemdelingenbewaring zouden worden genomen) is niet na-
gegaan. Aangenomen mag worden dat dit in een niet onaanzienlijk deel van de zaken het
geval was.

21
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Tabel 20: Leeftijdsverdeling van de in de periode 1 t/m 23 april 1993 in bewaring gestelde
respectievelijk heengezonden verdachten, in vier arrondissementen, in %

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
leeftijd ibs heen ibs heen ibs heen ibs heen
(n=) (209) (81) (85) (67) (44) (7) (21) (0)

12 t/m 15 jaar 11 0 0 0 0 0 9 0
16 t/m 17 jaar 11 1 0 0 2 0 24 0
18 t/m 23 jaar 27 40 27 24 34 43 38 0
24 t/m 29 jaar 14 23 39 42 25 29 0 0
30 t/m 39 jaar 24 26 26 34 25 29 24 0
>39 jaar 13 10 8 0 14 0 5 0

totaal 100 100 100 100 100 100 100 0

Tabel 21: Etniciteit van de in de periode 1 t/m 23 april 1993 in bewaring gestelde respectie-
velijk heengezonden verdachten, in vier arrondissementen, in % (gepercenteerd op
het aantal verdachten waarvan dit gegeven bekend is)

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
etniciteit ibs heen ibs . heen ibs heen ibs heen
(n=) (183) (77) (80) (60) (42) (7) 16 0

Nederlandse 21 13 36 47 69 57 65 0
Surinaamse 21 23 15 17 2 14 10 0
Antilliaanse 2 3 5 7 2 0 10 0
Turkse 10 4 11 3 10 14 0 0
Marokkaanse 19 23 11 13 10 0 0 0
overig 27 34 21 13 7 14 15 0

totaal 100 100 100 100 100 100 100 0

Onder de heengezondenen van wie dit gegeven bekend is, waren dit er res-
pectievelijk 0, 2 en 34.

Voorzover bekend, had 23% van de in voorlopige hechtenis genomen
verdachten geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland; onder degenen
die werden heengezonden, was dit percentage 43. Van de 120 in voorlopige
hechtenis genomen verdachten van wie hierover iets bekend is, was 77%
verslaafd aan drugs (26% van alle 359 in voorlopige hechtenis genomen
verdachten; onder degenen die werden heengezonden, was dit 97% (van 95
gevallen waarin dit gegeven bekend is; 60% van het totaal).

Met betrekking tot het strafrechtelijke verleden is van 250 in voorlopige
hechtenis genomen verdachten iets bekend. Van hen hadden er 244 (98%)
eerdere politiecontacten en 229 (93%) eerdere justitiecontacten. Onder de-
genen die werden heengezonden, waren deze percentages 100 respectieve-
lijk 98 (op 130 gevallen waarin hierover iets bekend is). Een nadere analyse
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van gegevens uit de justitiële documentatie is niet gemaakt, omdat deze ge-
gevens voor het grootste deel van de betrokkenen ontbreken.

4.2.2 Delictskenmerken

Het merendeel van de in voorlopige hechtenis genomen verdachten werd
voorgeleid in verband met een vermogensdelict (227, d.i. 65%). In 59 ge-
vallen (16%) was sprake van een Opiumwetmisdrijf. Rekenen we agressie
tegen personen, agressie tegen zaken en zedendelicten samen als geweldde-
licten, dan is deze categorie vrijwel even groot als die van de Opiumwetde-
lieten. In tabel 22 is een en ander uitgesplitst naar arrondissement en naar
afloop.

Een nader inzicht in de agressieve misdrijven wordt geboden door de ma-
te waarin letsel werd toegebracht. Van 341 zaken waarin voorlopige hechte-
nis feitelijk werd toegepast, zijn hierover gegevens bekend. In 14 gevallen
was sprake van dodelijke of levensgevaarlijke verwondingen. In eveneens
14 gevallen was ziekenhuisopname nodig. Een of meermalen EHBO of be-
handeling door een arts was in nog eens 14 gevallen nodig. Onder de 153
heenzendingsgevallen waarin hierover iets bekend is, kwam een levensge-
vaarlijke verwonding eenmaal voor, een ziekenhuisopname eenmaal en een
EHBO-behandeling driemaal.

In dit verband is het ook interessant om te kijken naar gebruik van ge-
weld, al dan niet met een wapen. Voorzover bekend, werd in 102 gevallen
van voorlopige hechtenis (30%) feitelijk geweld gebruikt; in 37 (11 %) werd
daarmee gedreigd. Onder de gevallen waarin werd heengezonden, waren
deze aantallen 19 (13 %) respectievelijk 4 (3 %). In 46 voorlopige-hechtenis-
gevallen (heenzendingen: 3) was er sprake van geweld dat als excessief
(zeer ernstig) kon worden aangemerkt. Wapengebruik kwam in 43 gevallen
van voorlopige hechtenis (12%) voor, in 55 gevallen (15%) werd gedreigd
met een wapen. Bij de heenzendingen was dit 6 (4%) respectievelijk 11
(7%). In 40 voorlopige-hechtenisgevallen was sprake. van een vuurwapen
(of een daarop gelijkend voorwerp), in 42 van een steekwapen (waaronder
tweemaal een injectienaald). Bij de heenzendingen waren -5 vuurwapens en
10 steekwapens.

De schade/buit bij de vermogensdelicten liep uiteen van nul tot meer dan
twintigduizend gulden. In iets minder dan de helft van de voorlopige-hech-
tenisgevallen lag het bedrag onder de f 10.000; bij de heenzendingen ligt
de modus in de categorie f 1.000 tot f 5.000.

Een laatste interessant gegeven is de indeling in A- of B-categorie. In tabel
23 wordt een overzicht gegeven voor die gevallen waarin de indeling be-
kend is. Opmerkelijk is weer dat in Amsterdam betrekkelijk veel verdach-
ten uit de B-categorie worden gehecht en uit de A-categorie worden heen-
gezonden. Zoals in paragraaf 4.1.2 al werd opgemerkt, heeft dit te maken
met de toepassing van snelrecht.
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Tabel 22: Delict als vermeld in de vordering tot bewaring ten aanzien van de in de periode 1
t/m 23 april 1993 in bewaring gestelde respectievelijk heengezonden verdachten, in
vier arrondissementen, in %

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen
delictcategorie ibs heen ibs heen ibs heen ibs heen
(n=) (209) (81) (85) (67) (44) (6) (21) (0)

openbare orde en gezag 4 7 4 0 0 0 24 0
agressie tegen personen 9 4 12 2 16 0 5 0
agressie tegen zaken 1 0 1 0 2 0 0 0
zedendelicten 3 0 6 0 11 0 0 0
vermogensdelicten 66 65 55 94 64 86 71 0
gekwalificeerde diefstal 34 38 29 87 50 86 33 0
diefstal met geweld 26 17 22 7 5 0 33 0
overige vermogens 6 10 4 0 9 0 5 0

