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Voorwoord

Dit rapport bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten van het experiment
met elektronisch toezicht dat in de zomer van 1995 in het noorden van het land van
start is gegaan. Aan de hand van gegevens van de reclassering, het gevangeniswezen
en het Openbaar Ministerie wordt beschreven wie er voor elektronisch toezicht
worden aangemeld en wie er vervolgens wel en niet onder elektronisch toezicht
worden geplaatst. Aandacht wordt besteed aan de inhoud, het verloop en de afloop
van het elektronische toezicht en aan de vraag hoeveel detentie door het elektronische toezicht wordt vervangen. Interviews met personen die onder elektronisch
toezicht hebben gestaan, en met huisgenoten van deze personen geven aan hoe deze
`consumenten' het elektronische toezicht hebben ervaren.
Veel mensen hebben aan het onderzoek meegewerkt. Wij willen hen bedanken voor
hun bijdrage. In de eerste plaats degenen die zich hebben laten interviewen over
hun ervaringen met elektronisch toezicht. De medewerkers van de reclassering, de
PI Groningen en de dienst Justitiële Inrichtingen zijn behulpzaam geweest bij het
verzamelen van de gegevens. Roberto Aidala, Barbara van Gestel en Jeanette Jacobs
hebben een deel van de interviews met de deelnemers en hun huisgenoten voor hun
rekening genomen. Ook Peter en Marja Heijman worden bedankt voor hun hulp.
De leden van de begeleidingscommissie (zie bijlage 1) en van de leescommissie ten
slotte hebben kritisch commentaar op de conceptrapportages geleverd.
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Samenvatting en discussie

In de zoektocht naar geschikte alternatieven voor het gebruik van schaarse cellen
in ons land, dook medio 1987 in de media voor het eerst het idee van elektronisch
toezicht op. Begin 1988 berichtten de bewindslieden van justitie aan de Tweede
Kamer een studiecommissie te willen instellen, met als taak de mogelijkheden van
elektronisch bewaakt huisarrest, zoals het toen nog genoemd werd, te onderzoeken.
Eind 1988 bracht deze Commissie Electronisch Toezicht Delinquenten advies uit
(Commissie-Schalken, 1988). De teneur van het advies was terughoudend. Op grond
van ervaringen in de Verenigde Staten achtte de commissie toepassing van elektronisch toezicht als alternatief voor voorlopige hechtenis of voor onvoorwaardelijke
gevangenisstraf denkbaar, mits toegepast in combinatie met een zinvolle tijdsbesteding, niet te lang van duur - maximaal vier maanden - en met uitdrukkelijke
instemming van de betrokken justitiabele. Niettemin werd invoering van elektronisch toezicht in het Nederlandse strafrecht niet wenselijk geacht en werd zelfs de
tijd voor een experiment (nog) niet rijp geacht. Eerst zou een principiële discussie
moeten plaatsvinden. De commissie was onder andere beducht voor aanzuigende
werking - elektronisch toezicht zou wel eens in de plaats kunnen komen van de
`gewone' dienstverlening - en voor een grote inbreuk op de privacy van betrokkene
en familie. Nadat ook de Overleg- en adviescommissie alternatieve sancties (OCAS)
in 1990 niet echt positief was over de wenselijkheid van elektronisch toezicht, is
het een tijd stil geweest rond dit onderwerp (OCAS, 1990). Totdat in 1994 de voorbereidingen begonnen voor een experiment, dat uiteindelijk op 11 juli 1995 van
start is gegaan.
Het experiment, dat twee jaar duurt en dat plaatsvindt in de arrondissementen
Groningen, Leeuwarden, Assen en Zwolle, moet uitwijzen of elektronisch toezicht
een bruikbaar alternatief vormt voor de tenuitvoerlegging van (een deel van) een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het elektronische toezicht wordt vooralsnog
op twee manieren toegepast. De eerste toepassing geschiedt in combinatie met
een taakstraf. Het gaat dan om personen die bijvoorbeeld vanwege de ernst van de
gepleegde feiten kunnen rekenen op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van
zes tot twaalf maanden. Gezien de hoogte van de straf komen zij niet in aanmerking
voor een taakstraf. Door echter een lange taakstraf te combineren met elektronisch
toezicht kan de gewenste straf worden gerealiseerd en een verblijf in de cel worden
voorkomen. De rechter veroordeelt die personen dan tot een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf van zes maanden, om te zetten in een taakstraf, plus een voorwaardelijke gevangenisstraf met als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde voor een
bepaald aantal maanden onder elektronisch toezicht wordt geplaatst. De tweede
toepassing van elektronisch toezicht heeft betrekking op gedetineerden in de laatste
fase van hun gevangenisstraf. Gedetineerden die minstens de helft van hun straf in
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een gesloten of halfopen inrichting hebben uitgezeten, kunnen, indien zij aan bepaalde criteria voldoen, het laatste deel van hun straf thuis uitzitten. Elektronisch
toezicht vormt in dit geval, samen met plaatsing in een penitentiaire open inrichting
en een inrichting voor dagdetentie, een onderdeel van de detentiefasering.
Daarnaast wordt elektronisch toezicht toegepast bij gedetineerden in een huis van
bewaring die na het onherroepelijk worden van hun vonnis nog maar een kort strafrestant hebben. Zowel voor de 'taakstrafklanten' als voor beide groepen gedetineerden - voor het gemak aangeduid met de term detentiefaseerders - bedraagt de duur
van het elektronische toezicht één tot zes maanden. Om voor elektronisch toezicht
in aanmerking te komen, dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moeten de personen en eventueel hun huisgenoten instemmen met het elektronische
toezicht en dienen zij te beschikken over geschikte huisvesting in de proefregio.
Een andere belangrijke voorwaarde is dat er sprake is van een zinvolle dagbesteding
tijdens het elektronische toezicht, zoals werk of opleiding. Kandidaten voor elektronisch toezicht worden bij de reclassering aangemeld door onder andere de Bureaus
Sociale Dienstverlening (BSD's) van penitentiaire inrichtingen, advocaten en het
Openbaar Ministerie. De reclassering brengt een advies uit over de geschiktheid
van iedere kandidaat en over de eventuele invulling van het elektronische toezicht.
De beslissing om een kandidaat onder elektronisch toezicht te plaatsen, ligt bij de
rechter respectievelijk de Selectie Advies Commissie (SAC) voor het gevangeniswezen.
Gedurende het elektronische toezicht volgt de onder toezicht gestelde - verder
deelnemer genoemd - een verplicht dagprogramma, bestaande uit bijvoorbeeld
werk, opleiding, behandeling, het verrichten van huishoudelijke taken of deelname
aan het programma van de inrichting voor dagdetentie in Groningen. Daarnaast kan
het programma een of meer vrij besteedbare uren per dag of per week bevatten.
Gedurende de overige uren dient de deelnemer thuis te zijn. De verplichte aanwezigheid thuis wordt langs elektronisch weg gecontroleerd. Hiertoe draagt de deelnemer
een enkelbandzender die twee keer per minuut een signaal uitzendt naar een ontvanger die in de woning van de deelnemer staat opgesteld. De ontvanger staat via de
telefoonlijn in verbinding met een computer in de meldkamer van een particulier
beveiligingsbedrijf. In deze computer is het dagprogramma van iedere deelnemer
opgeslagen. Op willekeurige momenten controleert de computer de aan- of afwezigheid van de deelnemer. Indien het signaal niet correspondeert met het opgeslagen
dagprogramma of indien de deelnemer probeert om de enkelband te verwijderen,
geeft de computer een alarmmelding. Deze melding wordt terstond doorgegeven
aan de reclassering, die contact opneemt met de deelnemer om na te gaan wat
hiervan de reden is. Verwijtbare overtredingen - te laat thuis, afwezigheid buiten
de toegestane uren - resulteren in een waarschuwing. Bij een tweede of een zeer
ernstige overtreding (bijvoorbeeld een strafbaar feit) wordt het toezicht stopgezet.
Om op de hoogte te blijven van het verloop van het toezicht, om eventuele wijzigingen in het dagprogramma door te geven en om begeleiding te bieden bij problemen
die zich voordoen, onderhoudt de reclassering regelmatig persoonlijk of telefonisch
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contact met de deelnemer. Het aantal deelnemers dat tijdens de proefperiode
tegelijkertijd onder elektronisch toezicht kan staan, bedraagt maximaal vijftig.
Onderzoek
Om na te gaan of elektronisch toezicht een bruikbaar alternatief vormt voor de
tenuitvoerlegging van (een deel van) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, heeft
het WODC een evaluatie-onderzoek uitgevoerd, bestaande uit twee delen. In het
eerste deel is vooral gekeken naar de manier waarop het experiment is opgezet en
naar de wijze waarop de betrokken instanties - de reclassering, het gevangeniswezen, de rechterlijke macht en het departement - gedurende het eerste experimentele jaar hebben samengewerkt. De uitkomsten van dit eerste deelonderzoek staan
vermeld in een eerder verschenen interimrapport (Spaans, 1996). Een overzicht van
de voornaamste bevindingen uit het interimrapport is te vinden in bijlage 2 van dit
eindrapport. In het tweede deel van het onderzoek, waarvan in dit eindrapport
verslag wordt gedaan, is vooral gekeken naar de resultaten van het experiment met
elektronisch toezicht. Aandacht wordt besteed aan de volgende vragen.
- Wie wordt er voor elektronisch toezicht aangemeld?
- Wie van de aangemelde personen wordt wel en wie wordt niet onder elektronisch toezicht geplaatst (en om welke reden)?
- Hoe ziet het elektronische toezicht er in de praktijk uit, hoe verloopt het?
- Welke factoren zijn van invloed op het verloop en de afloop van het elektronische toezicht?
- Hoeveel detentie wordt door het elektronische toezicht vervangen?
- Hoe ervaren de deelnemers en hun huisgenoten het elektronische toezicht?
De gegevens in dit eindrapport hebben hoofdzakelijk betrekking op de periode vanaf
de start van het experiment in juli 1995 tot en met januari 1997. De informatie is
afkomstig uit de dossiers van de reclassering, uit strafdossiers van de taakstrafklanten en uit penitentiaire dossiers van de detentiefaseerders. Daarnaast zijn enkele
gegevens verzameld over de aanmeldingen voor en plaatsingen onder elektronisch
toezicht gedurende het laatste half jaar van het experiment: de periode februari 1997
- juli 1997. Interviews met 48 deelnemers en 21 huisgenoten van deelnemers geven
een indruk hoe deze 'consumenten' het elektronische toezicht hebben ervaren.

De toepassing van elektronisch toezicht
Aanmelding en advies
Gedurende de eerste anderhalf jaar van het experiment zijn 279 personen bij de
reclassering aangemeld voor een advies inzake elektronisch toezicht.1 Twee derde
van hen is gedetineerd. PI Bankenbosch en PI Groningen zijn de voornaamste

1

Inclusief de periode februari 1997- juli 1997 gaat het om 368 aanmeldingen.
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leveranciers van deze potentiële detentiefaseerders. De meeste kandidaten voor een
taakstraf plus elektronisch toezicht zijn aangemeld door het parket van de officier
van justitie en de advocatuur.
Meer dan 90% van de adviezen die de reclassering uitbrengt, is positief. In de gevallen waarin de reclassering adviseert om een persoon niet onder elektronisch toezicht te plaatsen, is veelal sprake van het ontbreken van geschikte huisvesting of van
(mogelijkheden tot) een zinvolle dagbesteding dan wel van problemen in de thuissituatie. Van de adviezen van de reclassering wordt ruim twee derde door de SAC en
de rechter overgenomen. In de overige gevallen heeft de SAC, ondanks het positieve
advies van de reclassering, geen vertrouwen in de motivatie en het doorzettingsvermogen van de kandidaat of acht de rechter een taakstraf plus elektronisch toezicht niet op zijn plaats. Plaatsing onder elektronisch toezicht na een negatief advies
van de reclassering komt geen enkele keer voor.
Wel of niet onder elektronisch toezicht geplaatst
Bijna de helft van de aangemelde kandidaten - 126 personen - is onder elektronisch
toezicht geplaatst.2 Een achtste moet nog aan het elektronische toezicht beginnen of
is nog in afwachting van een advies of een beslissing hierover op het moment dat de
dataverzameling wordt afgerond. De rest van de kandidaten - iets meer dan 40% is om uiteenlopende redenen niet onder elektronisch toezicht geplaatst. Onder deze
afgevallen kandidaten bevinden zich verhoudingsgewijs veel personen die in het
kader van een taakstraf plus elektronisch toezicht zijn aangemeld. Van alle potentiële taakstrafklanten over wie de reclassering advies heeft uitgebracht, valt namelijk
ruim twee derde af. De meesten van hen komen niet voor elektronisch toezicht in
aanmerking omdat de rechter een taakstraf plus elektronisch toezicht te zwaar vindt
of omdat de rechter een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van acht tot
twaalf maanden aangewezen acht. Deze uitkomst impliceert dat de reclassering vaak
veel (advies)werk voor niets verricht als het gaat om aanmeldingen voor elektronisch
toezicht in het kader van een taakstraf. De meeste detentiefaseerders die niet onder
elektronisch toezicht zijn gesteld - ruim een kwart van alle aangemelde gedetineerden - hebben zelf hun kandidatuur ingetrokken (omdat de procedure te lang duurt
of omdat zij liever naar bijvoorbeeld een open inrichting gaan) of zijn als kandidaat
door de penitentiaire inrichting teruggetrokken (bijvoorbeeld vanwege het niet
terugkeren van weekendverlof of vanwege drank- of druggebruik).
Kenmerken van de deelnemers
Onder de 126 personen die onder elektronisch toezicht zijn geplaatst, bevinden zich
110 detentiefaseerders en 16 taakstrafklanten. Zij zijn (indertijd) veroordeeld voor
delicten die uiteenlopen van steunfraude en veelvuldige winkeldiefstal tot afpersing,
ontvoering en (poging tot) moord of doodslag. De 8 vrouwen en 118 mannen in kwes-