Opiumwet 17 22 24 4 7 14 0 0
bezit 5 7 0 0 5 14 0 0
vervoer/handel 6 9 0 0 0 0 0 0
smokkel 6 6 24 4 2 0 0 0

overig 0 1 0 0 0 0 0 0

totaal 100 100 100 100 100 100 100 0

Tabel 23: Indeling in A- of B-categorie van de in de periode 1 t/m 23 april 1993 in bewaring
gestelde respectievelijk heengezonden verdachten, in vier arrondissementen, in %

Amsterdam Rotterdam Breda Zutphen

categorie ibs heen ibs heen ibs heen ibs heen
(n=) (194) (61) (85) (65) (28) (1) (10) (0)

A 64 49 72 35 93 0 60 0
B 36 51 28 65 7 100 40 0

totaal 100 100 100 100 100 100 100 0

4.2.3 De context

Of verdachten moeten worden heengezonden, hangt uiteraard zowel af van
het aanbod als van de hoeveelheid ter beschikking gestelde celruimte.22 In
tabel 24 is per dag in de periode van 1 t/m 23 april weergegeven hoeveel

22 Deze hoeft niet overeen te komen met de feitelijk leegstaande celruimte. Een lege cel kan
om een veelheid van redenen niet beschikbaar worden gesteld. Zo moet (formeel) de cel
van een gedetineerde die zich aan zijn detentie heeft onttrokken, 24 uur gereserveerd blij-
ven, en de cel van een gedetineerde wiens voorlopige hechtenis is geschorst, zelfs een
week. Daarnaast kunnen cellen gereserveerd zijn voor speciale projecten, zoals de tenuit-
voerlegging van vervangende hechtenis. Het was niet mogelijk om met de bestaande infor-
matiesystemen retrospectief na te gaan wat de feitelijke leegstand was.
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Tabel 24: Tussen 1 en 23 april voorgeleide verdachten (verd.) alsmede door de penitentiair
consulenten ter beschikking gestelde cellen (cel), per arrondissement (absolute aan-
tallen)

Amsterdam* Rotterdam Breda Zutphen
datum verd. cel verd. cel verd. cel verd. cel

1 april 8 3 15 2 2 2 0 3
2 april 29 0 12 2 3 3 1 3

5 april 19 1 6 1 0 2 3 2
6 april 17 2 4 1 1 1 0 0
7 april 11 4 5 1 4 0 0 0
8 april 15 0 10 2 6 7 9 2

10 april 22 0 6 0 0 0 0 0

13 april 17 0 3 0 0 5 0 2
14 april 14 0 7 1 0 2 0 1
15 april 9 0 6 2 5 0 1 3
16 april 39 1 14 0 5 1 6 2

19 april 14 2 7 0 4 4 0 0
20 april 11 2 10 2 6 1 0 0
21 april 4 2 4 2 2 2 0 0
22 april 13 1 13 0 1 4 0 0
23 april 24 0 16 6 7 6 1 1

totaal 266 18 138 22 46 40 23 19

* Exclusief latente heenzendingen.

verdachten werden voorgeleid en hoeveel cellen, volgens opgave van de
rayonbureaus van het gevangeniswezen, aan de verschillende parketten wer-
den aangeboden.23 Bij de vergelijking van deze getallen moet bedacht wor-
den dat niet tegen alle verdachten een bevel tot bewaring wordt afgegeven
en dat verdachten tegen wie wel een bevel tot bewaring wordt afgegeven,
enige tijd in een politiecel kunnen worden ondergebracht. Indien er dan
binnen enkele dagen nog celruimte in het hvb vrijkomt, kan de verdachte
daar alsnog naar worden overgebracht. Dat biedt echter natuurlijk geen op-
lossing als structureel een groot aantal verdachten in politiecellen wordt
geplaatst.

Aan de totaalcijfers is duidelijk te zien dat in de arrondissementen Am-
sterdam en Rotterdam het aanbod aan verdachten het aanbod aan cellen
ruimschoots overtrof.

23 Bij deze cijfers moet de kanttekening worden gemaakt dat ze aan de lage kant lijken. Als
in een periode van drie weken, zoals in Amsterdam kennelijk het geval was, slechts 18
cellen worden aangeboden, dan zouden er op jaarbasis slechts ca. 300 beschikbaar zijn.
Dit komt slecht overeen met de wetenschap dat er in Amsterdam alleen al in de beschouw-
de periode 104 personen wel in voorlopige hechtenis genomen werden en niet (direct) we-
gens plaatsgebrek heengezonden.
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Tabel 25: Latente heenzendingen tussen 1 en 23 april 1993 in het arrondissement Amsterdam;
verdeling over delicttypen (absolute aantallen) ,

delict

niet voldoen aan een bevel
overige openbare orde en gezag
eenvoudige diefstal
diefstal in vereniging
diefstal in vereniging door middel van braak
diefstal door middel van braak
opzet- en gewoonteheling
overig WvSr.
bezit drugs
vervaardigen van / handelen in drugs

4.3 Latente heenzendingen

aantal

In het voorgaande is al enkele malen sprake geweest van zgn. latente heen-
zendingen. Hieronder worden verstaan die gevallen waarin een verdachte
aan de ovj wordt voorgeleid, maar waarin deze ervan afziet om de bewaring
te vorderen, omdat er toch geen plaats is. In tabel 1 was al te zien dat deze
categorie alleen in Amsterdam is aangetroffen, maar dat zij daar dan ook
betrekkelijk groot is.

In Amsterdam wordt gebruik gemaakt van een zgn. voorgeleidingsfor-
mulier, dat ook voor deze gevallen wordt ingevuld. Op dit formulier wordt
met betrekking tot de heerizendbeslissing een onderverdeling in drie catego-
rieën gemaakt:
- heenzenden zonder dagvaarding;
- heenzenden met dagvaarding;
- heenzenden met dagvaarding waarbij aan alle vereisten wordt voldaan

voor het vorderen van voorlopige hechtenis, maar ervan wordt afgezien
uitsluitend wegens plaatsgebrek.

In de periode tussen 1 en 23 april kwam de eerste categorie .19 maal voor,
de tweede 131 maal en de derde 18 maal. Van 28 zaken uit de tweede en
derde categorie zijn, aan de hand van de voorgeleidingsformulieren, enkele
gegevens genoteerd. In tabel 25 is allereerst de verdeling over de delicten
weergegeven.

Alle verdachten in deze categorie waren mannen. Hun leeftijd liep uiteen
van 16 tot 49 jaar; in tabel 26 is een onderverdeling in leeftijdsklassen te
vinden.