2

Gerekend over de totale tweejarige proefperiode gaat het om 178 deelnemers.
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tie zijn gemiddeld 34 jaar oud. De meesten hebben een Nederlandse achtergrond
(80%) en zijn gehuwd of samenwonend (70%). Voorafgaand aan hun arrestatie of
detentie had iets minder dan de helft betaald werk. De rest was werkloos, (tijdelijk)
arbeidsongeschikt, huisvrouw of volgde een opleiding. Overmatig drankgebruik ten
tijde van de arrestatie of voor aanvang van de detentie wordt vermeld in de dossiers
van 11% van de deelnemers. Regelmatig harddruggebruik wordt genoemd bij 9%
van de deelnemers. Het percentage (voormalige) harddruggebruikers ligt hiermee
de helft lager dan onder de afgewezen of teruggetrokken kandidaten. In andere
opzichten vallen er nagenoeg geen verschillen te constateren tussen de kandidaten
die wel en degenen die niet onder elektronisch toezicht zijn geplaatst. Opgemerkt
kan nog worden dat deelnemende detentiefaseerders wat betreft leeftijd, geslacht,
dagbesteding voor detentie en druggebruik nauwelijks verschillen van de 'doorsnee'langgestraften in Nederlandse penitentiaire inrichtingen.
Kenmerken van het elektronische toezicht
Het elektronische toezicht vertoont vrijwel vanaf het begin van het experiment een
snelle groei. Deze groei komt echter vrijwel geheel voor rekening van de detentiefaseerders. De taakstrafvariant komt namelijk pas in het tweede proefjaar enigszins
op gang. Het grootste aantal taakstrafklanten wordt bereikt in de periode januari
1997 - juli 1997, wanneer maandelijks ongeveer tien taakstrafklanten tegelijkertijd
onder elektronisch toezicht staan. Het aantal deelnemende detentiefaseerders
bedraagt in die periode ongeveer veertig per maand. Tezamen met de taakstrafklanten zorgen zij voor een vrijwel volledige bezetting van de beschikbare vijftig
plaatsen gedurende de laatste zes maanden van de proefperiode.
Gemiddeld duurt het elektronische toezicht 3,5 maanden. Bijna de helft van de deelnemers volgt gedurende de eerste zes weken van het elektronische toezicht het programma van de inrichting voor dagdetentie in Groningen. Het verrichten van werk
- op een vrijwilligersproject of een projectplaats voor dienstverleners, in een eigen
bedrijf of een familiebedrijf of bij een particuliere werkgever - vormt het belangrijkste onderdeel van het (overige) dagprogramma van de meeste deelnemers. Ruim
drie kwart van de deelnemers is gemiddeld 36 uur per week aan het werk, verdeeld
over vijf dagen. Andere activiteiten die behoren tot het verplichte dagprogramma
van de deelnemers, zijn het volgen van een (voltijd)opleiding, het verrichten van
huishoudelijke taken, de verzorging van kinderen, het volgen van therapie of het
verrichtten van een opgelegde taakstraf. Inclusief vrij besteedbare uren - gemiddeld
dertien per week - zorgt het dagprogramma voor de invulling van gemiddeld zo'n
vijftig uur per week. De deelnemers die zich aan de afspraken houden, worden
beloond,met gemiddeld negen extra vrije uren per week.
Verloop en afloop van het toezicht
Bij een vijfde van de deelnemers wordt melding gemaakt van problemen tijdens het
elektronische toezicht. In een aantal gevallen blijkt het moeilijk om een geschikte
wèrkplek voor de deelnemer te vinden of is er sprake van spanningen in de thuis-
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situatie. Ook komt het soms voor dat de apparatuur onduidelijke of valse alarmmeldingen geeft. Een zesde van de deelnemers krijgt tijdens hun elektronische toezicht een officiële waarschuwing, voornamelijk vanwege ongeoorloofde afwezigheid
en te laat thuis komen.
De overgrote meerderheid van de deelnemers die hun elektronische toezicht hebben
beëindigd, hebben de elektronisch-toezichtperiode voltooid. Slechts een tiende van
de deelnemers is voortijdig uitgevallen. Hun elektronische toezicht is stopgezet
omdat zij opnieuw ongeoorloofd afwezig zijn geweest of te laat zijn thuiskomen of
vanwege relatieproblemen die ertoe geleid hebben dat de huisgenoot zijn of haar
instemming met het elektronische toezicht introk. In twee gevallen is het elektronische toezicht voortijdig beëindigd in verband met een aanhouding door de politie
op verdenking van respectievelijk handel in drugs en winkeldiefstal. Het verloop en
de afloop van het elektronische toezicht vertonen geen samenhang met de duur van
het elektronische toezicht, de modaliteit (taakstraf of detentiefasering), het aantal
uur dat men per dag of per week verplicht thuis moet zijn en de woonsituatie van de
deelnemers (wel of geen huisgenoten).
Vervanging van onvoorwaardelijke gevangenisstraf
In de onderzochte periode zijn twintig personen door de rechter veroordeeld tot een
taakstraf plus elektronisch toezicht.3 De meesten van hen hebben 240 uur onbetaalde arbeid in plaats van zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekregen,
plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met als bijzondere voorwaarde twee tot zes maanden elektronisch toezicht. De rechtbank in Zwolle en het
gerechtshof in Leeuwarden hebben de meeste straffen opgelegd. Zij hebben respectievelijk vijf en zes veroordelingen tot een taakstraf plus elektronisch toezicht uitgesproken.
Om na te gaan of de taakstraffen plus elektronisch toezicht een langere vrijheidsstraf (dat wil zeggen, meer dan zes maanden onvoorwaardelijk) vervangen, zijn op
basis van gegevens uit het strafdossier zogenaamde ernstscores berekend. De ernstscores geven een indicatie van een belangrijke factor in de straftoemeting, namelijk
de ernst of zwaarte van de zaak. Eerder zijn zulke scores berekend in een WÓDConderzoek naar de toepassing van 'gewone' werkstraffen en korte vrijheidsstraffen
bij meerderjarigen (Spaans, 1995). Vergelijken we de ernstscores van de taakstrafklanten met die van de personen die in het verleden een gewone werkstraf of een
korte vrijheidsstraf hebben gekregen, dan zien we behoorlijke verschillen. De gemiddelde ernstscore van de personen die veroordeeld zijn tot een taakstraf plus elektronisch toezicht ligt aanzienlijk hoger dan de gemiddelde ernstscore van personen uit
het eerdere onderzoek die uitsluitend een werkstraf of een korte onvoorwaardelijke

3

Het betreft de zestien taakstrafklanten die tussen juli 1995 en januari 1996 onder elektronisch toezicht
zijn geplaatst en vier taakstrafklanten die nog met hun elektronische toezicht moesten beginnen op het
moment dat de dataverzameling werd afgerond.
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gevangenisstraf hebben gekregen. Ervan uitgaand dat de toepassing van de werkstraf in de afgelopen jaren niet al te ingrijpend is veranderd - dat wil zeggen, dat de
werkstraf (nog steeds) wordt opgelegd voor ongeveer even ernstige feiten - wijzen
deze uitkomsten erop dat de combinatie taakstraf plus elektronisch toezicht inderdaad in de plaats komt van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan zes
maanden.
Bij de 110 detentiefaseerders die onder elektronisch toezicht zijn geplaatst, vervangt
het elektronische toezicht gemiddeld een vijfde van de totale detentietijd. Van de
gemiddeld bijna 19 maanden die de detentiefaseerders werkelijk gedetineerd zijn dus inclusief preventieve hechtenis en exclusief vervroegde invrijheidstelling - zijn
3,5 maanden in de vorm van elektronisch toezicht ten uitvoer gelegd. Precies de
helft van de detentiefaseerders is vanuit een halfopen inrichting onder elektronisch
toezicht geplaatst. Ruim een kwart is afkomstig uit een huis van bewaring; zij
hebben hun (korte) strafrestant na het onherroepelijk worden van het vonnis thuis
uitgezeten. De rest van de detentiefaseerders is rechtstreeks vanuit een gevangenis
voor langgestraften of vanuit een penitentiaire open inrichting onder elektronisch
toezicht geplaatst. In de meeste gevallen wordt de plaatsing onder elektronisch
toezicht gecombineerd met deelname aan het programma van de inrichting voor
dagdetentie, waarbij gedurende de eerste zes weken van het elektronische toezicht
het programma van dagdetentie wordt doorlopen (de zogenaamde ET-plus-variant).
Opgemerkt kan nog worden dat de detentiefaseerders wat betreft hun gemiddelde
strafduur niet verschillen van de doorsneelanggestraften in ons land (CBS, 1997).
Hetzelfde geldt voor de delicten waarvoor zij indertijd veroordeeld zijn. Met andere
woorden, zowel in termen van leeftijd, geslacht, dagbesteding voor detentie en
druggebruik als in termen van gepleegde delicten en opgelegde straf komen de
deelnemende detentiefaseerders overeen met de 'gemiddelde' langgestrafte in een
penitentiaire inrichting.
Meningen en ervaringen van deelnemers en huisgenoten
Uit de interviews met 48 deelnemers en 21 huisgenoten van deelnemers kan worden
opgemaakt dat het elektronische toezicht als een echte straf wordt ervaren. Hoewel
meer dan de helft van de geïnterviewde deelnemers van mening is dat elektronisch
toezicht minder zwaar is dan een verblijf in een gevangenis, is het geenszins een
'makkie'. Het elektronische toezicht doet een groot beroep op de zelfdiscipline en de
eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. Het strakke dagprogramma maakt
dat het elektronische toezicht ervaren wordt als een aanzienlijke beperking van de
vrijheid. Andere aspecten die het elektronische toezicht zwaar maken, hebben te
maken met de apparatuur en de invloed op de thuissituatie. Zo geeft de enkelbandzender soms problemen bij het (trappen)lopen of sporten of leidt hij tot (huid) irritatie. Bovendien valt de zender niet altijd goed te camoufleren, waardoor sommige
deelnemers bewust afzien van bepaalde activiteiten. Het meest hinderlijk vinden de
deelnemers en de huisgenoten de beperkingen die de apparatuur oplegt aan het
gebruik van de telefoon. In de thuissituatie leidt het elektronische toezicht soms tot
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spanningen, vooral in het begin van de elektronisch-toezichtperiode. Omdat de deelnemers en huisgenoten weer aan elkaar moeten wennen en de deelnemers doorgaans nog weinig vrij besteedbare uren hebben, heeft men het gevoel 'op elkaars lip
te zitten'. Ook legt het elektronische toezicht in zekere zin beperkingen op aan de
huisgenoten. Omdat de deelnemer thuis moet blijven, voelen de geïnterviewde
huisgenoten zich (aanvankelijk) nogal eens bezwaard om zelf de deur uit te gaan.
Of men is minder snel geneigd om vrienden of bekenden thuis uit te nodigen. Van
een duidelijke inbreuk op de privacy is volgens de meeste deelnemers echter geen
sprake. Slechts een enkele huisgenoot heeft het gevoel (ook) zelf gestraft te worden
door het elektronische toezicht van de deelnemer.
Naast deze nadelen zien de deelnemers en hun huisgenoten echter ook belangrijke
voordelen van het elektronische toezicht. Het belangrijkste voordeel is dat de deelnemer (weer) thuis is, veelal bij partner en kinderen. Het dagprogramma zorgt daarbij voor een zinvolle dagbesteding: overdag is men aan de slag, 's avonds en in het
weekend is men thuis. Voor de huisgenoten geldt dat zij niet (meer) op bezoek
hoeven in de gevangenis, wat in ieder geval tijd en vaak ook geld uitspaart. Over de
begeleiding door de reclassering is men doorgaans tevreden. De voor- en nadelen
afwegend geven verreweg de meeste deelnemers en huisgenoten dan ook te kennen
elektronisch toezicht te prefereren boven een verblijf in een penitentiaire inrichting.
Discussie
Op grond van de uitkomsten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat elektronisch toezicht een bruikbaar alternatief kan vormen voor de tenuitvoerlegging
van (een deel van) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dit geldt voor zowel de
toepassing in het kader van een taakstraf als de toepassing in het kader van detentiefasering. De personen die veroordeeld zijn tot een taakstraf plus elektronisch toezicht, lijken hiermee een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden te hebben ontlopen. Van een aanzuigende werking, in de zin dat elektronisch
toezicht is toegevoegd in zaken waarin uitsluitend een taakstraf zou hebben volstaan, lijkt geen sprake te zijn. Bij de toepassing van elektronisch toezicht n het
kader van detentiefasering wordt gemiddeld een vijfde van de nettostraftijd buiten
de muren van de gevangenis ten uitvoer gelegd. De gedetineerden die onder elektronisch toezicht zijn gesteld, onderscheiden zich daarbij wat hun achtergrondkenmerken en strafduur betreft niet van doorsneelanggestraften in penitentiaire inrichtingen. Ook in een ander opzicht vormt het elektronische toezicht een alternatief voor
detentie. De interventie heeft volgens de deelnemers namelijk een duidelijk strafkarakter: het is behoorlijk zwaar en verplichtend van aard en doet een groot beroep
op de zelfdiscipline en de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.
Kijken we naar het experiment in termen van het áantal voltooide en stopgezette
toezichten, dan zijn de resultaten zonder meer positief te noemen. Twee experimenten in het buitenland, die min of meer vergelijkbaar zijn met de Nederlandse proef
en die recentelijk zijn geëvalueerd, laten zien dat een uitvalpercentage van tien laag
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is. Zo kent een onlangs afgesloten experiment met elektronisch toezicht in GrootBrittannië een uitvalpercentage van 25. Van de deelnemers aan deze proef, die door
de rechter zijn veroordeeld tot (huis)arrest in combinatie met elektronisch toezicht,
heeft een kwart de eindstreep niet gehaald (Mair en Mortimer, 1996). Het tweede
experiment, dat in Zweden plaatsvindt, kent een uitvalpercentage dat vergelijkbaar
is met Nederland (8%; zie Bishop, 1996; Somander, 1996). Dit experiment richt zich
echter op een veel lichtere doelgroep, te weten personen die veelal wegens rijden
onder invloed veroordeeld zijn tot twee of drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en die thuis wachten op een oproep om hun straf te komen uitzitten (zogenaamde zelfmelders). De rol van de reclassering is in Zweden evenwel vergelijkbaar
met die in Nederland. Zo adviseert de reclassering over de geschiktheid voor elektronisch toezicht, stelt zij het dagprogramma op en begeleidt en controleert zij de
deelnemers intensief tijdens het elektronische toezicht. In Groot-Brittannië daarentegen is de reclassering nauwelijks bij het elektronische toezicht betrokken. De Britse deelnemers hebben alleen - incidenteel - contact met het beveiligingsbedrijf dat
de apparatuur plaatst en toezicht houdt op de naleving van het huisarrest. De wijze
van invulling van het elektronische toezicht en de intensieve begeleiding door de
reclassering lijken een belangrijke verklaring te vormen voor het verschil in succes
tussen het Nederlandse en Zweedse experiment enerzijds en het Britse experiment
anderzijds. De toepassing van het elektronische toezicht in ons land voldoet daarbij
aan een aantal voorwaarden die indertijd door de Commissie-Schalken zijn genoemd. Zo wordt elektronisch toezicht alleen toegepast in combinatie met een
zinvolle dagbesteding en mag het niet langer duren dan zes maanden. Ook wordt
elektronisch toezicht alleen opgelegd na een advies hierover van de reclassering. In
tegenstelling tot de opvatting van de Commissie-Schalken is toepassing als alternatief voor voorlopige hechtenis niet mogelijk. Daar staat tegenover dat toepassing in
het kader van detentiefasering - een modaliteit die de Commissie-Schalken afwees in het experiment nadrukkelijk een plaats krijgt. Om te voorkomen dat elektronisch
toezicht de werkstraf gaat verdringen, wordt de mogelijkheid van elektronisch toezicht in combinatie met een taakstraf gereserveerd voor uitsluitend die verdachten
die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan zes maanden boven het
hoofd hangt. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat nagenoeg alle deelnemers aan
de Nederlandse proef tijdens hun elektronische toezicht aan het werk zijn of een
opleiding of cursus volgen en dat niemand zeven dagen per week, 24 uur per dag
thuiszit. Verondersteld mag worden dat het elektronische toezicht hiermee een
bijdrage levert aan de resocialisatie van de deelnemers.
Bij deze positieve uitkomsten moeten echter een paar kanttekeningen worden geplaatst. De eerste kanttekening heeft te maken met het aantal aanmeldingen voor en
plaatsingen onder elektronisch toezicht. Hoewel gesteld kan worden dat de detentie=
faseringsvariant vrij goed loopt, moet worden aangetekend dat de meeste aanmeldingen van gedetineerden afkomstig zijn van twee penitentiaire inrichtingen: PI
Bankenbosch en PI Groningen. Deze twee 'hofleveranciers' zijn reeds bij de voorbereiding van het experiment met elektronisch toezicht betrokken geweest. Andere

Samenvatting

10

penitentiaire inrichtingen, ook binnen het proefgebied, hebben gedurende de eerste
anderhalf jaar van het experiment hooguit tien gedetineerden voor elektronisch toezicht aangemeld. Voorlichting over elektronisch toezicht aan de BSD's van (andere)
penitentiaire inrichtingen blijft dan ook een belangrijk punt van aandacht. De taakstrafvariant komt daarentegen zeer moeizaam op gang. Ondanks herhaalde voorlichting aan de rechterlijke macht, de advocatuur en collega-medewerkers van de reclassering blijft het aantal aanmeldingen voor en plaatsingen onder elektronisch toezicht klein. De oorzaak hiervan ligt voor een belangrijk deel in terughoudendheid
dan wel 'onwennigheid' bij de rechterlijke macht (zie ook Nieuwsbrief, 1997).
Rechters en officieren van justitie stellen zich doorgaans op het standpunt dat het
initiatief voor een taakstraf plus elektronisch toezicht dient uit te gaan van de verdachte, de advocaat of de reclassering. Zij moeten met een goed uitgewerkt voorstel
komen, net als bij een 'gewone' taakstraf (zie bijlage 2 en Spaans, 1996). Van de
taakstrafklanten over wie een uitgewerkt voorstel is uitgebracht, blijkt echter slechts
een derde onder elektronisch toezicht te worden geplaatst. De rest krijgt een (veel)
lichtere of zwaardere straf opgelegd. Afgezien van het feit dat de taakstrafvariant
veel werk-voor-niets voor de reclassering met zich meebrengt, roept dit de vraag op
of er wel behoefte is aan de taakstrafvariant. Deze vraag is actueel, daar het in de
nabije toekomst wettelijk zal worden toegestaan een taakstraf te combineren met
een korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Een andere kanttekening moet worden geplaatst bij de bijdrage die elektronisch
toezicht kan leveren aan het terugdringen van het cellentekort. Laten we de taakstrafklanten - gelet op het kleine aantal - even buiten beschouwing en kijken we
alleen naar de groep detentiefaseerders, dan valt moeilijk te bepalen hoe groot deze
bijdrage, bij eventuele landelijke invoering, zal zijn. De circa 5.000 langgestraften
in ons land komen wat betreft een aantal achtergrondkenmerken en hun opgelegde
straf weliswaar overeen met de deelnemende detentiefaseerders, maar het is niet
bekend hoeveel van hen voldoen aan de criteria die gesteld worden ten aanzien van
onder meer huisvesting, dagbesteding tijdens de eventuele elektronisch-toezichtperiode en het zich kunnen houden aan afspraken. Hetzelfde geldt uiteraard indien
besloten zou worden tot uitbreiding van de doelgroep met bijvoorbeeld preventief
gehechten of personen met een lopend vonnis (zelfmelders). Ook bij deze groep(en)
dienen er voldoende mogelijkheden te zijn voor een goede voorbereiding, invulling
en begeleiding van het elektronische toezicht.
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het
met enkele van de door de Commissie-Schalken gevreesde gevaren is meegevallen.
Aanzuigende werking kon niet worden vastgesteld. En hoewel betrokkenen en hun
familieleden aangeven elektronisch toezicht zeker niet licht te vinden, lijkt van een
onaanvaardbare inbreuk in het privé-leven geen sprake te zijn.

1

Inleiding

Sinds 11 juli 1995 kunnen veroordeelden uit het noorden van het land, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hun gevangenisstraf gedeeltelijk thuis uitzitten. Op
die datum heeft de minister van justitie namelijk het officiële startsein gegeven voor
een experiment met elektronisch toezicht. Het experiment, dat twee jaar duurt en
dat plaatsvindt in de arrondissementen Groningen, Leeuwarden, Assen en Zwolle,
moet uitwijzen of elektronisch toezicht een'( ... ) werkelijk alternatief is voor cellulaire insluiting in het kader van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen'
(Wegwijzer, 1995). Directe aanleiding tot de proef vormt de voortdurende schaarste
aan celcapaciteit. Voorzien werd dat de behoefte aan celcapaciteit, ook na de voltooiing van het bouwprogramma CAP'96 en de voorgenomen bouw van extra cellen, zou
blijven bestaan. Het was - en is - dan ook van belang om te zoeken naar wegen om
de instroom in gevangenissen en huizen van bewaring te beperken en de uitstroom
uit deze inrichtingen te bevorderen. Elektronisch toezicht lijkt hiertoe een middel.
Ervaringen in het buitenland - Verenigde Staten, Canada, Australië, Groot-Brittannië, Israël, Zweden en Singapore - leren dat elektronisch toezicht, onder bepaalde
omstandigheden, kan leiden tot zowel minder behoefte aan cellen als lagere kosten
(Junger-Tas, 1993; Baas, 1995). Behalve besparing van schaarse en dure celcapaciteit
was er nog een andere reden om te gaan experimenteren met elektronisch toezicht.
Elektronisch toezicht biedt namelijk de mogelijkheid om de resocialisatie van de
veroordeelde te bevorderen zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het strafkarakter van de interventie. Door elektronisch toezicht te koppelen aan een verplicht,
strikt dagprogramma, waarin tijd is ingeruimd voor onder meer werk en opleiding
en waarin geleidelijk aan (meer) vrijheden worden ingebouwd, kan de maatschappelijke integratie van de betrokkene worden bevorderd. De vrijheidsbeperking die de
interventie met zich meebrengt, leidt ertoe dat elektronisch toezicht tegelijkertijd
terdege als een straf wordt ervaren.
Aan het experiment is een voorbereidingstijd voorafgegaan van ongeveer twee jaar.
Gedurende die periode is uitgebreid kennis genomen van ervaringen die elders met
elektronisch toezicht zijn opgedaan. Tevens zijn de procedures en de samenwerking
tussen de betrokken instanties - gevangeniswezen, reclassering, rechterlijke macht,
departement van Justitie - uitgewerkt en is de voorlichting/ PR over elektronisch
toezicht ter hand genomen. Aan het WODC is gevraagd na te gaan, hoe het experiment met elektronisch toezicht is verlopen en of elektronisch toezicht ook in ons
land een bruikbaar alternatief vormt voor de tenuitvoerlegging van (een deel van)
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van
de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie. Alvorens in te
gaan op de onderzoeksvragen en de opzet van het evaluatie-onderzoek, wordt in
paragraaf 1.1 een korte beschrijving gegeven van het experiment met elektronisch
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toezicht. De onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet hangen namelijk samen met
de manier waarop het elektronische toezicht is vorm gegeven.
1.1

Wat is elektronisch toezicht?

Onder elektronisch toezicht wordt verstaan een vorm van controle waarbij gebruik
wordt gemaakt van een of meer elektronische componenten om, gedurende een
bepaalde termijn, de aanwezigheid te verifiëren van een bepaalde persoon op een
vooraf met hem overeengekomen plaats en tijd.4
Concreet houdt dit in dat de onder elektronisch toezicht gestelde - verder aangeduid
met de term deelnemer - zijn woning niet mag verlaten, behalve op afgesproken
tijden. Het gaat dan om verplichte activiteiten buitenshuis, zoals het verrichten van
werk of het volgen van een opleiding, of bijvoorbeeld om een bezoek aan de huisarts
of de sociale dienst. Daarnaast kan de deelnemer een of meer vrij besteedbare uren
per dag of per week hebben. Gedurende deze uren bepaalt hij in principe zelf waar
en hoe hij zijn tijd doorbrengt. Om te kunnen controleren of de deelnemer op de
afgesproken tijden thuis is, draagt de deelnemer een zender in de vorm van een
enkelband. De zender, die de afmetingen heeft van een pakje sigaretten, zendt 24
uur per dag, tweemaal per minuut, een signaal uit (actief systeem). Het signaal
wordt opgevangen door een ontvanger die in de woning van de deelnemer staat
opgesteld. Via de telefoonlijn wordt het signaal doorgegeven aan een computer in
de meldkamer van een particulier beveiligingsbedrijf. In deze computer is het dagprogramma van iedere deelnemer - dat wil zeggen, de tijden waarop hij wel en niet
thuis moet zijn - opgeslagen. De computer controleert op willekeurige momenten
of het signaal correspondeert met het dagprogramma.5 Bij ongeoorloofde aan- of
afwezigheid van de deelnemer of bij pogingen om de enkelband te verwijderen, geeft
de computer een alarmmelding. De medewerkers van het particuliere beveiligingsbedrijf geven de melding terstond door aan de reclassering, die vervolgens contact
opneemt met de deelnemer om na te gaan wat de reden van de alarmmelding is. Dit
kan resulteren in een foutmelding (wanneer er sprake is van een technische storing),
een waarschuwing (bij een eerste overtreding) of stopzetting van het elektronische
toezicht (in geval van een zeer ernstige overtreding, zoals een strafbaar feit, of een
herhaalde schending van de voorwaarden). Stopzetting impliceert dat de deelnemer
het restant van zijn straf in de cel moet uitzitten.
De duur van het elektronische toezicht is vastgesteld op minimaal een maand en

4
5

Gemakshalve worden personen die voor elektronisch toezicht in aanmerking komen of onder elektronisch toezicht zijn geplaatst, in dit verslag aangeduid als personen van het mannelijk geslacht.
Deze controles vinden gemiddeld zes keer per dag plaats. Tijdens de controle wordt het signaal van de
enkelband, dat in het geheugen van de ontvanger is opgeslagen, 'uitgelezen' en wordt getest of de apparatuur en de telefoonlijn in tact zijn. Zoekt de computer contact op een moment dat de deelnemer of
zijn huisgenoot telefonisch in gesprek is, dan klinkt een steeds luider wordende pieptoon in de hoorn
ten teken dat het telefoongesprek beëindigd dient te worden.
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maximaal zes maanden. Het aantal personen dat tijdens het experiment tegelijkertijd onder elektronisch toezicht kan worden geplaatst, bedraagt vijftig.
1.1.1

Modaliteit

Elektronisch toezicht is uitdrukkelijk bedoeld als alternatief voor cellulaire insluiting. Voor de duur van het experiment is echter bewust afgezien van een wettelijke
regeling. Dit betekent dat elektronisch toezicht niet zelfstandig kan worden toegepast, maar alleen in combinatie met bestaande hoofdstraffen. Voor de proef met
elektronisch toezicht is gekozen voor twee modaliteiten: toepassing in het kader van
detentiefasering en toepassing in combinatie met een taakstraf.6
Bij de toepassing in het kader van detentiefaseringgaat het om langgestraften die
minstens de helft van hun straf in een gesloten of een halfopen inrichting hebben
doorgebracht. Deze personen bevinden zich in de laatste fase van hun detentie.
Detentiefasering houdt in dat gedetineerden tijdens hun gevangenisstraf in aanmerking komen voor steeds meer vrijheden. Op deze manier tracht men hun terugkeer
in de samenleving na afloop van de detentie zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Elektronisch toezicht kan hieraan een bijdrage leveren. Samen met plaatsing in een
penitentiaire open inrichting (Pol) en een inrichting voor dagdetentie is elektronisch
toezicht een onderdeel van de detentiefasering. Afhankelijk van het strafrestant
wordt de gedetineerde in een open inrichting, een inrichting voor dagdetentie en/of
onder elektronisch toezicht geplaatst.7 Door elektronisch toezicht aan het detentiefaseringstraject toe te voegen, kan de totale duur van de detentiefasering worden
'opgerekt' van maximaal 6,5 maanden (POI plus dagdetentie) tot maximaal tien
maanden (POI plus dagdetentie en/of elektronisch toezicht).8 Het verblijf in een

6

7

Andere (potentiële) modaliteiten, zoals voorlopige hechtenis, principale en subsidiaire hechtenis, korte
bij verstek opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen en gratie onder voorwaarden zijn buiten
beschouwing gelaten, onder andere omdat zij een aanzienlijk risico op aanzuigende werking en/of te
veel ondermijning van de rechterlijke uitspraak met zich zouden meebrengen (Rook, 1994).
Voor plaatsing in een Pol komt men in principe in aanmerking indien men een onvoorwaardelijke gevangenisstraf heeft gekregen van minimaal twaalf maanden en ten minste de helft van de nettostraftijd
- de tijd die men werkelijk gedetineerd is, dus exclusief de vervroegde invrijheidstelling - in een gesloten of halfopen inrichting heeft doorgebracht. De duur van het verblijf in een Pol bedraagt maximaal
vijf maanden. Het verblijf in een inrichting voor dagdetentie duurt zes weken. Voor plaatsing in dit type
inrichting komt men in aanmerking indien men een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van minimaal
acht maanden heeft gekregen en men ten minste de helft van de nettostraftijd in een gesloten of halfopen inrichting heeft doorgebracht. Een andere belangrijke voorwaarde om voor detentiefasering in
aanmerking te komen is dat gedetineerden, door hun gedrag tijdens detentie, hebben aangetoond zich

8

aan afspraken te kunnen houden.
De maximale duur van detentiefasering inclusief elektronisch toezicht is vastgesteld op tien maanden.
Het aandeel van elektronisch toezicht zal daarbij in principe niet meer dan zes maanden bedragen. Om
de maximale termijn van tien maanden detentiefasering te realiseren, is het overigens noodzakelijk dat
de gedetineerden ruim van tevoren - minimaal twaalf maanden voor de vervroegde invrijheidstelling worden aanmeld als kandidaat voor elektronisch toezicht.
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gesloten of halfopen inrichting kan dan navenant worden verkort. De criteria
waaraan de gedetineerde moet voldoen om voor plaatsing onder elektronisch toezicht in aanmerking te komen, sluiten aan bij de criteria die gelden voor plaatsing in
een POI of een inrichting voor dagdetentie (zie voetnoot 7).
Behalve deze 'echte' detentiefaseerders komt nog een tweede categorie gedetineerden voor elektronisch toezicht in aanmerking: gedetineerden in een huis van bewaring die na het onherroepelijk worden van het vonnis nog maar een kort strafrestant
hebben. Het bureau Sociale Dienstverlening (BSD) van de penitentiaire inrichting is
belast met de selectie en voordracht van gedetineerden voor detentiefasering / elektronisch toezicht. Over de plaatsing onder elektronisch toezicht beslist de Selectie
Advies Commissie voor het gevangeniswezen (SAC). Wanneer een gedetineerde onder elektronisch toezicht wordt geplaatst, wordt hij, althans op papier, overgeplaatst
naar de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Groningen, afdeling Elektronisch Toezicht.
Deze inrichting is formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het elektronische
toezicht van detentiefaseerders. De plaatsing geschiedt op grond van artikel 47
Beginselenwet gevangeniswezen onder de voorwaarde dat de gedetineerde, onder
elektronisch toezicht, de resterende straf in de thuissituatie ondergaat. Omdat de
strafexecutie doorloopt, geldt iedere dag elektronisch toezicht als een dag gevangenisstraf.
De tweede modaliteit - toepassing in combinatie met een taakstraf- heeft betrekking op personen die anders tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zouden zijn
veroordeeld. Het gaat om verdachten die gezien de ernst van de zaak kunnen rekenen op een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van tussen de zes en twaalf maanden.
Volgens de wet komen deze personen niet in aanmerking voor een taakstraf. Door
een lange taakstraf te combineren met elektronisch toezicht kan de rechter de gewenste straf evenwel realiseren. Het elektronische toezicht vormt in dat geval een
zodanige verzwaring van de straf dat het onvoorwaardelijke deel beperkt kan blijven
tot zes maanden en derhalve een taakstraf mogelijk blijft. De dader wordt dan
veroordeeld tot zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, om te zetten in
bijvoorbeeld 240 uur onbetaalde arbeid, plus een voorwaardelijke gevangenisstraf
met als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende een bepaald
aantal maanden onder elektronisch toezicht laat stellen. De rechter kan daarbij
bepalen dat het elektronische toezicht tegelijk met de taakstraf aanvangt of dat de
veroordeelde eerst onder toezicht wordt geplaatst en daarna de taakstraf verricht of
vice versa. In de twee laatste gevallen wordt de veroordeelde voor een langere
periode in zijn vrijheid beperkt, zodat in feite gesproken kan worden van een (nog)
zwaardere straf. Voor het vaststellen van de duur van het elektronische toezicht in
combinatie met een taakstraf is geen omrekentabel voorhanden. Uit interviews met
'leden van de rechterlijke macht blijkt echter dat rechters en officieren van justitie
veelal een één-op-éénrelatie hanteren. Voor iedere maand waarmee de voorgenomen onvoorwaardelijke gevangenisstraf de zes maanden overschrijdt, wordt een
maand elektronisch toezicht gevorderd of opgelegd (Spaans, 1996).
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Algemene voorwaarden

Personen die voor elektronisch toezicht in aanmerking willen komen, dienen te
voldoen aan de volgende, algemene criteria. Het eerste criterium heeft te maken
met huisvesting. Men dient te beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats in
de proefregio.9 Bovendien moet er in de woning een goed functionerende telefoonaansluiting zijn.10 Een andere belangrijke voorwaarde is dat er sprake is van een
nuttige dagbesteding gedurende de elektronisch-toezichtperiode, zoals het verrichten van werk(straf) of het volgen van een opleiding of cursus. Elektronisch toezicht
wordt niet 'kaal' opgelegd, maar moet ingebed zijn in een zinvol reclasseringsplan
of resocialisatieprogramma. Afspraken over dit programma maken deel uit van de
overeenkomst die de deelnemer met de reclassering sluit. Verder dient de persoon
en eventueel zijn huisgenoten met het elektronische toezicht in te stemmen. De
instemming van huisgenoten wordt van belang geacht, omdat elektronisch toezicht
een zware last kan leggen op het hele gezin. De verplichte aanwezigheid thuis van
de deelnemer en de beperkingen die de apparatuur oplegt aan het telefoongebruik,
hebben namelijk gevolgen voor het gehele huishouden. Daar staat echter tegenover
dat deelnemers met huisgenoten het elektronische toezicht beter vol lijken te houden dan deelnemers die alleen wonen (Beck e.a., 1990; Baas, 1995). Hoewel geen
groepen in zijn geheel van deelname worden uitgesloten, wordt terughoudendheid
betracht ten aanzien van ernstig verslaafden en psychisch gestoorden. Verwacht
wordt dat deze personen niet in staat zullen zijn de opgelegde voorwaarden volledig
na te komen. De proef beperkt zich overigens niet tot meerderjarigen. Ook personen
onder de achttien jaar komen in principe voor elektronisch toezicht in aanmerking.
Gedurende de onderzochte periode zijn er echter geen minderjarigen voor elektronisch toezicht aangemeld.
1.1.3

Voorbereiding en uitvoering van het elektronische toezicht

De reclassering speelt een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van het
elektronische toezicht. In elk van de deelnemende arrondissementen zijn twee of
drie medewerkers van de reclassering gedeeltelijk vrijgesteld voor werkzaamheden
in het kader van elektronisch toezicht. Tot de taken van deze'coárdinatoren elektronisch toezicht' behoort in de eerste plaats het adviseren over de geschiktheid van
kandidaten voor elektronisch toezicht. Alle verdachten en veroordeelden die door de
BSD's van penitentiaire inrichtingen, advocaten, collega-reclasseringswerkers of
officieren van justitie worden voorgedragen als potentiële kandidaat voor elektro-