Onder de verdachten waren drie autochtone Nederlanders, vijf Surina-
mers, een Turk en zes Marokkanen. Van één verdachte is de etniciteit/na-
tionaliteit niet bekend, de overige twaalf kwamen uit andere delen van de
wereld dan de genoemde. Van één verdachte is bekend dat hij illegaal in
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Tabel 26: Latente heerzendingen tussen 1 en 23 april 1993 in het arrondissement Amsterdam;
indeling leefdtijdsklasse van de verdachten (absolute aantallen)

leeftijd aantal

12 t/m. 15 jaar 0
16 t/m 17 jaar 1
18 t/m 23 jaar 10
24 t/m 29 jaar 5
30 t/m 39 jaar 10
40 jaar en ouder 2

Tabel 27: Latente heenzendingen tussen 1 en 23 april 1993 in het arrondissement Amsterdam;
duur van de inverzekeringstelling (absolute aantallen)

duur in dagen aantal

1 9
2 14
3 4
4 1

Nederland verbleef; 21 hadden geen vaste woon- of verblijfplaats in Neder-
land. Voorzover bekend, waren er 18 verslaafd. Het overgrote deel (23
resp. 22) had eerdere politie- en/of justitiecontacten. Van 10 verdachten is
bekend dat ze als `B' werden gekwalificeerd.

In tabel 27 ten slotte is de duur van de inverzekeringstelling weergege-
ven.

Vergelijken we de latente heenzendingen met degenen die wel werden
voorgeleid, doch na uitbrengen van een bevel tot bewaring geschorst, dan
valt op dat er onder de latente heenzendingen relatief (veel) meer plegers
van gekwalificeerde diefstal zijn: 50% tegen 39% (en 34% onder degenen
die wel feitelijk in voorlopige hechtenis werden genomen). Over het geheel
genomen lijken de delicten wat lichter te zijn; er komen in elk geval geen
(zware) geweld- of Opiumwetdelicten voor bij de latente heenzendingen.

Voorts zijn betrokkenen gemiddeld wat ouder en komen er relatief be-
duidend meer `overige nationaliteiten' en personen zonder vaste woon- of
verblijfplaats voor.



5 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden, op basis van de vermelde onderzoeksresultaten,
enkele conclusies getrokken. Daarna worden, mede gebaseerd op inzichten
uit andere bronnen, enkele aanbevelingen gedaan.

5.1 Conclusies

Uit de hoofdstukken 3 en 4 komen enkele pregnante indrukken naar voren.
De eerste is dat - althans in de beschouwde periode - de heenzendingen-
problematiek zeer groot was in de arrondissementen Amsterdam en Rotter-
dam. Hierbij moet echter het voorbehoud gemaakt worden dat hier duide-
lijk sprake is van een artefact dat wordt veroorzaakt door de (korte) waar-
nemingsperiode. In 1992, maar ook in de eerste maanden van 1993, deden
zich in Zutphen en Breda eveneens relatief veel heenzendingen voor (zie
bijlage 2).

Een tweede in het oog springend verschijnsel is dat er tussen de arron-
dissementen wel verschillen zijn in het soort van zaken waarin en het soort
van verdachten dat wordt heengezonden respectievelijk vastgehouden. Op-
merkelijk mag daarbij heten dat in Amsterdam relatief veel verdachten uit
de B-categorie werden vastgezet, terwijl dat in Rotterdam beduidend min-
der voorkwam. Ook dit kan voor een deel verklaard worden uit de waarne-
mingsperiode: rond Pasen werd in Amsterdam gebruik gemaakt van snel-
rechtzittingen om `lastige', het toerisme bedreigende delinquenten lik op
stuk te kunnen geven. Voor een ander deel moet het worden toegeschreven
aan de typische samenstelling van het Amsterdamse zaakaanbod: relatief
veel verslaafden en illegalen die met een hoge frequentie (ook) minder ern-
stige delicten plegen, zoals eenvoudige diefstal (zakkenrollerij, winkeldief-
stal) en diefstal uit auto's.`

Dezelfde persoonskenmerken vinden we terug in een eveneens opmerke-
lijke Amsterdamse categorie: die van de straatrovers. Onder de verdachten

24 Illegalen die verdacht worden van een misdrijf, vormen een bijzonder probleem. Als aan
alle voorwaarden voldaan is, kunnen ze uiteraard in voorlopige hechtenis genomen wor-
den. Is dat niet mogelijk, maar is wel hun identiteit bekend, dan kunnen ze als illegaal in
vreemdelingenbewaring genomen worden en tezijnertijd verwijderd. Kan echter hun iden-
titeit niet vastgesteld worden, dan is verwijdering niet mogelijk en kunnen ze alleen in
voorlopige hechtenis gehouden worden vanwege het feit dat ze geen vaste woon- of ver-
blijfplaats in Nederland hebben. In dat geval is het natuurlijk zeer wel mogelijk dat ze een
relatief licht vergrijp hebben gepleegd.
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zijn betrekkelijk veel verslaafden; de meesten hebben al eerdere politie- en
justitiecontacten. Met betrekking tot leeftijd en etniciteit wordt het beeld
bevestigd dat De Haan (1993) al schetste: het gaat relatief vaak om Noord-
Afrikanen en Surinamers, een niet onbelangrijk deel verblijft illegaal in
Nederland en de leeftijd loopt uiteen van (zeer) jeugdig tot tegen de veertig
jaar, met een duidelijke oververtegenwoordiging van zeer jeugdigen. Het
lijkt niet onwaarschijnlijk dat hier sprake is van ofwel een categorie die in
zijn levensonderhoud voorziet door middel van een vrij breed scala van de-
licten (van winkeldiefstal tot overval), ofwel van een categorie waarvan de
leden op verschillende treden van een specialisatieladder staan.

Een belangrijke conclusie die met name op basis van hoofdstuk 4 getrokken
kan worden, is dat de keuze om iemand al dan niet heen te zenden in alle
opzichten een lokale is: hij wordt genomen op basis van wat er bekend is
over het eigen zaak- en capaciteitsaanbod, en bij het nemen ervan worden
de reeds eerder of op andere gronden gehechten slechts in beperkte mate in
de afweging betrokken. Hierdoor kan het voorkomen dat in de ene plaats /
op het ene moment iemand wordt gehecht die elders/ op een andere plaats
zonder meer zou worden heengezonden. Wat betreft de informatie die ge-
bruikt wordt bij het nemen van de beslissing, kan nog worden opgemerkt
dat er op heel verschillende wijzen wordt omgegaan met de mogelijkheden
die het administratie- en informatiesysteem COMPAS biedt om een over-
zicht te krijgen van de voorlopige-hechtenispopulatie. De indruk bestaat dat
men niet op alle parketten volledig op de hoogte is van deze mogelijkheden.

Uit hoofdstuk 4 wordt ook duidelijk dat het gebruik van politiecellen
voor de executie van voorlopige hechtenis maar in beperkte mate soelaas
biedt. Zeker waar ze in feite voortdurend tot hun maximale capaciteit ge-
vuld worden, bieden ze maar een buffer van evenzovele dagen als de recht-
bank toelaat: na ommekomst daarvan moet het grootste deel van de in een
politiecel ondergebrachten daaruit worden heengezonden.

Uit de beschrijving van de latent heengezondenen kan geconcludeerd
worden dat het hier in het algemeen gaat om de wat lichtere gevallen. De
aantallen maken het aannemelijk dat ook na een forse uitbreiding van de
celcapaciteit er nog steeds verdachten zullen worden heengezonden die de
ovj liever in voorlopige hechtenis had genomen.

Een heel algemene conclusie moet nog zijn dat het openbaar ministerie er
grosso modo in slaagt om de verdachten van de ernstigste en de meeste on-
rust veroorzakende delicten vast te houden. Toch, en de kranteberichten
spreken wat dat betreft boekdelen, komt het niet zelden voor dat dergelijke
verdachten noodzakelijkerwijs of als gevolg van een beoordelingsfout wor-
den heengezonden. Dit verschijnsel werpt een extra schril licht op het loka-
le karakter van de heenzendbeslissing. Hier lijkt zich echter ook de veelheid
van doelstellingen te wreken: naast de zware moet ook de minder ernstige



Conclusies en aanbevelingen - 55

doch veel voorkomende criminaliteit worden bestreden", naast de verdach-
ten van misdrijven moeten niet-betalers van boeten voor verkeersovertreders
merken dat het recht aan het langste eind trekt, behalve bestrijding van cri-
minaliteit legt ook regulering van het verblijf van vreemdelingen in Neder-
land beslag op de capaciteit.` Los daarvan blijken de huidige richtlijnen in
de praktijk geen voldoende sluitende afbakening tussen de categorieën A en
B in te houden. Op basis van de casusbeschrijvingen is in elk geval niet
steeds te begrijpen waarom het ene geval als A en het andere als B wordt
aangemerkt. Verwondering hierover doet zich zowel voor bij vergelijking
tussen de arrondissementen als tussen zaken binnen een arrondissement.

5.2 Aanbevelingen

In deze paragraaf wordt een aantal aanbevelingen gedaan die deels zijn ge-
baseerd op de hiervoor gerapporteerde resultaten van het onderzoek, deels
op anderszins verkregen kennis. Een aantal van deze aanbevelingen komt in
grote lijnen overeen met datgene wat is vastgelegd in een nieuwe richtlijn
ten aanzien van heenzendingen, die ten tijde van de uitvoering en rappor-
tage dit onderzoek is opgesteld (brief van de procureurs-generaal aan de
hoofdofficieren van justitie d.d. 6 juli 1993).

5.2.1 Het beslissingsproces en de informatievoorziening

Op basis van enkele inzichten uit de bestuurlijke informatiekunde kan iets
gezegd worden over het beslissingsproces en de daarvoor benodigde infor-
matie. Het eerste inzicht is dat beslissingen naar de aard van hun reikwijdte
kunnen worden onderverdeeld in strategische, tactische en operationele (cf.
Bemelmans, 1991, pp. 64-65). Het tweede is dat voor de verschillende soor-
ten van beslissingen ook verschillende informatie nodig is.

Beslissingen rond de feitelijke tenuitvoerlegging van de door de rechter-
commissaris bevolen bewaring/hechtenis kunnen het best beschouwd wor-
den als behorend tot het tactische niveau: de impact is wijder dan de indivi-
duele zaak, maar raakt slechts zelden de kern van het justitiebeleid. Zoals
de commotie rond het heenzenden door de Amsterdamse officier van justi-
tie van een 19-jarige verdachte van doodslag duidelijk maakt (De Telegraaf,

25 In sommige gevallen betekent dit dat de beslisofficier een keuze tussen Scylla eh Charyb-
dis moet maken: het plaats maken voor een verdachte van een ernstig gewelddelict door
een inbreker heen te zenden die, naar de ervaring leert, zeer lokaal zeer frequent ope-
reert, kan even verontwaardigde krantekoppen veroorzaken als het heenzenden van degene
voor wie hij plaats moest maken.

Deze opsomming moet niet verkeerd begrepen worden. Het is geenszins zo dat de keuze
tussen deze doelstellingen een simpele is. Alle appelleren ze op enigerlei wijze aan (een
aspect van) het rechtsgevoel.

26
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29 mei 1993), is er echter ook sprake van een niet onbelangrijke strategi-
sche component: een verkeerde beslissing op tactisch niveau kan grote
schade toebrengen aan het gehele justitiële apparaat. Uit deze constatering
zijn enkele conclusies te trekken ten aanzien van de voor het nemen van
deze beslissingen noodzakelijke informatie, en ten aanzien van de terugkop-
peling van tactisch naar strategisch niveau.

In de eerste plaats is het nodig dat de beslisser op tactisch niveau be-
schikt over een helder inzicht in het beleid dat op strategisch niveau is vast-
gesteld. Daarbij gaat het vooral om een (bij voorkeur niet te gedetailleerde)
prioriteitenstelling: welke categorieën verdachten gaan voor welke ande-
re.27 Daarnaast moet worden vastgesteld wat de uiterste grenzen zijn die in
acht moeten worden genomen, en wie beslissingsbevoegd is indien binnen
deze grenzen geen bevredigende beslissing genomen kan worden.

In de tweede plaats is informatie nodig over de concrete gevallen zelf.
Tactische beslissingen kunnen in principe het best worden genomen op basis
van lokale kennis. Meestal zal dat geen probleem zijn ten aanzien van de
recente gevallen (degenen die vanuit de vrije maatschappij of de politiecel
moeten worden ondergebracht), maar in feite moeten ook degenen die al in
het hvb verblijven, tot deze categorie gerekend worden. De op hen betrek-
king hebbende informatie is veelal moeilijker te verkrijgen, zeker wanneer
daaraan de eis gesteld wordt dat ze actueel is.

In de derde plaats is informatie nodig over de ter beschikking staande
middelen. Hierbij gaat het natuurlijk allereerst om de hoeveelheid vrije cel-
len in het `eigen' hvb, maar ook om de eventueel vrij te maken cellen en
om de (potentieel) vrije ruimte in de rest van het land. Vooral de laatstge-
noemde gegevens zijn over het algemeen niet beschikbaar.`

Ten slotte is er een vorm van terugkoppeling nodig naar het strategische
niveau. Deze terugkoppeling bestaat in principe uit twee lijnen: globale in-

27 De tot medio 1993 bestaande onderverdeling in de categorieën A, B en C was, als ge-
zegd, onvoldoende gespecificeerd, al was het alleen maar omdat in de praktijk al binnen
de A-categorie keuzen moesten worden gemaakt (dit was overigens ook de reden waarom
de Evaluatiecommissie voorlopige hechtenis in 1985 met een herziening van het systeem
kwam). Daarnaast was het zo dat deze indeling geen beslisregels opleverde ten aanzien
van andere categorieën hvb-gedetineerden: gehechten in het kader van snelrecht, vervan-
gende hechtenis, vreemdelingenbewaring, afgestraften.