9
10

Ook personen die van plan zijn om zich in een van de vier deelnemende arrondissementen te vestigen,
komen in principe voor deelname in aanmerking.
Indien het door omstandigheden - bijvoorbeeld schulden - niet mogelijk is om tijdig een telefoonaansluiting te realiseren, kan in een aantal gevallen een noodvoorziening (lees: een tijdelijke telefoonverbinding) worden getroffen.
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nisch toezicht, dienen bij de reclassering te worden aangemeld voor een advies. Op
basis van een of meer gesprekken met de kandidaat en eventueel zijn huisgenoten
en contacten met de aanmeldende en/of begeleidende instantie gaat de coordinator
elektronisch toezicht na of de kandidaat aan de criteria voldoet en of hij voldoende
gemotiveerd is voor elektronisch toezicht. Is dit het geval, dan wordt in samenspraak
met de kandidaat een voorlopig programma opgesteld voor de invulling van het
toezicht. In dit voorlopige programma wordt bijvoorbeeld aangegeven hoeveel uren
per week iemand zal gaan werken, hoeveel vrij besteedbare uren hij zal krijgen,
enzovoort. Bij het toekennen van vrij besteedbare uren bij aanvang van het toezicht
stelt de reclassering zich overigens terughoudend op. Door zich aan de afspraken te
houden, kan de deelnemer gedurende het toezicht meer vrije tijd 'verdienen'. Ook
geldt dat het aantal vrije uren bij aanvang van het toezicht afhankelijk is van de duur
van het toezicht en van het type penitentiaire inrichting van waaruit de deelnemer
onder toezicht wordt geplaatst (voorzover van toepassing). Deelnemers die een of
twee maanden onder elektronisch toezicht zullen staan en deelnemers die uit een
POI afkomstig zijn, zullen bij aanvang doorgaans meer vrij besteedbare uren krijgen
dan deelnemers die lang onder elektronisch toezicht zullen staan of uit een gesloten
inrichting komen. Een belangrijke eis die verder aan het dagprogramma wordt
gesteld, is dat de deelnemer beschikt over een zinvolle dagbesteding, bij voorkeur
gedurende ten minste twintig uur per week buitenshuis. Dit kan zijn het verrichten
van werk bij een particuliere werkgever, in een eigen of een familiebedrijf, het verrichten van vrijwilligerswerk (al dan niet op een projectplaats voor dienstverleners),
of het volgen van een opleiding of cursus.11 Maar ook de verzorging van een zieke
partner, het verrichten van huishoudelijk werk, thuisstudie of deelname aan een
revalidatieprogramma of het programma van de inrichting voor dagdetentie kan een
zinvolle dagbesteding opleveren. Het voorlopige dagprogramma maakt deel uit van
het advies dat de reclassering aan de aanmelder stuurt. Om te voorkomen dat de
termijn voor detentiefasering in de knel komt of dat kandidaten afhaken omdat de
procedure te lang duurt, is afgesproken dat de reclassering binnen twee weken aan
het BSD advies uitbrengt over aangemelde detentiefaseerders.
Wanneer de SAC of de rechterlijke macht op basis van onder andere het advies van
de reclassering besluit om de deelnemer onder elektronisch toezicht te plaatsen,
wordt het definitieve programma enkele weken voor de start van het toezicht ter
goedkeuring voorgelegd aan de PI Groningen of de officier van justitie. Nadat het
toezicht van start is gegaan, is de reclassering verder verantwoordelijk voor de uit-

11

Sommige kandidaten nemen zelf contact op met hun (oude) werkgever of met een instelling die met
vrijwilligers werkt of opleidingen of cursussen verzorgt om te kijken of zij daar tijdens hun elektronische toezicht terecht kunnen. In andere gevallen zorgt de reclassering voor een dagbesteding. Overigens ontvangen detentiefaseerders die tijdens het elektronische toezicht bij een particuliere werkgever
tewerk zijn gesteld, geen gewoon salaris. De werkgever sluit in zo'n geval een contract af met de Pi
Groningen en maakt het salaris over naar deze inrichting. De inrichting keert de detentiefaseerder
vervolgens een bedrag uit dat ongeveer overeenkomt met een bijstandsuitkering.
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voering ervan. Bij detentiefaseerders betreft deze verantwoordelijkheid tevens eventuele wijzigingen in het dagprogramma en het toekennen van meer of minder vrijheden. Over dergelijke wijzigingen in het programma legt de reclassering achteraf
verantwoording af aan de PI Groningen. Bij taakstrafklanten dient de reclassering
ingrijpende wijzigingen in het dagprogramma, zoals vergroting van het aantal vrije
uren, eerst voor te leggen aan de behandelend officier van justitie.
Ten behoeve van de controle en de begeleiding bezoekt de coordinator elektronisch
toezicht de deelnemer wekelijks of, indien het toezicht goed verloopt, een keer in de
twee weken thuis of op het werk. Daarnaast heeft men regelmatig telefonisch contact met de deelnemer. Over de controle op de aanwezigheid op bijvoorbeeld het
werk of de opleiding maakt men afspraken met de werkgever of opleidingsinstantie.
Bij meldingen van ongeoorloofde aan- of afwezigheid thuis of bijvoorbeeld op het
werk of de opleiding, neemt de reclassering contact op met de deelnemer om na te
gaan wat hiervan de reden is. Bij verwijtbare overtredingen - bijvoorbeeld een half
uur te laat thuis of op het werk, het verlaten van de woning buiten de toegestane
uren - geeft de reclassering de deelnemer een officiële waarschuwing. Gaat de deelnemer opnieuw verwijtbaar in de fout of is er sprake van een zware overtreding (bijvoorbeeld het plegen van een strafbaar feit), dan wordt het toezicht in overleg met
de PI Groningen c.q. de officier van justitie stopgezet. De detentiefaseerders worden
vervolgens teruggeplaatst in een gesloten inrichting. Bij taakstrafklanten zal de
officier van justitie in de regel tenuitvoerlegging vorderen van de voorwaardelijke
straf. Over voltooide en voortijdig beëindigde toezichten stuurt de reclassering een
afloopbericht aan de PI Groningen of de officier van justitie.
1.2

Opzet van het onderzoek

Het evaluatie-onderzoek van het WODC moet antwoord geven op twee vragen: hoe is
het experiment met elektronisch toezicht verlopen en vormt elektronisch toezicht
een alternatief voor de tenuitvoerlegging van (een deel van) een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf? Om deze vragen te beantwoorden, is het onderzoek opgesplitst in
twee delen. In het eerste deel van het onderzoek is vooral aandacht besteed aan de
procesmatige kant van het experiment. Aan de hand van schriftelijke bronnen en
interviews met vertegenwoordigers van de reclassering, het gevangeniswezen, de
rechterlijke macht, de advocatuur en het departement van justitie zijn de voorbereiding en implementatie van het experiment in kaart gebracht en wordt beschreven
hoe de proef in het eerste jaar is verlopen. Ook zijn enkele cijfers verzameld die
betrekking hebben op de aanmeldingen voor en plaatsingen onder elektronisch toezicht gedurende het eerste proefjaar en zijn de meningen en ervaringen geïnventariseerd van de eerste (±20) deelnemers en hun huisgenoten. De uitkomsten van dit
eerste deel van het onderzoek staan vermeld in een eerder verschenen interimrapport (Spaans, 1996). Omdat de uitkomsten van de procesevaluatie in dit eindrapport
niet mogen ontbreken, is in bijlage 2 een overzicht opgenomen van de voornaamste
bevindingen uit het interimrapport. Waar mogelijk en relevant zijn de gegevens
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geactualiseerd en geven ze de stand van zaken in de zomer van 1997 aan. In het voor
u liggende rapport staan de resultaten van het experiment centraal. Aan de hand van
(dossier) gegevens die zijn verzameld bij de reclassering, het gevangeniswezen en op
de parketten wordt antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen.
- Wie wordt er voor elektronisch toezicht aangemeld?
- Wie van de aangemelde personen wordt wel en wie wordt niet onder elektronisch toezicht geplaatst (en om welke reden)?
- Hoe ziet het elektronische toezicht er in de praktijk uit; hoe wordt het vormgegeven?
- Hoe verloopt het elektronische toezicht; welke factoren zijn van invloed op het
verloop en de afloop van het toezicht?
- Hoeveel detentie wordt door het elektronische toezicht vervangen?
Daarnaast zijn interviews afgenomen onder deelnemers en hun huisgenoten ter
beantwoording van de vraag:
- Hoe ervaren de direct betrokkenen (de deelnemers en hun huisgenoten) het
elektronische toezicht?
De gegevens die in dit rapport worden gepresenteerd, hebben in hoofdzaak betrekking op de periode vanaf de start van het experiment in juli 1995 tot en met
januari 1997. Gedurende deze periode van iets meer dan anderhalf jaar zijn bijna
300 personen bij de reclassering aangemeld voor een advies inzake elektronisch
toezicht. Bijna de helft van hen is in de onderzochte periode onder elektronisch
toezicht geplaatst.12 De gegevens over de aangemelde en geplaatste personen zijn
voor een belangrijk deel verzameld bij de reclassering. Aan de hand van dossierinformatie - waaronder adviezen en adviesaanvragen inzake elektronisch toezicht,
voorlichtingsrapportages, dagprogramma's en dergelijke - en gesprekken met de
coordinatoren elektronisch toezicht zijn achtergrondgegevens van de personen en,
voor zover van toepassing, gegevens over de inhoud en het verloop en de afloop
van het elektronische toezicht verzameld. Van de deelnemers die in het kader van
detentiefasering onder elektronisch toezicht zijn geplaatst, is tevens het penitentiaire dossier geraadpleegd. Uit dit dossier is onder meer informatie verzameld over
het detentietraject dat de deelnemers (hebben) doorlopen. Vastgelegd is hoe lang de
straffen die de deelnemers uitzitten, in totaal duren, in welk(e) type(n) penitentiaire
inrichting de deelnemers hebben gezeten voordat zij onder elektronisch toezicht
zijn geplaatst, en hoe lang het verblijf in deze inrichting(en) heeft geduurd. Deze
informatie is gebruikt om na te gaan hoe vaak de verschillende'detentietrajecteninclusief-elektronisch-toezicht' voorkomen en hoeveel detentie het elektronische

12

Om een beeld te krijgen van de totale tweejarige proefperiode zijn nog summiere gegevens verzameld
over de personen die tussen februari 1997 en juli 1997 voor elektronisch toezicht zijn aangemeld of
onder elektronisch toezicht hebben gestaan. Het gaat dan om de aanmeld- c.q. startdatum van het
toezicht, de modaliteit en de duur en afloop van de plaatsing. Nemen we tevens de laatste zes maanden
van de tweejarige proefperiode in beschouwing, dan bedraagt het aantal aanmeldingen bijna 370 en het
aantal plaatsingen onder elektronisch toezicht 178 (zie de paragrafen 2.1.1 en 2.3).
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toezicht in de verschillende varianten vervangt. Van de deelnemers die door de
rechter zijn veroordeeld tot een taakstraf plus elektronisch toezicht, is het strafdossier opgevraagd. Aan de hand van gegevens die betrekking hebben op de ernst
van de gepleegde feiten en het justitiële verleden van de deelnemers, is een inschatting gemaakt van de zwaarte van de strafzaak die heeft geresulteerd in het opleggen
van een taakstraf plus elektronisch toezicht. Door deze gegevens te vergelijken met
gegevens uit een eerder onderzoek naar strafzaken waarin uitsluitend een werkstraf
werd opgelegd, is een indruk verkregen van de mate waarin taakstraffen plus elektronisch toezicht langere vrijheidsstraffen (meer dan zes maanden onvoorwaardelijk) vervangen.
Om te weten te komen hoe de direct betrokkenen - de deelnemers en hun huisgenoten - het elektronische toezicht ervaren, zijn in totaal 48 deelnemers en 21 huisgenoten van deelnemers geïnterviewd.13 De deelnemers en hun huisgenoten zijn benaderd via de reclassering, tegen het einde van hun elektronisch-toezichtperiode.
Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om een evenredig aantal detentiefaseerders en taakstrafklanten, verdeeld over de vier deelnemende arrondissementen, te
interviewen, is hier vanwege het achterblijven van het aantal veroordelingen tot een
taakstraf plus elektronisch toezicht en de ongelijke verdeling van de deelnemers
over de arrondissementen, weinig van terechtgekomen. Ook was het, gezien de
samenstelling van de groep deelnemers, niet mogelijk om ongeveer evenveel alleenstaande als gehuwde of samenwonende deelnemers te interviewen of om vooraf te
differentiëren naar de duur van het elektronische toezicht. De uitkomsten van de
interviews geven dan ook een beeld van hoe 'de meeste' deelnemers het elektronische toezicht ervaren. Harde uitspraken over de invloed van bepaalde kenmerken
van de deelnemers of kenmerken van het toezicht op de beleving van het toezicht
laten de gegevens uit de interviews niet toe.
In hoofdstuk 2 wordt een cijfermatig overzicht gegeven van de resultaten van anderhalf jaar experimenteren met elektronisch toezicht. De uitkomsten van de interviews
met de deelnemers en hun huisgenoten komen aan bod in hoofdstuk 3.

13

Op de meningen en ervaringen van 19 van de 48 deelnemers en 8 van de 21 huisgenoten is in het eerder
verschenen interimrapport kort ingegaan.
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Resultaten van anderhalf jaar
experimenteren met elektronisch
toezicht

In dit hoofdstuk wordt een kwantitatieve beschrijving gegeven van de aanmeldingen
voor en plaatsingen onder elektronisch toezicht gedurende de eerste anderhalf jaar
van het experiment. Gedurende deze periode, die loopt van juli 1995 (de start van
het experiment) tot en met januari 1997, zijn 279 personen bij de reclassering aangemeld voor een advies inzake elektronisch toezicht. Van de aangemelde kandidaten
is 45% (126 personen) onder toezicht geplaatst.14 In de volgende paragrafen wordt
beschreven hoe de aanmelding en de selectie van kandidaten zijn verlopen en hoe
de groep deelnemers die onder elektronisch toezicht is geplaatst, is samengesteld.
Ook het verloop en de afloop van het elektronische toezicht komen aan bod.
2.1

Aanmelding en advies

2.1.1

Aanmelding voor elektronisch toezicht

Van de 279 kandidaten voor elektronisch toezicht is 69% aangemeld in het kader van
detentiefasering en 31% in het kader van een taakstraf plus elektronisch toezicht.
Tabel 1 laat zien door wie zij zijn aangemeld. De BSD's van penitentiaire inrichtingen hebben uiteraard alleen gedetineerden aangemeld voor elektronisch toezicht.
De meeste aanmeldingen zijn afkomstig van PI Groot Bankenbosch (81 kandidaten)
en PI Groningen (34 kandidaten). Andere penitentiaire inrichtingen, zoals PI Zwolle,
PI de Grittenborgh, en PI Maasheggen hebben maximaal tien gedetineerden aangemeld voor elektronisch toezicht. De aanmeldingen vinden gemiddeld acht maanden
voor de (vervroegde) invrijheidstelling plaats. De overige aanmelders hebben vrijwel
uitsluitend kandidaten voor een taakstraf plus elektronisch toezicht aangemeld.15
Over deze potentiële taakstrafklanten wordt gemiddeld drie maanden voor de behandeling ter terechtzitting een advies aangevraagd bij de reclassering.
Om een indruk te krijgen van het verloop van het aantal aanmeldingen gedurende
de totale tweejarige proefperiode zijn de gegevens van de 279 kandidaten uit de
eerste anderhalf jaar aangevuld met enkele gegevens over aanmeldingen die tussen

14
15

Inclusief de laatste zes maanden van de proefperiode gaat het om 368 aangemelde kandidaten en 178
deelnemers; zie de paragrafen 2.1.1 en 2.3.
Twee aanmeldingen door een collega-medewerker van de reclassering en twee aanmeldingen op eigen
initiatief van de coordinator elektronisch toezicht betreffen detentiefaseerders.
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Tabel 1:

Aanmelders van kandidaten voor elektronisch toezicht

aanmelder

N

BSD penitentiaire inrichting

%

187

67

parket officier van justitie

31

11

advocaat

23

8

eigen initiatief coordinator elektronisch toezicht'
parket procureur-generaal
collega-medewerker van de reclassering
rechter-commissaris
onbekend

10
9
7
6
6

4
3
3
2
2

279

100

totaal

Hiervan is sprake indien de coordinator uit eigen beweging - bijvoorbeeld naar aanleiding van een verzoek om
een gewoon voorlichtingsrapport - besluit om tevens de mogelijkheid van plaatsing onder elektronisch toezicht
te onderzoeken.