Een interessante vraag daarbij is of het openbaar ministerie direct inzicht moet krijgen in
de bij het gevangeniswezen aanwezige gegevens, bijvoorbeeld door aansluiting op de com-
putersystemen van het gevangeniswezen. In de brief van 7 juli 1993 van de procureurs-ge-
neraal wordt dit standpunt ingenomen; Frissen (1992) zoekt het meer in een betere uitwis-
seling van informatie tussen gevangeniswezen en openbaar ministerie. Duidelijk is in elk
geval dat een bevestigend. antwoord betekent dat de deur wordt opengezet naar een veel
forsere greep van het openbaar ministerie op (de bedrijfsvoering van) het gevangenis-
wezen dan tot nog toe bestond. De vraag rijst dan direct of het openbaar ministerie wel
over voldoende aanvullende gegevens beschikt (bv. met betrekking tot beschikbaar perso-
neel, of over de feitelijke situatie of ontwikkeling van een gedetineerde die eventueel in
aanmerking komt om plaats te maken voor een ander).

28
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formatie over de genomen beslissingen en het voorleggen van die beslissin-
gen die niet binnen de eigen bevoegdheid genomen kunnen worden.

Een stroomlijning van het beslissingsproces op een zodanige wijze dat grote
blunders zoveel mogelijk worden voorkomen vergt, zo valt op basis van het
onderzoek `heenzendingen' (en van kennis uit het gevangeniswezen) te con-
cluderen, nog een aantal belangrijke zaken.

In de eerste plaats is een duidelijke richtlijn nodig (van het departement /
de vergadering van procureurs-generaal) waarin zowel binnen de A- (en
eventueel de B-)categorie als tussen de verschillende insluitingsgronden een
nadere prioriteitenstelling wordt aangebracht. Tevens dient te worden vast-
gesteld hoe het via vervangende hechtenis executeren van boetevonnissen
zich verhoudt tot het preventief hechten van (bepaalde categorieën) verdach-
ten. Deze richtlijn dient regelmatig geactualiseerd te worden, op basis van

zowel de praktijk als op strategisch niveau gestelde beleidsprioriteiten.29
In de tweede plaats ontbreekt een goed lokaal informatiesysteem. De

praktijk laat zien dat dit in principe niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Zeker
wanneer de executiebeslissingen (liefst ten aanzien van alle categorieën) in
één hand zijn, kan feitelijk volstaan worden met een aantal ordners waarin
per (te plaatsen) gedetineerde de relevante gegevens zijn opgeslagen. Wordt
echter de eis van actualiteit gesteld ten aanzien van degenen die al langer
zitten, dan zal waarschijnlijk gebruik gemaakt moeten worden van een sys-
teem waarmee elders aanwezige informatie beschikbaar kan worden ge-
maakt. Voorzover het daarbij gaat om informatie die bij het openbaar minis-
terie zelf aanwezig -is, zal gebruik gemaakt kunnen worden van COMPAS;
voor het verkrijgen van elders aanwezige informatie zal de verwijsindex op
de strafrechtelijke informatiesystemen 'VIPS' een bijdrage kunnen leveren.

Ten derde zal nog de afstemming tussen de arrondissementen geregeld
moeten worden. Dit kan tot op zekere hoogte gebeuren door en goede en
open communicatie tussen de betreffende officieren, maar gelet op de hui-
dige gang van zaken lijkt het niet onmogelijk dat op centraal niveau knopen
moeten worden doorgehakt. Dat laatste is ook het geval indien onverhoopt
zelfs landelijk geen oplossing te vinden is. In zo'n geval gaat het om een
beslissing met strategische consequenties, en dat betekent dat de beslissing
ook op een voldoende `hoog' niveau genomen moet worden. Praktisch be-
tekent dit dat centraal altijd iemand bereikbaar moet zijn, die ook over de
nodige informatie kan beschikken.

Ten vierde, direct hiermee samenhangend, zal een adequate informatie-
voorziening aan het centrale niveau tot stand moeten komen. Daarbij valt te
denken aan een geïntegreerde rapportage met betrekking tot de relevante
beslissingen en de als gevolg daarvan gerealiseerde detenties. Met andere

29 Voordeel van het bestaan van een dergelijke richtlijn is overigens dat deze enerzijds de
democratische controle op de strafrechtelijke keten kan vergroten, maar anderzijds ook de
controlerende organen committeert aan het erin vastgelegde beleid.
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woorden, naast elkaar moet zichtbaar worden welke consequenties het ten
uitvoer leggen van bepaalde voorlopige hechtenissen heeft gehad voor de
tenuitvoerlegging van vervangende hechtenissen en vrijheidsstraffen. Ten-
einde aan deze vooral kwantitatieve gegevens enige betekenis te geven zul-
len van tijd tot tijd ook globale kwalitatieve overzichten nodig zijn.3o

Ten slotte, en dit is geen sinecure, zal ook nog op het operationele ni-
veau een en ander moeten veranderen. Met name zal de transportcapaciteit
voldoende moeten zijn, en zullen de `openingstijden' van de hvb's ver-
ruimd moeten worden.

5.2.2 Doelstellingen en capaciteit

Hoewel het dus aanbeveling verdient om een informatiesysteem te ontwer-
pen dat zowel centraal als decentraal inzicht geeft in de beschikbare cel-
ruimte en de aard van degenen die reeds in het hvb verblijven, moeten
daarvan ook geen wonderen worden verwacht. Net zomin als een reserve-
ringssysteem van een hotelketen of een luchtvaartmaatschappij kan garande-
ren dat er op elk gewenst moment op elke gewenste vlucht een plaats be-
schikbaar is, kan een dergelijk systeem op zichzelf bijdragen tot een oplos-
sing van het cellentekort. Wat de vergelijking wel duidelijk maakt, is dat
alleen door het creëren van enige overcapaciteit in het overgrote deel van
de gevallen aan de vraag voldaan kan worden.

Het verdient aanbeveling hieromtrent enkele anderssoortige analyses te
laten uitvoeren dan tot nog toe gebruikelijk was bij het berekenen van de
capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen. Met behulp van vrij eenvou-
dige simulatiemodellen is na te gaan hoe groot, gegeven van tevoren gestel-
de voorwaarden, de overcapaciteit moet zijn.31 Daarbij zijn er twee moge-
lijkheden. Enerzijds is het mogelijk om een beleidsdoelstelling te formule-
ren (bv. minder dan XA heenzendingen per jaar in de categorie A, minder
dan XB in de categorie B, enz.) en vervolgens uit te rekenen welke overca-
paciteit nodig is om deze doelstellingen in 99% (of zelfs een hoger percen-
tage) van de gevallen te realiseren. Op deze wijze kan uitgerekend worden
wat de kosten zijn die behoren bij bepaalde streefaantallen en realisatieper-
centages.

30 In dit verband is het goed eraan te herinneren dat er tot in 1988 een evaluatiecommissie
voorlopige hechtenis bestond, die door een voortdurende monitoring van voorlopige-hech-
teniszaken de vinger aan de pols hield en op basis van haar bevinding dat de A-categorie
inmiddels 60% van de zaken uitmaakte, in 1985 met de in bijlage 3 opgenomen nieuwe
indelingscriteria kwam.

Dergelijke wachtrijmodellen worden o.a. door luchtvaartmaatschappijen en supermarkten
gebruikt om na te gaan hoeveel balies respectievelijk kassa's geopend moeten zijn om de
rijen wachtenden binnen een streeflengte te houden.

31
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Anderzijds is het, redenerend vanuit een gekozen (over)capaciteit, mogelijk
uit te rekenen welke aantallen heenzendingen per categorie statistisch ge-
zien te verwachten zijn. Deze aantallen zouden dan als kwaliteitscriterium
voor het openbaar ministerie gehanteerd kunnen worden: als de juiste be-
slissingen genomen worden, is de kans op overschrijding miniem.

5.2.3 Nader onderzoek

De hier gerapporteerde bevindingen roepen een aantal vragen op, die elk
weer onderwerp zouden kunnen zijn van nader onderzoek.

De eerste vraag is wat er nu precies gebeurt met van misdrijven verdach-
te illegale vreemdelingen, en dan vooral degenen tegen wie geen bevel tot
bewaring wordt afgegeven of die wegens plaatsgebrek moeten worden heen-
gezonden. Worden zij (en zo ja, in welk deel van de gevallen) in vreemde-
lingenbewaring genomen? Worden ze vervolgd en veroordeeld, of al voor
die tijd uitgezet?

De tweede intrigerende vraag is hoe de aantallen door de rayonbureaus
van het gevangeniswezen ter beschikking gestelde cellen zich verhouden tot
de aantallen feitelijk leegstaande cellen. Deze vraag moet overigens niet be-
grepen worden als een suggestie dat het gevangeniswezen zou pogen om zo
veel mogelijk cellen leeg te houden. Het antwoord zou juist kunnen dienen
om die suggestie te weerleggen, maar ook reden kunnen zijn om een aantal
regels met betrekking tot het feitelijk vrijgeven van celruimte bij te stellen.

Een relevante vraag is natuurlijk wat precies de effecten zijn van de
maatregelen die recent genomen zijn om het aantal heenzendingen terug te
dringen, of althans te voorkomen dat daarbij ernstige `bedrijfsongevallen'
ontstaan. Daarbij zou dan niet alleen naar de feitelijke uitkomsten van het
beslissingsproces gekeken moeten worden, maar ook naar de overwegingen
van de actoren (politie, openbaar ministerie, rechter-commissaris, gevange-
niswezen).

Dergelijk onderzoek zou, ten slotte, ook zeer nuttig kunnen zijn rond het
gereedkomen van nieuwe capaciteit. Het is vrijwel zeker dat hiervan een
aanzuigende werking zal uitgaan, in die zin dat tegen verdachten die nu la-
tent worden heengezonden - of zelfs door de politie niet worden voorge-
leid-dan uiteindelijk wel voorlopige hechtenis wordt gevorderd. Een na-
dere analyse van de latente heenzendingen en van de overwegingen van de
actoren kan wellicht inzicht bieden in de sterkte van die aanzuigende wer-
king. Los daarvan zou het ook zinvol zijn te kijken naar de te verwachten
effecten van (nu deels nog voorgenomen) beleid als het uitbreiden van de
wettelijke gronden voor voorlopige hechtenis en het optrekken van de maxi-
maal door de politierechter op te leggen strafduur van zes maanden naar
een jaar.



Under Dutch criminal procedure a suspect can, under certain conditions, be
held in remand for a period of 102 days maximum. The remand order is
given by the examining judge, on the public prosecutor's request; during
the remand period the suspect is detained in a remand centre. This preven-
tive custody serves a number of goals: furthering criminal investigation,
preventing the suspect from escaping his adjudication or the implementation
of his sentence and the protestion of society. Frequently, however, a re-
mand order is not, or only for a short period, carried out due to capacity
shortage in remand centres. These cases are termed `send-aways'.

The study reported here aimed at characterizing the people who were
sent away and the crimes they were acculed of. The study was restricted to
four court districts, and covered a sample of those who were arraigned dur-
ing a period of several weeks from April 1 till May 28, 1993. A compari-
son was made between those who were, at least for some days, detained in
a remand centre and those who were sent away immediately or after a stay
of up to four days in a police cell. Purpose of the study was gaining insight
in the nature of `send-away' cases and in the decision-making process
involved.

The study shows that, by and large, public prosecutors succeed in imple-
menting the general policy as formulated in a set of guidelines: suspects of
serious crimes are held in remand more often than suspects of less serious
crimes. At times, however, capacity shortage is thus that the former cate-
gory of suspects is sent away as well.

Court districts differ markedly in the extent to which they resort to this
measure: in the larger cities (Amsterdam and Rotterdam) it is frequent
practice, in the smaller cities (Breda) and more rural districts (Zutphen) it
is not uncommon but the capacity problem there is undoubtedly less acute.
This difference is allo visible in the categories of suspects that are sent
away. In the smaller court districts these are mainly thieves and burglars;
in the larger cities also suspects of violent crimes (including robbery and
manslaughter) are sent away. A remarkable difference between Amsterdam
and Rotterdam is that in Amsterdam a larger proportion of suspects of
smaller offences (burglary of cars, shoplifting) are held in remand than in
Rotterdam. This practice can be explained by the policy of the Amsterdam
police and public prosecutor to reduce the nuisance caused by a relatively
small group of very frequently offending drug addicts. These are brought
before a court within two or three days after being arrested, instead of
several months later, as is normal procedure.
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A very special category of offenders, mainly to be found in Amsterdam,
and in a lesser extent in Rotterdam, are very young aliens who have no res-
idence permit, are often dependent on drugs and who commit very violent
offences like street and shop robberies.

It was found that the decision to send a suspect away was mostly made
`locally' -not only in the lense that no information was gathered on the
possible capacity in nearby court districts, hut also in the sense that sus-
pects were only compared to those who were brought before the prosecutor
on the same day, or who had been remanded during the three or four pre-
ceding days.

Based on these findings it is recommended to develop a new and clearer
set of criteria for the decision, and to improve availability and exchange of
information. Furthermore suggestions for additional research are made.
With the use of simulation techniques an estimation could be made of the
(over)capacity needed to keep the number of cases in which a suspect is
sent away below a certain value. A study of the effects of the emergency
measures that were taken in the summer of 1993 (including the creation of
extra capacity by using police cells and a military detention centre) might
provide information on the possible demand-pull effect of an increased
number of prison cells.