Figuur 1:

Aantal aanmeldingen voor elektronisch toezicht tussen juli 1995 en juni 1997,
per periode van drie maanden (N=326)

detentiefasering
n taakstraf

juli-sep
1995

okt-dec

jan-mrt

apr-juni

juli-sep

okt-dec

1996

jan-mrt

apr-juni

1997

periode sinds de start van het experiment

januari 1997 en juli 1997 hebben plaatsgevonden. Deze gegevens, die afkomstig zijn
van de reclassering, betreffen de datum van aanmelding en het kader (detentiefasering of taakstraf; zie voetnoot 12). Figuur 1 laat het aantal aanmeldingen gedurende
de periode van twee jaar zien, gerekend vanaf de start van het experiment in juli
1995. De proefperiode is daarbij onderverdeeld in perioden van drie maanden. Bij
het opstellen van de figuur is uitgegaan van de datum waarop de reclassering verzocht is, over een bepaald persoon advies uit te brengen inzake elektronisch toezicht. Deze datum is van 326 personen bekend. Uit figuur 1 kan worden afgeleid dat
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het aantal aanmeldingen in het eerste jaar fors is gegroeid. De eerste drie maanden
van het tweede proefjaar geven zelfs een 'recordaantal aanmeldingen van bijna
zestig te zien, gevolgd door een tijdelijke 'dip'. Deze schommelingen in het aantal
aanmeldingen per kwartaal zijn vooral toe te schrijven aan de aanmeldingen in het
kader van een taakstraf. Het aantal aanmeldingen in het kader van detentiefasering
is betrekkelijk stabiel: zo'n dertig tot veertig per kwartaal.
Opgemerkt kan nog worden dat 30% van de kandidaten is aangemeld bij de reclassering in het arrondissement Groningen. De reclasseringsunits in Leeuwarden en
Zwolle nemen elk iets meer dan een kwart van de aanmeldingen voor hun rekening.
De overige 15% van de kandidaten is aangemeld bij de reclassering in Assen.
2.1.2

Advies van de reclassering

Tussen juli 1995 en januari 1997 heeft de reclassering 234 keer advies uitgebracht inzake elektronisch toezicht.16 Tussen het aanvragen van het advies - de aanmelding en het uitbrengen ervan verstrijken bij de taakstrafklanten gemiddeld twee maanden. Het duurt dan doorgaans nog een maand voordat de strafzitting plaatsvindt
(zie paragraaf 2.1.1). Bij de detentiefaseerders wordt de wenselijk geachte termijn
van twee weken voor het uitbrengen van een advies slechts in 10% van de gevallen
gerealiseerd. Gemiddeld duurt het zes weken voordat de reclassering een advies
uitbrengt aan het BSD van een penitentiaire inrichting. De langere 'productietijd'
heeft er in een aantal gevallen toe geleid dat de kandidaat is afgehaakt omdat 'het
allemaal te lang duurde' of dat de termijn voor detentiefasering in de knel is gekomen.
Figuur 2 laat zien hoe het advies van de reclassering luidt en hoe vaak het advies
door de rechter of de SAC is overgenomen. De in totaal twintig negatieve adviezen
(9%) zijn onder andere gebaseerd op het ontbreken van geschikte huisvesting of van
(mogelijkheden voor) een zinvolle dagbesteding, problemen in de thuissituatie en de
mening dat de kandidaat meer gebaat is bij een intramurale, klinische behandeling.
In 66% van de gevallen komt de beslissing van de rechter of de SAC overeen met het
advies van de reclassering. In 27% van de gevallen is er sprake van een afwijkende
beslissing. Daarbij gaat het steeds om zaken waarin de kandidaat, tegen het positieve advies van de reclassering in, niet onder elektronisch toezicht is gesteld. Positieve
beslissingen op een negatief advies van de reclassering komen geen enkele keer voor.

16

In de overige 45 gevallen is om uiteenlopende redenen geen advies uitgebracht. Zo is het herhaaldelijk
voorgekomen dat de kandidatuur van de betrokken persoon kort na de adviesaanvraag is ingetrokken,
hetzij door de penitentiaire inrichting (bijvoorbeeld vanwege drank- of druggebruik), hetzij door de betrokken persoon zelf (bijvoorbeeld in verband met keuze voor een ander detentietraject). Een enkeling
heeft niet op de uitnodiging voor een gesprek gereageerd of is bij de verkeerde reclasseringsinstelling
(Verslavingszorg, Leger des Heils) aangemeld. Een aantal kandidaten is vlak voor het einde van de
dataverzamelingsperiode aangemeld. De reclassering had deze kandidaten nog niet gesproken of nog
geen advies over hen uitgebracht.
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Figuur 2:

Adviezen van de reclassering en beslissingen van de rechter/SAC

positieve beslissing (wel ET)

aantal adviezen

135

negatieve beslissing (geen ET)

63

nog geen beslissing

16

234

positieve beslissing (wel ET)
7<
negatief advies (geen ET)

20

negatieve beslissing (geen ET) 19
nog geen beslissing

Uit de voorlopige dagprogramma's die deel uitmaken van de adviezen van de reclassering, valt af te leiden dat werk wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de
elektronisch-toezichtperiode. Meer dan 75% van de uitgebrachte positieve adviezen
maakt melding van tewerkstelling van de kandidaat op een vrijwilligersproject, een
projectplaats voor dienstverleners, in het eigen bedrijf of een familiebedrijf of, zij
het 'onbezoldigd', bij een reguliere werkgever. Het volgen van een opleiding of
cursus - bijvoorbeeld voor het behalen van een middenstandsdiploma of het leren
budgetteren - maakt deel uit van de voorgestelde dagprogramma's van 13% van
de kandidaten. Andere elementen die in de dagprogramma's zijn voorgesteld, zijn
onder andere deelname aan het programma van de inrichting voor dagdetentie in
Groningen, het volgen van sociale-vaardigheidstrainingen, contact met de vaste
reclasseringsbegeleider (voor kandidaten die reeds een reclasseringscontact hebben), enige sportbeoefening, deelname aan (ambulante) therapieprogramma's en
het (meehelpen) verrichten van huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen en
het verzorgen van de kinderen.
2.1.3

Status van de aangemelde zaken

Gedurende de eerste anderhalf jaar van het experiment zijn 126 personen onder
elektronisch toezicht geplaatst. Negen personen zijn voor elektronisch toezicht
geselecteerd, maar moesten nog met hun toezicht beginnen op het moment dat de
dataverzameling werd afgerond (januari 1997). Voegen we deze personen bij de 126
deelnemers aan het experiment, dan kunnen we constateren dat ongeveer de helft
van alle kandidaten onder elektronisch toezicht is of wordt gesteld. Het aantal kandidaten over wie nog een advies moet worden uitgebracht of een beslissing inzake
elektronisch toezicht moet worden genomen, bedraagt 29. De rest - 115 kandidaten
oftewel 41% - is om uiteenlopende redenen niet onder elektronisch toezicht ge-
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Tabel 2:

Reden voor het niet-doorgaan van het elektronische toezicht

status
te lichte straf opgelegd, geen/alleen werkstraf
te zware straf opgelegd
kandidatuur ingetrokken door betrokkene
kandidatuur ingetrokken door penitentiaire inrichting
negatief advies reclassering

N
21
14

%

geen toestemming huisgenoot

16
18"
9
2

18
12
18
14
16
8
2

overig .

14

12

115

100

negatieve beslissing SAC

totaal

21'

Waarvan 19 kandidaten in het kader van detentiefasering en 2 in het kader van een taakstraf plus elektronisch
toezicht.
Waarvan 6 kandidaten in het kader van detentiefasering en 12 in het kader van een taakstraf plus electronisch
toezicht.

plaatst. Het betreft 58 personen die in het kader van een taakstraf plus elektronisch
toezicht zijn aangemeld - oftewel twee derde van alle potentiële taakstrafklanten en 57 gedetineerden (ruim een kwart van de aangemelde detentiefaseerders).
Tabel 2 laat zien wat de voornaamste redenen zijn voor het niet-doorgaan van hun
elektronische toezicht. De categorieën 'te lichte straf en 'te zware straf' hebben
uitsluitend betrekking op taakstrafklanten. In deze zaken, waarin de reclassering
overigens vooraf overleg heeft gevoerd met de officier van justitie over de te verwachten strafmaat, heeft de rechter besloten om geen elektronisch toezicht op te
leggen. De te lichte zaken zijn afgedaan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
van maximaal zes maanden, al dan niet omgezet in een werkstraf, plus eventueel
nog een voorwaardelijke vrijheidsstraf met als bijzondere voorwaarde bijvoorbeeld
verplicht reclasseringstoezicht maar geen elektronisch toezicht. In de te zware zaken
is door de rechtbank of het hof 8 tot 12 of zelfs 24 maanden onvoorwaardelijke
gevangenisstraf opgelegd. Bij 'kandidatuur ingetrokken door betrokkene' moet men
denken aan gedetineerden die bijvoorbeeld (toch) liever naar een penitentiaire open
inrichting of een inrichting voor dagdetentie gaan of aan kandidaten die vinden dat
de gehele procedure te lang duurt. Het niet tijdig terugkeren van (weekend)verlof en
het gebruik van alcohol of drugs binnen of buiten de gevangenismuren zijn de voornaamste redenen voor het intrekken van de kandidatuur door penitentiaire inrichtingen. Hierbij hoeft het overigens niet te gaan om personen over wie de beslissing
inzake elektronisch toezicht nog moet worden genomen. Ook personen die al voor
elektronisch toezicht zijn geselecteerd, kunnen om genoemde redenen als kandidaat
worden teruggetrokken. Dit geldt ook voor de categorieën 'kandidatuur ingetrokken
door betrokkene', 'geen toestemming huisgenoten' en 'overig'. Gebrek aan vertrouwen in een goede afloop en twijfel aan de motivatie en het doorzettingsvermogen
van de kandidaat liggen doorgaans ten grondslag aan de negatieve beslissingen van
de SAC. De categorie 'overig' bevat een groot aantal redenen, waaronder opnieuw
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vastgezet op verdenking van strafbare feiten, geen advies uitgebracht als gevolg van
fouten bij de aanmelding, gratie, vertraging in het detentiefaseringstraject, waardoor
er te weinig tijd overblijft om de kandidaat nog onder elektronisch toezicht te stellen, en overleden voor aanvang van het elektronische toezicht.
2.2

Kenmerken van de deelnemers

In deze paragraaf staan de 126 personen centraal die tussen juli 1995 en januari 1997
onder elektronisch toezicht zijn geplaatst. Het gaat om 110 detentiefaseerders (87%)
en 16 taakstrafklanten. Allereerst wordt aandacht besteed aan hun achtergrondkenmerken, zoals geslacht, burgerlijke staat, dagelijkse bezigheden voor de arrestatie/
detentie en dergelijke. Vervolgens wordt ingegaan op het justitiecontact dat geleid
heeft tot de plaatsing onder elektronisch toezicht. Beschreven wordt wat voor straf
is opgelegd, voor wat voor feiten. Bij de detentiefaseerders wordt aandacht besteed
aan het totale detentietraject dat zij hebben gevolgd, en aan de plaats die het elektronische toezicht hierin inneemt. Bij de deelnemers in het kader van een taakstraf plus
elektronisch toezicht wordt nader ingegaan op een aantal kenmerken van de strafzaak en wordt nagegaan of er sprake is van vervanging van een langere - dat wil
zeggen, meer dan zes maanden - onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Waar sprake is
van belangrijke verschillen tussen de personen die onder elektronisch toezicht zijn
geplaatst en de personen die (nog) niet onder elektronisch toezicht zijn geplaatst,
of tussen detentiefaseerders en taakstrafklanten, wordt hiervan in de tekst melding
gemaakt.
2.2.1

Achtergrondkenmerken

Onder de deelnemers bevinden zich 118 mannen (94%) en 8 vrouwen. De leeftijd
loopt uiteen van 19 tot 68 jaar en bedraagt gemiddeld 34 jaar. Tachtig procent is van
Nederlandse origine.17 Wat de burgerlijke staat betreft, kan worden vermeld dat 70%
van de deelnemers gehuwd is of samenwoont, de rest is (weer) vrijgezel (ongehuwd,
gescheiden of, in een enkel geval, weduwnaar).18 De woonsituatie bij aanvang van
het elektronische toezicht staat vermeld in tabel 3. Precies de helft van de deelnemers heeft een of meer inwonende kinderen (onder wie zes personen zonder
partner).

17
18

Van de overige deelnemers heeft 5% een Antilliaanse achtergrond, 5% een Turkse, 2% een Surinaamse
en 2% een Marokkaanse achtergrond.
In dit opzicht verschillen de deelnemers significant van de personen die niet onder elektronisch toezicht zijn geplaatst. Van de afgewezen of teruggetrokken kandidaten is namelijk de helft gehuwd of
samenwonend en de andere helft vrijgezel. Dit verschil impliceert echter niet dat burgerlijke staat
gebruikt is als - doorslaggevend - criterium om (te adviseren om) personen wel of niet onder elektronisch toezicht te plaatsen. De negatieve adviezen van de reclassering zijn bijvoorbeeld geen enkele keer
gebaseerd op het ontbreken van een partner.
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Tabel 3:

Woonsituatie van de deelnemers bij aanvang van het elektronisch toezicht

woonsituatie

N

zelfstandig, alleen

15

12

met partner

82

65

bij ouders/familie
bij vrienden
'in de kost'

25
3
1

20
2
1

126

100

totaal

Het percentage deelnemers dat voor hun aanhouding of detentie werkte, bedraagt
45. Iets meer dan 30% was werkloos, 15% was (tijdelijk) arbeidsongeschikt. Zes huisvrouwen en vier deelnemers die een opleiding volgden, completeren het beeld.
Over middelengebruik en.gokken kan nog worden opgemerkt dat zo'n 11% van de
deelnemers voor hun aanhouding of detentie (vaak te) veel drank nuttigde. Drie
deelnemers gebruikten volgens de rapporten van de reclassering voorheen dagelijks
softdrugs en twaalf deelnemers (9%) regelmatig harddrugs. Dit percentage harddruggebruikers is overigens de helft kleiner dan onder afgewezen of teruggetrokken
kandidaten. Bovendien zijn ten minste vier van de twaalf deelnemers voor aanvang
van het elektronische toezicht - dat wil zeggen, meestal nog tijdens de detentie afgekickt. Van gokverslaving wordt melding gemaakt in de rapportages over zes
deelnemers (5%).
Vergelijken we de deelnemende detentiefaseerders met de doorsneegedetineerde
die in ons land een gevangenisstraf uitzit, dan vinden we over het algemeen weinig
verschillen. Volgens de Gevangenisstatistiek 1996 van het CBS liggen alleen het percentage gehuwden of samenwonenden (± 20) en het percentage personen met een
Nederlandse achtergrond (± 57) in de penitentiaire inrichtingen wat lager dan onder
de deelnemende detentiefaseerders (CBS, 1997; het verschil in etnische achtergrond
is wellicht toe te schrijven aan het feit dat het experiment plaatsvindt in het noorden
van het land, waar verhoudingsgewijs minder allochtonen wonen dan bijvoorbeeld
in de Randstad). Wat leeftijd of geslacht betreft zijn er nauwelijks of geen verschillen. Ook uit gegevens van de afdeling Beleidsinformatie van de DII, die een beeld
geven van de samenstelling van de populatie langgestraften in de Nederlandse
inrichtingen op vier peilmomenten in 1996, komt een zelfde verdeling naar leeftijd,
geslacht, werk- of opleidingssituatie voor de detentie en druggebruik naar voren als
bij de deelnemende detentiefaseerders.
2.2.2

Gepleegde feiten

De feiten waarvoor de deelnemers (indertijd) zijn veroordeeld, lopen uiteen van
het rammen van de pui van de Gemeentelijke Sociale Dienst met een auto en steunfraude tot ontucht met (klein)dochters en moord op een zwager. Tabel 4 geeft een
overzicht van de gepleegde feiten. De informatie is afkomstig uit de dossiers van
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Tabel 4:

Feiten waarvoor deelnemers zijn veroordeeld

feit

N

%

126

100

handel in/smokkel van verdovende middelen
gekwalificeerde diefstal (vooral inbraak in woningen en bedrijven)
(poging tot) moord/doodslag
diefstal met geweld, afpersing
ontucht met minderjarigen
oplichting, valsheid in geschrifte
heling
wederrechtelijke vrijheidsberoving (ontvoering)
brandstichting
verkrachting
overig
totaal

Waaronder verkoop van XTC en speed op houseparties; 8 van de 26 deelnemers gebruikten voor hun arrestatie/
detentie zelf harddrugs.
Waarvan acht keer (medeplichtig aan) moord of doodslag en zeven keer (medeplichtig aan) poging tot moord/
doodslag.
Waarvan zes keer met eigen (stief)dochter(s); deze (stief)dochters woonden overigens niet meer thuis toen de
deelnemers onder elektronisch toezicht werden geplaatst
Waaronder winkeldiefstal 'op bestelling', vrouwenhandel, zware mishandeling en vernieling.