Résumé

Dans le droit pénal néerlandais, un prévenu peut, sous conditions, être
placé en détention provisoire pour une durée maximale de 102 jours. Le
mandat de dépót est délivré par le juge d'instruction, sur réquisition du
procureur de la Reine; pendant la détention provisoire, le prévenu est placé
dans une maison d'arrêt. La détention provisoire a plusieurs fins: faciliter
le déroulement de l'enquête préliminaire, éviter que le prévenu ne puisse se
soustraire à la justice et protéger la société. Cependant il arrive fréquem-
ment qu'il n'y ait pas assez de place dans une maison d'arrêt et que, par
conséquent, un mandat de dépót ne puisse pas être exécuté, ou seulement
pendant une courte période. Les cas ou cela se produit sont appelés 're-
láchements' (heenzendingen).

Est présenté dans ce rapport un compte-rendu du caractère des personnes
reláchées et des délits pour lesquels elles sont en prévention. L'étude a été
réalisée dans quatre arrondissements et concerne un échantillon de person-
nes qui, pendant quelques semaines au cours des mois d'avril et mai 1993,
ont été amenées devant le procureur de la Reine, en vue d'un placement en
détention provisoire. L'objectif de l'étude était une meilleure compréhen-
sion de la problématique des `reláchements' ainsi que de la manière avec
laquelle les procureurs de la Reine prennent leurs décisions.

L'étude montre qu'en général, les procureurs de la Reine parviennent à
mettre en pratique la politique sur la détention provisoire telle que fixée
dans les directives: les prévenus ayant commis des délits graves sont plus
souvent placés en détention provisoire que reláchés. II arrive cependant
que, faute de place dans les maisons d'arrêt, de tels prévenus soient re-
láchés. De grandes différences existent sur ce plan entre les arrondisse-
ments. Dans les grandes villes telles qu'Amsterdam et Rotterdam, les re-
láchements sont fréquents; dans une ville de moyenne importance comme
Breda et dans une zone assez rurale comme Zutphen, la problématique des
reláchements n'est certes pas absente sans pour autant être aussi pressante.

Il existe également des différences entre les prévenus placés en détention
provisoire et les prévenus reláchés. Dans les arrondissements moins impor-
tants (Breda et Zutphen), ne sont reláchés pratiquement que des prévenus
ayant commis des délits moins graves : en fait, les prévenus ayant commis
un vol (éventuellement avec effraction) sont les seuls à être reláchés, et en-
core pas même dans une mesure déterminante. A Rotterdam et Amsterdam,
de tels prévenus constituent, certes, également l'essentiel des personnes re-
láchées mais des prévenus de délits aggravés de violences (notamment des
attaques à main armée) y sont également régulièrement reláchés. Une diffé-
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rence remarquable entre Amsterdam et Rotterdam est qu'à Amsterdam, les
prévenus ayant commis des délits mineurs lont, eux aussi, placés assez fré-
quemment en détention provisoire. Ceci est du à l'application de la procé-
dure de comparution immédiate qui permet de juger en l'espace de quel-
ques jours notamment des toxicomanes récidivistes, au lieu de les citer à
comparaitre au bout de quelques mois. Ceci a lieu surtout pour réduire les
problèmes causés par ce groupe.

Une catégorie de prévenus remarquable est celle constituée à Amsterdam
par de très jeunes adolescente qui séjournent souvent clandestinement aux
Pays-Bas, qui Bont également en grande partie toxicomanes et qui commet-
tent d'assez sérieux délits aggravés de violences (vols à la tire, attaques à
main armée).

En ce qui conceme la décision de relácher un prévenu, celle-ci est prise en
général `localement', non seulement dans le sens ou peu d'usage est fait de
la possibilité de s'informer si les maisons d'arrêt des arrondissements
limitrophes disposent peut-être de places, mais également dans le sens ou
les prévenus à placer en détention provisoire au cours d'une même joumée
ne sont comparés qu'entre eux et avec ceux qui ont été placés en détention
provisoire au cours des trois ou quatre jours précédents.

Sur la base de ces constatations, la formulation d'un système de critères
de décision plus clairs et l'amélioration du dispositif et de l'échange
d'informations sont recommandées. Par ailleurs, quelques propositions en
vue d'une étude plus approfondie sont faites. A l'aide de techniques de
simulation, il pourrait être examiné quelle (sur)capacité minimale est
nécessaire afin de garder le nombre des reláchements en decà d'un niveau à
déterminer. Une étude de la mise en oeuvre des mesures d'urgence prises
au cours de l'été 93 (parmi lesquelles la création de cellules supplémen-
taires) permettrait de se faire une idée des éventuels effets aspirateurs d'une
nouvelle augmentation de la capacité des établissements pénitentiaires.
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Bijlage 1: De begeleidingsgroep

Bij dit onderzoek is geen formele begeleidingscommissie ingesteld. De begeleiding
was in handen van een werkgroep die zich in opdracht van de departementsleiding
bezighield met het zoeken naar oplossingen voor de heenzendproblematiek, en van
een vertegenwoordiger van het parket van de procureur-generaal in Leeuwarden.
De samenstelling van de begeleidingsgroep was daarmee als volgt.

drs. A.C. Berghuis, hoofd van de afdeling Statistische Informatievoorziening en
Beleidsanalyse van de centrale directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling

drs. R. Boswinkel, medewerkster van het directoraat-generaal Rechtspleging

mr. J. Mooijen, medewerkster van de directie Staats- en Strafrecht van het
directoraat-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding

drs. J. Verhagen, hoofd van het bureau beleidsinformatie van de directie
Jeugdinrichtingen en Delinquentenzorg (DGJD)

mr. J.E. Huisman-Troost, stafmedewerkster bij het parket van de procureur-
generaal bij het Gerechtshof te Leeuwarden



Bijlage 2: Heenzendingen kwantitatief

In de onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de aantallen beenzendin-
gen in 1992 en de eerste helft van 1993.

Tabel 1: Aantallen heenzendingen in 1992, per kwartaal en per arrondissement (meerderjari-
gen en minderjarigen)

arrondissement le kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. jaar

Den Bosch 13 0 0 42 55
Breda 19 41 27 32 119
Maastricht 1 0 14 36 51
Roermond 0 0 1 1 2

Arnhem 33 17 6 35 91
Zutphen 19 14 12 83 128
Zwolle 37 14 15 41 107
Almelo 17 15 10 55 97

Amsterdam 395 325 152 315 1.187
Alkmaar 6 6 0 0 12
Haarlem 13 4 20 26 63
Utrecht 65 37 27 60 189

Den Haag 71 83 43 108 305
Rotterdam 154 85 110 253 602
Dordrecht 4 4 5 8 21
Middelburg 38 14 10 6 68

Leeuwarden 2 0 2 7 11
Groningen 4 0 0 5 9
Assen 12 5 2 7 26

totaal 903 664 456 1.120 3.143

Bron: Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen, bureau Beleidsinformatie, op basis van
opgave parketten



70 Bijlage 2

Tabel 2: Aantallen heenzendingen in de eerste helft van 1993, per kwartaal en per arrondisse-
ment (meerderjarigen en minderjarigen).

arrondissement le kw. 2e kw. half jaar

Den Bosch 76 118 194
Breda 44 50 94
Maastricht 25 37 62
Roermond 8 18 26

Arnhem 53 - -
Zutphen 54 41 95
Zwolle 68 52 120
Almelo 49 50 99

Amsterdam 271 293 564
Alkmaar 2 - -
Haarlem 67 32 99
Utrecht 64 63 127

Den Haag 116 107 223
Rotterdam 284 - -
Dordrecht 31 5 36
Middelburg 19 10 29

Leeuwarden 6 4 10
Groningen 10 10 20
Assen 11 7 18

Totaal 1.258 (897) (2.155)

Bron: Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen, bureau Beleidsinformatie, op basis van
opgave parketten. Over het tweede kwartaal waren op het moment van afsluiten van dit
onderzoek nog geen gegevens ontvangen uit Rotterdam, Alkmaar en Arnhem.



Bijlage 3: Prioriteitenlijst voorlopige hechtenis

In maart 1985 bracht de evaluatiecommissie voorlopige hechtenis een rapport uit
waarin als bijlage een bijgestelde prioriteitenlijst voor de toepassing van de voorlo-
pige hechtenis was opgenomen. Deze prioriteitenlijst geeft de criteria voor de inde-
ling van verdachten in de A-, B- respectievelijk C-categorie; van deze criteria kan
(beredeneerd) worden afgeweken. Doelstelling was om tot een zodanige indeling te
komen dat ca. 23 % in de A-categorie zou komen, 50 % in de B en 10 in de C. Daar-
naast werden nog onderscheiden een categorie A* (6%) en B* (9%). Het is deze in-
deling die op het moment van uitvoering van het onderzoek van toepassing was.

1. Misdrijven met een maximum strafbedreiging van 12 jaar of meer (incl.
poging en deelneming)

a. Indien naar verwachting vrijheidsbeneming van ten minste 9
maanden zal worden opgelegd A

b. Indien naar verwachting vrijheidsbeneming van minder dan 9
maanden zal worden opgelegd en:
bl concreet collusiegevaar bestaat A*
b2 geen concreet collusiegevaar bestaat B

2. Opiumwetdelicten

a. Indien naar verwachting vrijheidsbeneming van ten minste 9 A
maanden zal worden opgelegd

b. Indien naar verwachting vrijheidsbeneming van minder dan 9
maanden zal worden opgelegd en:
bl een of meer van de volgende elementen aanwezig is: B

- ten minste twee eerdere heenzendingen in het afgelopen jaar
- opheffing schorsing vanwege overtreding bijzondere

voorwaarden
- ernstig gevaar dat verdachte zich blijvend aan evt. straf zal

onttrekken
- snelrecht (zitting binnen termijn - verlengde - bewaring)

b2 geen van vermelde elementen is aanwezig, en:
- concreet collusiegevaar bestaat B*
- geen concreet collusiegevaar bestaat c
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3. Andere misdrijven

a. Indien naar verwachting vrijheidsbeneming van ten minste 9
maanden zal worden opgelegd en:

al een of meer van de volgende elementen aanwezig is: A
- meer dan 5 feiten gepleegd
- schadebedrag hoger dan 100.000 gulden
- zwaar lichamelijk en/of geestelijk letsel toegebracht

of meer eerdere processen-verbaal wegens soortgelijk misdrijf
opgemaakt

a2 geen van vermelde elementen is aanwezig, en:
- concreet collusiegevaar bestaat A*
- geen concreet collusiegevaar bestaat B

b. Indien naar verwachting vrijheidsbeneming van minder dan 9
maanden zal worden opgelegd en:

bi een of meer van de volgende elementen aanwezig is: B
- ten minste twee eerdere heenzendingen in het afgelopen jaar
- opheffing schorsing vanwege overtreding bijzondere

voorwaarde
- ernstig gevaar dat verdachte zich blijvend aan evt. straf zal

onttrekken
- snelrecht (zitting binnen termijn - verlengde - bewaring)

b2 geen van vermelde elementen aanwezig is, en: B*
- concreet collusiegevaar bestaat
- geen concreet collusiegevaar bestaat c
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117. Preventiestrategieën in de praktijk. Een meta-evaluatie van criminaliteits-
preventieprojecten
drs. W. Polder; drs. F.J. C. van Vlaardingen

118. Moeilijk plaatsbare jongeren. Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot
plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar
P.H. van der Laan; C. Ververs; A.A.M. Essers

119. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële jeugdbescherming:
periode 1980-1990
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink; dr. P.H. van der Laan

120. Politie, partners en milieu. Woorden en daden
drs. E.A.LM. van den Berg; drs. A. Hahn; m.m.v. drs. R.F. Kouwenberg,
drs. W. Waelen

121. Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen
Ed. Leuw; M. Brouwers

1993

122. Veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen
J.M. Nelen; J.J.A. Essers

123. Politie en openbaar ministerie tegen rassendiscriminatie. Over de naleving van
richtlijnen
dr. M. W. Bol; B.J. W. Docter-Schamhardt

124. Prestige, professie en wanhoop. Een onderzoek onder gedetineerde overvallers
G.J..Kroese; R.H.J.M. Staring

125. Motieven voor naturalisatie. Waarom vreemdelingen uit diverse minderheids-
groepen wel of niet kiezen voor naturalisatie
mr. drs. R.F.A. van den Bedem

126. Prestatieverschillen tussen arrondissementsparketten
drs. W. Polder; G. Paulides

127. De tbs met aanwijzing. De toepassing van en professionele oordelen over een
strafrechtelijke maatregel
Ed. Leuw

128. Alternatieven voor de vrijheidsstraf. Lessen uit het buitenland
J. Junger-Tas

129. Heenzendingen
dr. M.M. Kommer



`Overvaller op vrije voeten wegens plaatsgebrek'. Met de
regelmaat van de klok berichten de media dat er weer een

verdachte van een ernstig misdrijf is `heengezonden' omdat er voor
hem of haar geen plaats was in een huis van bewaring. In dit

rapport wordt een inventarisatie gepresenteerd van bijna 600
gevallen waarin de officier van justitie in april of mei 1993 de

inbewaringstelling van een verdachte vorderde. Nagegaan wordt
hoe vaak deze vordering werd toegewezen, hoeveel verdachten

direct of later werden heengezonden en om wat voor verdachten
en strafbare feiten het gaat. Deze inventarisatie laat zien dat het

openbaar ministerie er grosso modo in slaagt om de verdachten

van de ernstigste delicten vast te houden. Zo nu en dan echter is de

capaciteit zo beperkt dat dat niet meer lukt. Op dat moment
wreekt zich vooral de gebrekkige informatievoorziening; op dat

gebied kan er het nodige verbeterd worden. Het rapport bevat een

aantal suggesties.
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