de reclassering, het strafdossier en/of het penitentiaire dossier, voorzover van toepassing. Waar sprake is van meer dan een (type) delict, is het zwaarste delict aangehouden. Tussen de detentiefaseerders en de taakstrafklanten is een aantal verschillen te constateren. Zo komt (poging tot) moord of doodslag alleen voor bij de
detentiefaseerders en brandstichting alleen bij de taakstrafklanten. Verder zijn de
detentiefaseerders verhoudingsgewijs vaker wegens Opiumwetdelicten veroordeeld
(22%) dan de taakstrafklanten (12%). Gekwalificeerde diefstal komt vaker voor bij
de taakstrafklanten (37%) dan bij de detentiefaseerders (18%). Voor het overige gaan
de percentages in tabel 4 op voor beide groepen deelnemers. Vergelijken we de deelnemende detentiefaseerders met de doorsneelanggestraften in de Nederlandse
penitentiaire inrichtingen (CBS, 1997), dan zien we weinig verschil in het type delict
waarvoor de personen tot een celstraf zijn veroordeeld.
Om na te gaan of en hoeveel detentie door het elektronische toezicht wordt vervangen, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de twee toepassingsmodaliteiten. Hierna wordt eerst ingegaan op de straf die de detentiefaseerders uitzitten en op het detentietraject dat zij volgen, inclusief de plaatsing onder elektronisch toezicht. Vervolgens komen de deelnemers aan bod die elektronisch toezicht
in combinatie met een taakstraf opgelegd hebben gekregen.
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Tabel 5:

Duur onverwaardelijke gevangenisstraf van de detentiefaseerders
N

duur
8 maanden tot 1 jaar

6

5

1 tot 2 jaar

38

35

2 tot 4 jaar

50

45

4 tot 8 jaar

16

15

110

100

N

sib

totaal

Tabel 6:

Detentietraject van de deelnemers

detentietraject
HOI
hvb

ET (+DD)

34

31

ET (+DD)

31

28

hvb = gevangenis = ET (+DD)
hvb/gevangenis

HOI = ET (+DD)

hvb = gevangenis = POl = ET (+DD)
(hvb/gevangenis =) HOI

POI

ET (+DD)

totaal

2.2.3

10

9

21

19

12

11

2

2

110

100

Opgelegde straf. de detentiefaseerders

De 110 detentiefaseerders die onder elektronisch toezicht zijn geplaatst, zitten
gevangenisstraffen uit die variëren van acht maanden tot acht jaar (zie tabel 5).19
Gemiddeld bedraagt de opgelegde gevangenisstraf iets minder dan 28 maanden
onvoorwaardelijk. Dit gemiddelde komt overeen met de gemiddelde duur van (het
onvoorwaardelijke deel van) de vrijheidsstraffen die de laatste jaren in ons land zijn
opgelegd (CBS, 1997).
Tabel 6 laat de detentietrajecten van de deelnemers zien, uitgaande van de volgende
indeling naar type inrichting: huis van bewaring (hvb), gevangenis, halfopen inrichting (HOI), penitentiaire open inrichting (POI), inrichting voor dagdetentie (DD) en
elektronisch toezicht (ET). De toevoeging (+DD) in tabel 6 betekent dat plaatsing in
de inrichting voor dagdetentie in Groningen een onderdeel kan vormen van het
detentietraject. Dit kan op drie manieren. De deelnemer kan eerst in dagdetentie
worden geplaatst. Na voltooiing van het zes weken durende programma van dagdetentie start vervolgens het elektronische toezicht. Ook het omgekeerde komt voor:
eerst elektronisch toezicht en dan dagdetentie. De meest voorkomende variant is

19

Bij 33 detentiefaseerders zijn diverse vrijheidsstraffen aansluitend ten uitvoer gelegd. Deze straffen zijn
in de vermelde gegevens verdisconteerd.
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echter het zogenaamde ET-plus, waarbij de plaatsing in dagdetentie en de plaatsing
onder elektronisch toezicht worden gecombineerd. De deelnemers volgen dan
gedurende de eerste zes weken van hun elektronische toezicht het programma van
de inrichting voor dagdetentie.20 Gedurende de laatste zes weken van hun detentie,
wanneer het elektronische toezicht is beëindigd en de deelnemers formeel in de
inrichting voor dagdetentie zijn geplaatst, gaan zij door met de activiteit (bijvoorbeeld het werk of de opleiding) die zij tijdens het elektronische toezicht hebben
verricht. Zij dienen zich dan een of twee keer per week bij de inrichting voor dagdetentie te melden voor een gesprek of het volgen van een programma-onderdeel.
Plaatsing in dagdetentie komt voor in de detentietrajecten van 71 detentiefaseerders
(65%). In 50 gevallen wordt de ET-plus-variant toegepast. Zoals uit tabel 6 kan worden afgeleid, is precies de helft van de detentiefaseerders vanuit een halfopen inrichting onder elektronisch toezicht geplaatst. Het percentage deelnemers dat afkomstig
is uit een gesloten inrichting - een gevangenis of een huis van bewaring - bedraagt
37. De rest - 14 deelnemers, oftewel 13% - is afkomstig uit een open inrichting. Van
deze 14 deelnemers doorlopen er 10 de meest uitgebreide detentiefaseringsvariant,
bestaande uit POI, elektronisch toezicht èn dagdetentie.
Vervanging van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf
Om een indruk te krijgen van de 'detentievervangende waarde' van het elektronische
toezicht, is nagegaan welk deel van de gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd in de
vorm van elektronisch toezicht. Tabel 7 geeft aan hoe lang de deelnemers die uit
een gesloten, halfopenóf open penitentiaire inrichting komen, in totaal vastzitten
en hoeveel maanden daarvan in de vorm van elektronisch toezicht ten uitvoer zijn
gelegd. De kolom'detentietijd' geeft het aantal maanden weer dat de deelnemers
feitelijk in detentie doorbrengen, dus inclusief eventuele preventieve hechtenis
en exclusief vervroegde invrijheidstelling. In de kolom 'duur ET' staat het aantal
maanden detentie dat in de vorm van elektronisch toezicht ten uitvoer wordt gelegd,
met tussen haakjes het aandeel van het elektronische toezicht in de detentietijd.
Kijken we naar de totale groep detentiefaseerders, dan blijkt een vijfde van de detentie door elektronisch toezicht te zijn vervangen. Van de gemiddeld anderhalf jaar die
de deelnemers gedetineerd zijn, zitten zij namelijk 3,5 maanden 'thuis' uit. Bij de
deelnemers die vanuit een POI onder elektronisch toezicht zijn geplaatst, duurt het
traject open inrichting plus elektronisch toezicht (en eventueel dagdetentie) in
totaal gemiddeld acht maanden. Dit betekent dat de termijn voor detentiefasering,
die normaal gesproken maximaal 6,5 maanden bedraagt (POI plus dagdetentie), tot
gemiddeld acht maanden is opgerekt door elektronisch toezicht aan de detentiefasering toe te voegen. Het verblijf in een gesloten of halfopen inrichting is daarmee

20

's Ochtends bestaat het programma van de inrichting voor dagdetentie uit onder meer themabesprekingen, groepswerk en EHBO. De middaguren zijn ingeruimd voor arbeid (projectarbeid, werkstages, leerprojecten en dergelijke).
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Tabel 7:

Aandeel van elektronisch toezicht in het totale detentietraject (gemiddeld aantal
maanden)

traject

totale detentietijd

duur ET

HOI

ET (+DD)

10,2

3,2

(33%)

hvb

ET (+DO)

16,6««

3,4

(23%)

hvb

gevangenis

hvb/gevangenis

ET (+DO)
HOI

(hvb/gevangenis =) HOI
hvb

gevangenis

POl

ET (+DD)
POI

ET (+DO)

ET (+DO)

totaal

18,6

3,1

(17%)

27,1

4,4

(18%)

31,1

3,6

(13%)

27,1

2,3

(9%)

18,6

3,5

(24%)

Deze relatief hoge gemiddelde detentietijd wordt veroorzaakt door twee hoger-beroepzaken. Laten we deze
twee deelnemers buiten beschouwing, dan daalt de gemiddelde detentietijd tot 13,7 maanden. Het aandeel van
elektronisch toezicht stijgt dan tot 24%.

met minimaal anderhalve maand bekort. Er zijn geen aanwijzingen dat de afloop
van het elektronische toezicht van de detentiefaseerders - 82 voltooid, 12 stopgezet,
16 nog onder elektronisch toezicht - samenhangt met het detentietraject c.q. het
type inrichting waaruit de deelnemers afkomstig zijn. Ook de strafduur lijkt niet van
invloed te zijn op de afloop van het toezicht.
2.2.4

Opgelegde straf: de taakstraf klanten

Het. aantal deelnemers dat in de onderzochte periode onder elektronisch toezicht
is geplaatst in het kader van een taakstraf, bedraagt zestien. Vier andere personen
zijn tot een taakstraf plus elektronisch toezicht veroordeeld, maar moesten nog met
hun elektronische toezicht beginnen op het moment dat de dataverzameling werd
afgerond. In totaal hebben dus twintig personen een taakstraf plus elektronisch toezicht opgelegd gekregen. Zetten we dit aantal af tegen het aantal aanmeldingen in
het kader van een taakstraf, dan kunnen we constateren dat minder dan een derde
van de adviesaanvragen resulteert in een veroordeling tot een taakstraf plus elektronisch toezicht. Deze uitkomst impliceert dat de reclassering vaak veel werk voor
niets verricht bij de taakstrafmodaliteit. De gesprekken met de kandidaat en eventueel zijn huisgenoten, het opstellen van een voorlopig dagprogramma en het uitbrengen van een advies ten spijt, wordt er in twee op de drie gevallen geen taakstraf
plus elektronisch toezicht opgelegd.21

21

De kandidaten die door het parket van de procureur-generaal zijn aangemeld, vormen hierop een uitzondering. Van de negen kandidaten die door deze instantie zijn aangemeld, zijn er zes tot een taakstraf
plus elektronisch toezicht veroordeeld. Bij de aanmeldingen door het parket van de officier van justitie,
de advocatuur, collega-medewerkers van de reclassering en op eigen initiatief van de coordinator elektronisch toezicht ligt het aantal veroordelingen tot een taakstraf plus elektronisch toezicht tussen de
12% en 25%.
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Tabel 8:

Aantal opgelegde taakstraffen plus elektronisch toezicht naar rechtbank/hof

rechter

N

rechtbank Zwolle
rechtbank Leeuwarden
rechtbank Groningen
rechtbank Amsterdam
gerechtshof Leeuwarden
gerechtshof Arnhem
gerechtshof Amsterdam
totaal

20

Van de twintig taakstrafklanten - allen mannen - is het strafdossier geraadpleegd
om een indruk te krijgen van het soort zaken dat resulteert in een taakstraf plus elektronisch toezicht. Tabel 8 geeft een overzicht van de rechtsprekende colleges die de
sanctie hebben opgelegd. Precies de helft van de sancties is opgelegd in eerste aanleg (door de rechtbank), de overige tien in hoger beroep (door het gerechtshof). Van
de vijf Zwolse rechtbankzaken is er overigens één door de politierechter afgedaan.
Het betreft een zaak waarin de tenuitvoerlegging van drie maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf is vervangen door drie maanden elektronisch toezicht. Alle andere
zaken die door de rechtbank zijn afgedaan, hebben voor de meervoudige kamer
gediend. In het arrondissement met het grootste aantal aanmeldingen voor elektronisch toezicht - Groningen - blijkt maar één persoon door de rechtbank te zijn
veroordeeld tot een taakstraf plus elektronisch toezicht. De rechtbank in Assen heeft
gedurende de eerste anderhalf jaar van het experiment geen enkele keer een taakstraf in combinatie met elektronisch toezicht opgelegd. De meeste taakstraffen plus
elektronisch toezicht zijn opgelegd door de rechtbank in Zwolle en het gerechtshof
in Leeuwarden. Dit is wellicht toe te schrijven aan het feit dat een aantal leden van
het Openbaar Ministerie in Zwolle en Leeuwarden vanaf het begin nauw bij het
experiment met elektronisch toezicht zijn betrokken.
Kijken we naar de delicten waarvoor de taakstraffen plus elektronisch toezicht zijn
opgelegd, dan blijken deze uiteen te lopen van inbraak, heling en handel in harddrugs tot afpersing, brandstichting en seksueel misbruik van kinderen (zie paragraaf 2.2.2). In de meeste gevallen is er sprake van materiële schade, die varieert
van enkele duizenden guldens tot ruim vijf ton. Vijf taakstrafklanten hebben hun
slachtoffer(s) lichamelijk letsel toegebracht.22 Afgezien van vier first offenders zijn
de taakstrafklanten al tussen de twee en ruim veertig keer eerder met justitie in
aanraking geweest. Negen van de tien taakstrafklanten die voor het gerechtshof zijn
verschenen, waren in eerste aanleg veroordeeld tot gevangenisstraffen van twaalf

22

In vier gevallen was het letsel dermate ernstig dat diverse behandelingen door een dokter of opname in
het ziekenhuis noodzakelijk waren.
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tot achttien maanden onvoorwaardelijk. De tiende hofzaak betreft een persoon
die door de rechtbank was veroordeeld tot vier jaar onvoorwaardelijk voor een gewapende roofoverval en een gijzeling. In hoger beroep is dit vonnis omgezet in 36
maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk. De laatste zes maanden
van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf zijn daarbij vervangen door 240 uur leerwerkstraf. Als bijzondere voorwaarde bij het voorwaardelijke deel is zes maanden
elektronisch toezicht opgelegd. Deze zaak vormt, samen met de eerdergenoemde
Zwolse politierechterzaak, echter een uitzondering. In de meeste gevallen heeft de
rechtbank of het hof namelijk 240 uur onbetaalde arbeid opgelegd in plaats van een
gevangenisstraf van zes maanden onvoorwaardelijk (met aftrek), plus een gevangenisstraf van zes maanden voorwaardelijk, met als bijzondere voorwaarde twee tot
zes maanden elektronisch toezicht.23 Twee taakstrafklanten zijn veroordeeld tot
deelname aan het dertien weken durende, intensieve dagprogramma van het Dagtrainingscentrum van het Leger des Heils, plus elektronisch toezicht. De meeste
vonnissen bevatten een uitdrukkelijke bepaling over het moment van aanvang van
het elektronische toezicht. Bij acht taakstrafklanten dienen de taakstraf en het elektronische toezicht tegelijkertijd van start te gaan. Vijf andere taakstrafklanten moeten eerst hun elektronisch-toezichtperiode voltooien voordat zij met hun taakstraf
mogen beginnen. De overige twee klanten moeten eerst hun taakstraf verrichten en
worden daarna onder elektronisch toezicht geplaatst. Deze laatste combinatie wordt
door de Werkgroep ET en Taakstraffen overigens'(...) stellig ontraden om reden dat
er in die opzet sprake is van een groeiende vrijheidsbeneming: eerst werken als
verplichting maar wel in alle vrijheid, en alsnog het veel ingrijpender "middel" van
Elektronisch Toezicht' (Nieuwsbrief, 1996).24
Vervanging van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf
De vraag die zich laat stellen, is of de opgelegde taakstraffen plus elektronisch toezicht in de plaats zijn gekomen van een langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf,
zoals de bedoeling is, of dat er sprake is van een aanzuigende werking. Van een aanzuigende werking wordt in dit verband gesproken als de taakstraffen plus elektronisch toezicht zijn opgelegd in zaken waarin normaal gesproken - dat wil zeggen,
zonder de mogelijkheid van elektronisch toezicht - zou zijn volstaan met bijvoorbeeld 240 uur onbetaalde arbeid. Om aanwijzingen te vinden voor een eventuele
aanzuigende werking zijn zogenaamde ernstscores berekend. In de ernstscores,
die een indruk geven van de ernst of de zwaarte van een strafzaak, wordt een aantal gegevens uit het strafdossier samengenomen tot een getal. Het gaat om het
aantal en de aard van de gepleegde feiten, de omvang van de toegebrachte schade,

23
24

Twee deelnemers, die wegens de handel in harddrugs zijn veroordeeld, hebben daarnaast een verplicht
contact met het CAD respectievelijk Verslavingszorg Friesland opgelegd gekregen.
De Werkgroep ET en Taakstraffen is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie,
de DJI en de reclassering en houdt zich bezig met de toepassing(smogelijkheden) van elektronisch
toezicht in het kader van een taakstraf.
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de ernst van het toegebrachte letsel en het eventuele justitiële verleden van de
betrokken persoon.25 Andere factoren die een rol spelen in de straftoemeting,
maar die moeilijk uit een strafdossier te achterhalen zijn, zoals de persoon van de
verdachte, de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd, en de persoon van
de rechter of de officier van justitie, worden buiten beschouwing gelaten. Uit onderzoek is gebleken dat ernstscores een geschikt middel zijn om groepen personen met
een bepaalde strafrechtelijke afdoening, onderling te vergelijken. Zo is in 1995 een
rapport verschenen naar de toepassing van de werkstraf, waarin onder andere aandacht is besteed aan de ernst van de zaken die resulteerden in een werkstraf of een
korte vrijheidsstraf (Spaans, 1995). Uit het rapport, dat betrekking heeft op straffen
die in 1992 in eerste aanleg zijn opgelegd aan meerderjarige verdachten, blijkt dat
de 'doorsnee'-dienstverlener een ernstscore had van 16,3 en de personen met een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf tot zes maanden een gemiddelde ernstscore van
16,9. De personen die een relatief lange werkstraf (150 tot 240 uur) hadden gekregen,
hadden een gemiddelde ernstscore van 18,2 en de personen die veroordeeld waren
tot drie tot zes maanden onvoorwaardelijk, 20,1. Deze ernstscores liggen beduidend
lager dan die van de deelnemers aan het experiment met elektronisch toezicht. De
gemiddelde ernstscore van de taakstrafklanten die door de rechtbank - dus in eerste
aanleg - zijn veroordeeld tot een werkstraf plus elektronisch toezicht, bedraagt 21,8.
Nemen we de hofzaken en rechtbankzaken samen, dan stijgt de gemiddelde ernstscore van de taakstrafklanten tot 22,8. Ervan uitgaand dat de delicten waarvoor werkstraffen worden opgelegd, nog ongeveer even zwaar zijn als vijf jaar geleden, kunnen
we de aanzienlijk hogere gemiddelde ernstscore(s) van de taakstrafklanten opvatten
als een aanwijzing dat de combinatie taakstraf plus elektronisch toezicht inderdaad
in de plaats is gekomen van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes
maanden.
2.3

Kenmerken van het elektronische toezicht

Alvorens in te gaan op de duur, de inhoud, het verloop en de afloop van het elektronische toezicht, wordt enige aandacht besteed aan de benutting van de capaciteit
van het experiment. Figuur 3 geeft een indruk van de maandelijkse bezetting van
de in totaal vijftig plaatsen voor elektronisch toezicht. Uitgangspunt bij het samenstellen van de figuur is het aantal personen dat op of omstreeks de 15e van elke
maand onder elektronisch toezicht staat.26 De figuur heeft overigens betrekking op

25
26

Indien er zaken gevoegd zijn, wordt tevens informatie over de gevoegde zaken in de ernstscore betrokken. Zie bijlage 3 voor de wijze van berekening van de ernstscore.
Hierbij is een marge gehanteerd van een week'naar boven' en een week'naar beneden'. Met andere
woorden, een deelnemer die bijvoorbeeld op de 20e van een maand onder elektronisch toezicht is geplaatst, telt voor die maand nog mee in de bezetting, maar een deelnemer die op de 23e is geplaatst niet
meer. Anderzijds wordt een deelnemer wiens toezicht voor de Be van een maand is beëindigd, niet meer
meegeteld in de bezetting van die maand en een deelnemer wiens toezicht op de 10e is beëindigd wel.
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Figuur 3:

Aantal personen onder elektronisch toezicht per maand, gedurende de totale
tweejarige proefperiode (N=178)
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de totale proefperiode van twee jaar. Hiertoe zijn gegevens van de 126 deelnemers
gedurende de eerste anderhalf jaar van het experiment aangevuld met instroom- en
uitstroomgegevens die betrekking hebben op de periode februari 1997 - juli 1997.
Gedurende deze periode van een half jaar zijn 52 personen onder elektronisch toezicht geplaatst. Van deze personen zijn de volgende, summiere, gegevens verzameld:
start- en einddatum van het toezicht, kader (detentiefasering of taakstraf) en afloop
van het toezicht, voor zover reeds bekend. De instroom- en uitstroomgegevens over
de laatste zes maanden van het experiment leveren bovendien informatie op over
de afloop van toezichten die in januari 1997, dat wil zeggen, aan het eind van de
onderzochte periode, nog lopen. De extra gegevens maken het, met andere woorden, mogelijk om het totale aantal deelnemers en de afloop van hun elektronische
toezicht over de gehele proefperiode van twee jaar in kaart te brengen. Waar dit aan
de orde is, zal in deze paragraaf melding worden gemaakt van uitkomsten die betrekking hebben op alle 178 deelnemers die tussen juli 1995 en juli 1997 onder elektronisch toezicht zijn geplaatst.
Uit figuur 3 valt af te leiden dat het aantal detentiefaseerders dat per maand onder
elektronisch toezicht staat, vrijwel vanaf het begin van het experiment sterk stijgt.
Vanaf februari 1997 benadert het aantal detentiefaseerders de veertig per maand.
De deelname in het kader van een taakstraf plus elektronisch toezicht begint pas
vanaf juli 1996 enigszins te lopen. Ook hier geven de laatste vijf maanden van de
proefperiode de hoogste bezetting te zien. Gezamenlijk zorgen de detentiefaseerders
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en de taakstrafklanten ervoor dat de capaciteit van vijftig plaatsen tussen februari
1997 en juli 1997 (vrijwel) volledig benut is.
2.3.1

Duur en inhoud van het elektronische toezicht

Duur van het elektronische toezicht
Bij de duur van het elektronische toezicht is een onderscheid gemaakt tussen de
duur zoals vastgesteld door de SAC of de rechter (de 'officiële' duur) en de werkelijke
duur, waarbij rekening is gehouden met voortijdige beëindiging en nog niet voltooide toezichten. De officiële duur van het elektronische toezicht varieert van minder
dan een maand (een van de eerste deelnemers) tot iets meer dan zes maanden.
Figuur 4 geeft de verdeling naar officiële duur van het elektronische toezicht. Voor
de overzichtelijkheid is de duur afgerond op hele maanden. Zoals uit de figuur valt
af te leiden, zijn de meeste deelnemers voor de duur van drie maanden onder elektronisch toezicht geplaatst (47%). Bijna een vijfde van de deelnemers staat voor de
maximale periode van zes maanden onder elektronisch toezicht.
Gemiddeld bedraagt de vastgestelde duur van het elektronisch toezicht 3,5 maanden. Dit gemiddelde geldt zowel voor de detentiefaseerders als voor de deelnemers
in het kader van een taakstraf. Kijken we naar de werkelijke duur van het elektronische toezicht - dus exclusief de nog lopende toezichten en rekening houdend met
voortijdige beëindiging - dan ligt de gemiddelde duur van het elektronische toezicht
een halve maand lager, op 3 maanden. De dertien uitvallers - twaalf detentiefaseerders en een taakstrafklant - hebben gemiddeld iets meer dan de helft van hun elektronisch-toezichtperiode voltooid wanneer het toezicht wordt stopgezet. Hoewel de
uitvallers voor een gemiddeld iets langere periode (3,8 maanden) onder elektronisch
toezicht zijn geplaatst dan de deelnemers die hun toezichtperiode voltooien (3,2
maanden), is het verschil in officiële duur van het elektronische toezicht niet significant. De duur van het toezicht en het percentage uitvallers veranderen niet indien
de totale tweejarige proefperiode in beschouwing wordt genomen (op het verschijnsel uitval wordt verder ingegaan in paragraaf 2.3.2).
Inhoud van het dagprogramma
Van 122 deelnemers is bekend hoe hun elektronisch-toezichtperiode is ingericht.27
Bijna de helft van hen (42%) volgde gedurende de eerste zes weken van hun toezicht
het programma van de inrichting voor dagdetentie in Groningen. Dit programma
bepaalt voor een groot deel de daginvulling (zie voetnoot 20). Laten we de eventuele

27

Van vier deelnemers is het programma tijdens het elektronische toezicht onbekend. De beslissing om
hen onder elektronisch toezicht te plaatsen, is kort voor het einde van de dataverzameling genomen.
Overigens is de beschrijving van de inhoud van het elektronische toezicht globaal. Bij ten minste 33
deelnemers is sprake van, al dan niet tijdelijke, wijzigingen in het programma, zoals meer uren gaan
werken, meer uren vrij in verband met familie-omstandigheden en dergelijke. Deze wijzigingen worden
hier buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 4:

Aantal personen onder elektronisch toezicht per maand; periode juli 1995 januari 1997
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periode van dagdetentie buiten beschouwing, dan blijkt dat het verrichten van werk
doorgaans het belangrijkste onderdeel van het dagprogramma is. Bijna 80% van de
deelnemers werkt tijdens het elektronische toezicht. De meesten verrichten vrijwilligerswerk, al dan niet op een projectplaats voor dienstverlening, of zijn werkzaam
in het bedrijf van hun vader of zoon. Een kwart van de deelnemers werkt in zijn
eigen bedrijf (autohandel, schoonmaakbedrijf, als marktkoopman) of bij hun'oude'
werkgever. Inclusief reistijd is men 36 uur per week bezig met werk, verdeeld over
vijf dagen. In het dagprogramma van de overige deelnemers neemt het volgen van
een voltijdopleiding, het verrichten van huishoudelijke taken, therapie of, voor zover
van toepassing, het verrichten van de opgelegde taakstraf - waaronder onbetaalde
arbeid en'deelname aan het programma van het Dagtrainingscentrum -. een centrale
plaats in.28 Daarnaast is er in de dagprogramma's van de meeste deelnemers enige
tijd ingeruimd voor sport, boodschappen doen of de kinderen van en naar school
brengen, contact met de vaste reclasseringsbegeleider en dergelijke. Inclusief vrij
besteedbare uren, waarover hierna meer, is gemiddeld 48 uur per week, oftewel
bijna zeven uur per dag, ingeruimd voor werk, opleiding, behandeling, vrije tijd en
dergelijke. Zeventien deelnemers zijn gedurende het elektronische toezicht gecontroleerd op het gebruik van alcohol en/of drugs.

28

Bij drie deelnemers is in verband met de aard van de gepleegde feiten of psychische en lichamelijke
beperkingen geen geschikte werkplaats gevonden na afloop van de deelname aan het programma van
dagdetentie. Deze deelnemers brachten hun elektronische toezicht verder grotendeels thuis door.
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Met uitzondering van vier taakstrafklanten en twee detentiefaseerders hebben alle
deelnemers vanaf het begin van hun elektronische toezicht enkele vrij besteedbare
uren. Gemiddeld mag men bijna 13 uur per week naar eigen inzicht besteden. Het
aantal vrij besteedbare uren is echter niet voor iedereen even groot. Conform de afspraken die gemaakt zijn over het toekennen van vrijheden (zie paragraaf 1.1.3), krijgen deelnemers die voor een of twee maanden onder toezicht zijn geplaatst, bij aanvang van het toezicht significant meer vrij te besteden uren (gemiddeld bijna 19 uur
per week) dan deelnemers die voor vijf of zes maanden onder toezicht zijn geplaatst
(gemiddeld 12 uur; p=0,03). Ook blijkt er bij de detentiefaseerders rekening te worden gehouden met het type inrichting van waaruit zij afkomstig zijn. Het aantal vrij
besteedbare uren varieert van gemiddeld ongeveer 11 per week bij deelnemers uit
een gesloten of een halfopen inrichting tot gemiddeld ruim 22 per week bij deelnemers uit een open inrichting (p=0,02). Voor zover uit de beschikbare informatie
valt op te maken, krijgt ruim de helft van de deelnemers gedurende het toezicht
'structureel' meer vrijheid. De toename bedraagt gemiddeld 9 uur per week. Enkele
deelnemers verloren hun (extra) vrije uren omdat zij te laat zijn thuisgekomen.
2.3.2

Verloop en afloop van het elektronische toezicht

Problemen en waarschuwingen tijdens het elektronisch toezicht
Bij de meeste deelnemers is het elektronisch toezicht nagenoeg probleemloos verlopen. Afgezien van incidentele te-laat-meldingen (vijf of tien minuten te laat thuis)
en storingen van de apparatuur, doen zich geen grote problemen voor. Bij 24 deelnemers (19%) vermeldt de rapportage van de reclassering echter expliciet problemen tijdens het toezicht. Het meest komen problemen met het regelen van een
geschikte dagbesteding voor. De aard van de gepleegde feiten (gewelddelicten) of
lichamelijke of psychische problemen van de deelnemer maken het in zes gevallen
- aanvankelijk - heel moeilijk om een geschikte werkplek te vinden. Vier keer vormen spanningen in de thuissituatie de voornaamste bron van problemen: de deelnemer gedraagt zich agressief of overheersend ten opzichte van zijn partner of men
'zit de hele tijd op elkaars lip'. Veelvuldige meldingen van ongeoorloofde aan- of
afwezigheid, waarbij het niet altijd duidelijk is of deze'aan de deelnemer of aan
storingen in de apparatuur te wijten zijn, komen eveneens vier keer voor. Andere
problemen, bijvoorbeeld in de uitkeringssfeer of problemen met de werkgever of
docent worden minder vaak genoemd.
Gedurende de onderzochte periode zijn twintig deelnemers (16%) officieel gewaarschuwd wegens overtreding van de gemaakte afspraken. Negen deelnemers hebben
hun woning verlaten op een moment dat zij volgens het dagprogramma thuis moesten zijn. De duur van hun ongeoorloofde afwezigheid varieert van een half uur tot
een hele nacht. Zeven andere deelnemers zijn minimaal 2,5 uur later thuisgekomen
dan is toegestaan, zonder een geldig excuus te hebben. De overige deelnemers zijn
officieel gewaarschuwd in verband met het gebruik van harddrugs (positieve score
op urinecontrole), het - tegen de voorschriften in - inschakelen van een antwoord-
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Tabel 9:

Reden stopzetting elektronisch toezicht

reden
a
b
c
d
e
f

39

N

ongeoorloofd afwezig
te laat thuis
instemming huisgenoot ingetrokken
aangehouden op verdenking van strafbaar feit
enkelband doorgeknipt, was het 'beu'
ongeneeslijk ziek

totaal

13

apparaat (waardoor controle van de zender en ontvanger onmogelijk is), negatief
gedrag op het Dagtrainingscentrum of het binnensmokkelen van een brief voor een
(mede)gedetineerde in PI Groningen. Negen gewaarschuwde deelnemers zijn
opnieuw in de fout gegaan. Hun elektronische toezicht is vervolgens stopgezet.
Afloop van het elektronische toezicht
Tussen juli 1995 en januari 1997 hebben 106 deelnemers hun elektronische toezicht
beëindigd. Bijna 90% heeft de periode van elektronisch toezicht voltooid. Van 13
deelnemers (12%) is het elektronische toezicht tussentijds stopgezet. De redenen
hiervoor staan vermeld in tabel 9. Bij de redenen a en b zijn aan de stopzetting van
het elektronische toezicht een of meer duidelijke (officiële) waarschuwingen voorafgegaan. Van de vier deelnemers die herhaaldelijk te laat zijn thuisgekomen, zou er
één bovendien weer harddrugs zijn gaan gebruiken en zijn partner hebben mishandeld. Dat laatste is ook de reden waarom de huisgenoten van twee deelnemers hun
instemming met het elektronische toezicht hebben ingetrokken (reden c). Reden d
betreft een deelnemer die is aangehouden op verdenking van handel in harddrugs
en een (verslaafde) deelnemer die op heterdaad betrapt is bij het plegen van een
winkeldiefstal. Opvallend is dat vijf van de dertien deelnemers (38%) wier elektronisch toezicht is stopgezet, in het verleden harddrugs hebben gebruikt. Van de
deelnemers die hun elektronisch-toezichtperiode hebben voltooid, heeft 4% in het
verleden harddrugs gebruikt. Het kleine aantal uitvallers laat het echter niet toe te
concluderen dat (voormalige) harddruggebruikers 'dus' minder geschikt zijn voor
elektronisch toezicht.
In tegenstelling tot de uitkomsten van buitenlands onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat het verloop of de afloop van het elektronische toezicht samenhangt met de
woonsituatie tijdens het toezicht (wel of geen huisgenoten), het aantal uren dat men
per dag of per week thuis moet zijn, of de duur van het elektronische toezicht.
Nemen we de gegevens over het laatste half jaar van de proefperiode mede in beschouwing, dan krijgen we dezelfde uitkomsten. Van de 135 deelnemers die tussen
juli 1995 en juli 1997 hun elektronische toezicht hebben beëindigd, heeft 88% het
toezicht voltooid en is 12% voortijdig afgehaakt. Ook hier valt er geen verband te
constateren met bijvoorbeeld de duur van het toezicht.

3

Interviews met deelnemers en
huisgenoten

Om te weten te komen hoe elektronisch toezicht door de direct betrokkenen is
ervaren, zijn 48 deelnemers en 21 huisgenoten van deelnemers geïnterviewd. De
interviews hebben plaatsgevonden kort voor of vlak na het voltooien van het elektronische toezicht. Aan de hand van halfgestructureerde vragenlijsten is aandacht
besteed aan onder andere de volgende onderwerpen. Hoe is men op de hoogte
gesteld van de mogelijkheid van elektronisch toezicht? Wat was de voornaamste
reden om te kiezen voor elektronisch toezicht? Hoe is het toezicht verlopen; is het
lichter of zwaarder dan verwacht? Wat vindt men positief aan het toezicht en wat
negatief?
De 48 geïnterviewde deelnemers - 47 mannen en 1 vrouw - vertonen veel overeenkomsten met de totale groep deelnemers aan het experiment. Dit geldt zowel voor
hun achtergrondkenmerken als voor de kenmerken van hun elektronische toezicht.
Zo varieert de leeftijd van de geïnterviewde deelnemers van 19 tot 64 jaar, met een
gemiddelde van 34 jaar. Drie kwart van de geïnterviewde deelnemers is gehuwd of
woont samen. Wat het kader betreft waarin het elektronisch toezicht heeft plaatsgevonden, zijn 41 deelnemers vanuit een gesloten, halfopen of open inrichting
onder elektronisch toezicht geplaatst. De overige zeven deelnemers zijn tot een
taakstraf plus elektronisch toezicht veroordeeld. Het elektronische toezicht van de
deelnemers is tussen oktober 1995 en oktober 1996 gestart. De duur van het toezicht
varieert van één tot zes maanden. Gemiddeld staan de geïnterviewde deelnemers
iets minder dan 3,5 maand onder elektronisch toezicht. Over de woonsituatie ten
tijde van het toezicht kan nog worden opgemerkt dat zes deelnemers geheel op zichzelf wonen. De rest woont samen met hun partner (en/of kinderen) of bij ouders,
familie of vrienden.
Onder de 21 geïnterviewde huisgenoten bevinden zich 18 echtgenotes/partners,
twee moeders en een (huis)vriend. Twintig van hen hebben hun partner, zoon of
vriend weer thuis gekregen na een verblijf in een penitentiaire inrichting. In het
resterende geval is de deelnemer voor de duur van drie maanden onder elektronisch
toezicht geplaatst in het kader van een aangehouden strafzitting.
Hieronder worden eerst de uitkomsten van de interviews met de deelnemers beschreven. Aan de hand van de thema's uit de vragenlijst worden hun meningen en
ervaringen over elektronisch toezicht weergegeven. In paragraaf 3.2 komen de huisgenoten van de deelnemers aan bod. Voor beide paragrafen geldt dat aparte beschrijvingen van de meningen en ervaringen van (huisgenoten van) bijvoorbeeld detentiefaseerders en taakstrafklanten of van deelnemers met een korte en een lange elektronisch-toezichtperiode alleen worden gegeven, indien de gegevens daartoe aan-

Hoofdstuk 3

42

leiding gegeven (dat wil zeggen, indien die groepen in bepaalde opzichten duidelijk
van elkaar verschillen).
3.1

Meningen en ervaringen van de deelnemers

Ruim de helft van de geïnterviewde deelnemers is voor het eerst op de mogelijkheid
van elektronisch toezicht geattendeerd door medegedetineerden, de media of de
reclassering. In een enkel geval hebben folders over elektronisch toezicht en familie
of kennissen de deelnemer op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van elektronisch toezicht. Daarnaast zijn enkele detentiefaseerders, die kort na aanvang van het
experiment onder elektronisch toezicht zijn geplaatst, door het BSD van de penitentiaire inrichting op de mogelijkheid van elektronisch toezicht gewezen. De advocatuur is een belangrijke informatiebron voor de geïnterviewde taakstrafklanten. Vijf
van de zeven deelnemers die tot een taakstraf plus elektronisch toezicht zijn veroordeeld, zijn door hun advocaat op de mogelijkheid van elektronisch toezicht geattendeerd.
Motieven
Voor de meeste deelnemers is het gezin - de partner en/of de kinderen - de voornaamste reden om onder elektronisch toezicht geplaatst te willen worden. Zoals een
deelnemer het uitdrukt: 'Mijn relatie liep bijna stuk. Mijn vriendin kon het niet meer
lang volhouden, ik heb al eerder gezeten. Daarom was het voor mij heel belangrijk
om weer thuis te zijn.' Een ander geeft te kennen: 'Voor mijn gezin, mijn vrouwtje en
ook voor mijzelf. In de gevangenis ga je er niet op vooruit.' Ook gewoon (weer) thuis
zijn en aan het werk kunnen gaan zijn belangrijke overwegingen om zich voor elektronisch toezicht aan te melden: 'Ik zou bij een baas aan de slag gaan en's avonds
thuis zijn bij mijn gezin.' Enkele deelnemers noemen meer praktische overwegingen: 'Er moest een oplossing komen, want mijn vrouw is ziek en moet regelmatig
naar het ziekenhuis. Dan is er niemand om op de kleine te passen. Ik heb het puur
voor mijn vrouw gedaan, want voor mezelf wou ik het niet.' 'We hebben twee bedrijven, mijn vrouw deed dat alleen en hield dat niet vol.' Bij de taakstrafklanten heeft
de mogelijkheid om een verblijf in de gevangenis te ontlopen, de doorslag gegeven:
(...) geen gevangenis, ik heb al eerder gezeten en had er geen zin in om weer in de
cel te moeten zitten'.
Voorlichting
Over de kwaliteit van de voorlichting voorafgaand aan het elektronische toezicht
zijn de meningen verdeeld. Bijna de helft van de geïnterviewde deelnemers vindt
dat hen van tevoren niet goed duidelijk is gemaakt waar zij aan begonnen. Vooral de
BSD's van de penitentiaire inrichtingen zijn in dit opzicht tekortgeschoten, waarbij
overigens moet worden opgemerkt dat de gebrekkige voorlichting veelal plaatsvond
in de periode kort na de start van het experiment, toen er nog weinig praktische
informatie over elektronisch toezicht beschikbaar was. 'Ik merkte dat ik een van de
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eersten was en de BSD wist van toeten noch blazen eigenlijk; zelfs de reclasseringsambtenaar gaf verkeerde informatie over de tijdsperiode.' 'De BSD wist ook niks, ik
was hun eerste klant. Ik wist dat het huisarrest was, voor de rest niets.' De rest van
de deelnemers is meer te spreken over het vooraf verschafte, algemene beeld van het
elektronische toezicht, al dan niet aangevuld met informatie van bijvoorbeeld de
reclassering: 'De informatie van de BSD was erg summier en algemeen, de reclassering legde het pas duidelijk uit.'
Op de vraag of alle belangrijke aspecten van het elektronische toezicht vooraf voldoende aan bod zijn gekomen, antwoordt meer dan de helft van de geïnterviewden
ontkennend. Veel deelnemers wijzen op de lange periode die verstrijkt voordat het
elektronische toezicht van start gaat. Daar was men niet altijd op voorbereid: 'De
procedure duurt vreselijk lang, er moeten een heleboel mensen akkoord gaan voordat je onder elektronisch toezicht wordt gesteld. Dat had men eerder moeten vertellen.' Een ander heikel punt betreft de financiële situatie van de deelnemers. Er blijkt
nogal eens onduidelijkheid te bestaan over de vraag bij welke instantie men moest
aankloppen voor een uitkering en men is van het kastje naar de muur gestuurd.
Zo vertelt een deelnemer: 'Ik heb geen uitkering, want ik kwam dus in elektronisch
toezicht en bij de Sociale Dienst zeiden ze: "U bent gedetineerd meneer, daarom
heeft u geen recht op een uitkering". Dat werd nogal een stevige discussie. Op een
gegeven moment smeet ik hem de papieren naar zijn kop toe en zei: "Of jullie zorgen
voor geld, of justitie zorgt voor geld, of ik zorg zelf voor geld." Bleek inderdaad dat ik
van justitie geld kreeg. (...) Mijn reclasseringswerker komt mij dat één keer per week
brengen.' Ook over het programma en de daaraan gekoppelde vrijheden is in een
aantal gevallen onduidelijkheid geweest. Iemand dacht bijvoorbeeld'( ... ) dat ik in
elektronisch toezicht ook elk weekend verlof had. Dat bleek niet zo te zijn, terwijl
ik in de HOI één keer per maand vrij had. Je gaat dan als het ware terug naar af.'
Een ander vertelt: 'Er is mij niet verteld dat ik's morgens dagdetentie zou hebben en
's middags vrijwilligerswerk moest doen, zodat ik eigenlijk mijn kinderen helemaal
niet zou zien. Het vrijwilligerswerk is daarom niet doorgegaan. Er wordt nog gezocht
naar iets hier in de buurt.'
Dagprogramma
De meeste geïnterviewde deelnemers hebben tijdens hun elektronische toezicht
vrijwilligerswerk verricht of in hun eigen of in een familiebedrijf gewerkt, al dan niet
voorafgegaan door deelname aan het programma van de inrichting voor dagdetentie
in Groningen. Twee deelnemers hebben een opleiding gevolgd, de drie resterende
deelnemers hebben hun elektronische toezicht grotendeels thuis doorgebracht als
gevolg van arbeidsongeschiktheid en van het stil komen liggen van het werk in verband met vorstverlet. Gevraagd naar hun oordeel over het dagprogramma, geven de
meesten te kennen (redelijk) tevreden te zijn. Het is steeds duidelijk (geweest) wanneer men waar moet zijn en op welke momenten men zelf mag bepalen wat men
doet. Wel noemt ongeveer de helft van de deelnemers het strakke tijdschema en het
beperkte aantal vrij besteedbare uren - vooral in de beginperiode - als minpunten.
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Enkele deelnemers hebben ook moeten wennen aan het drukke programma, bijvoorbeeld als gevolg van de combinatie van deelname aan het programma van dagdetentie en het verrichten van (vrijwilligers)werk.
Begeleiding door de reclassering
Verreweg de meeste deelnemers beoordelen de begeleiding door de reclassering als
goed, voldoende. De contacten met de coordinator elektronisch toezicht, die doorgaans (twee)wekelijks plaatsvinden en waarin de situatie thuis, het verloop van het
toezicht en eventuele aanpassingen van het dagprogramma worden besproken,
vindt men over het algemeen zinvol en prettig. Sommige deelnemers zijn zelfs van
mening dat zij het zonder de coordinator elektronisch toezicht niet zouden hebben
gered: 'Ik heb het heel moeilijk gehad. Hij [de coordinator] heeft mij erdoorheen
gesleept. Begeleiding is echt nodig.' 'Zonder haar [de coordinator] hadden we
het niet gered.' Vier deelnemers zijn minder tevreden. Ze hebben geen problemen
(gehad) en derhalve weinig behoefte aan contact met de coordinator elektronisch
toezicht of zij hadden juist veel meer hulp en begeleiding van de kant van de reclassering verwacht.
Het overwegend positieve oordeel over de reclassering betekent echter niet dat de
begeleiding in alle opzichten aan de behoeften of verwachtingen voldoet. Een derde
van de deelnemers geeft aan dat de begeleiding op bepaalde punten tekortschiet. De
meest gehoorde klacht is dat er te weinig begeleiding is geboden bij het regelen van
financiële zaken: 'Dat gedoe met die uitkering is niet de fout van de reclassering,
maar ze hadden het wel moeten weten, ze hadden het me moeten vertellen. Dat is
het enige wat ik ze kwalijk neem.' Daarnaast is enkele malen opgemerkt dat er te
weinig aandacht is voor de persoonlijke problemen van de deelnemer: 'Hij [de coordinator] was goed bezig met datgene wat-ie moet vertegenwoordigen. Maar uiteindelijk heb ik veel te weinig begeleiding en hulp gehad bij mijn privé-problemen, maar
daar kan hij [de coordinator] niets aan doen.' Op de vraag of men een eventuele
voortzetting van het contact met de coordinator na afloop van het toezicht wenselijk
acht, antwoordt twee derde van de deelnemers hieraan geen behoefte te hebben.
Zoals een deelnemer het toelicht: 'Nou nee, ze zeggen dat het wel goed is, maar je
moet toch alles zelf doen. Voor mezelf zie ik er het nut niet van in.' De overige deelnemers staan wel positief tegenover een eventuele voortzetting van het contact: 'Ja,
want ze kunnen meer voor je doen dan ik zelf gedacht had, maar 't hangt er wel
vanaf wie. Gewoon privé of over 't werk praten, of zakelijkheden, waardoor je een
steunpaal hebt. Die mensen weten waar je moet wezen. Als ik dat zelf moest doen,
zou ik van het kastje naar de muur gestuurd worden.' Een aantal deelnemers heeft
overigens 'sowieso' nog contact met de reclassering na afloop van het elektronische
toezicht, of zij willen of niet. Dat contact vloeit voort uit het feit dat de deelnemers
nog een werkstraf moeten verrichten of een verplicht reclasseringscontact opgelegd
hebben gekregen.
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Apparatuur
De installatie van de apparatuur heeft slechts bij één deelnemer problemen opgeleverd. De oorzaak hiervan was echter gelegen in een ondeugdelijke aansluiting van de
telefoonkabel en heeft dus niets te maken met de installatie of de apparatuur op
zich. De instructies van de medewerkers van het beveiligingsbedrijf over het gebruik
van de apparatuur zijn volgens de meeste deelnemers duidelijk. Twee deelnemers
geven te kennen dat het aanvankelijk niet duidelijk was, hoe groot het bereik van de
ontvanger is. Zij wisten in het begin van hun toezicht niet hoe ver zij zich van de
voordeur konden verwijderen voordat er een alarmmelding zou uitgaan.
Problemen met de apparatuur tijdens de periode van elektronisch toezicht worden
veelvuldig genoemd. Meer dan de helft van de geïnterviewde deelnemers meldt
dat er storingen in de apparatuur zijn opgetreden, waardoor onterechte alarmmeldingen zijn afgegeven, of dat er fouten zijn gemaakt bij het doorgeven van wijzigingen in het dagprogramma. Zo vertelt een deelnemer: 'Ik ben twee keer gebeld
dat ik weg was gegaan; dat was absoluut niet waar. Eén keer werd het signaal niet
doorgegeven; toen is er iemand geweest om de apparatuur te controleren. Soms was
er ook verkeerde informatie tussen reclassering en beveiliging. Die hebben een keer
het verkeerde programma geprogrammeerd.' Stroomuitval, waardoor de zender en
ontvanger ontregeld zijn geraakt, en storingen door fax of draagbare telefoon zijn
incidenteel voorgekomen.
Dat de apparatuur beperkingen oplegt aan het gebruik van de telefoon, blijkt uit de
interviews overduidelijk. Twee derde van de deelnemers geeft te kennen last te hebben (gehad) van het 'gepiep' van de apparatuur tijdens het telefoneren.29 Vooral bij
zakelijke telefoongesprekken, gesprekken met het buitenland of gesprekken in
verband met dringende aangelegenheden (zoals bijvoorbeeld in geval van een ziek
familielid) wordt het tussenkomende gepiep als zeer hinderlijk ervaren. Het feit dat
ook de huisgenoten geconfronteerd worden met het gepiep, vergroot de ergernis.
Een deelnemer verwoordt het aldus: 'Ik bel zelf niet zo vaak, maar het was net of er
een vloek op rustte: altijd als mijn vriendin werd opgebeld of als zij belde, ging net
dat ding af. Op het laatst werd ze er wel flauw en chagrijnig van. Ik heb zelf eens
gehad dat ik naar een instantie moest bellen en dat er nog zoveel wachtenden voor
mij waren. Toen ik die persoon dan eindelijk aan de lijn had en mijn verhaal verteld
had, ging die piep. Dan moet je weer ophangen'. Een extra, complicerende factor is
het feit dat de persoon aan de andere kant van de lijn dikwijls niet op de hoogte is
van het elektronische toezicht. Een deelnemer merkt hierover op: 'Als je midden in
een gesprek zit, dan zoekt dat ding gewoon contact. Dat is hopeloos, dan gaat er zo'n
pieper af en die gaat al harder en harder en dan moet je opleggen. Dat is ook een

29

Dit piepen is een signaal dat de beller moet ophangen omdat het geheugen van de ontvanger wordt
'uitgelezen' en de apparatuur wordt gecontroleerd. De pieptoon wordt steeds luider naarmate de beller
langer wacht met het verbreken van de verbinding. Hoewel de interviews al snel de indruk geven dat dit
uitlezen en controleren vrijwel continu plaatsvindt, gebeurt dit in werkelijkheid gemiddeld zes keer per
etmaal (zie voetnoot 5).
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paar keer gebeurd bij mijn vriendin, die belt wel eens met haar moeder in het buitenland en die weet niet van het elektronische toezicht. Nou, mijn vriendin die was daar
wel pissig om.'
Ook de enkelbandzender leidt nogal eens tot (enig) ongemak. Bij traplopen bijvoorbeeld blijft de zender soms achter een trede haken. Verder heeft een vijfde van de
geïnterviewde deelnemers er hinder van met slapen en meldt een zelfde aantal deelnemers irritatie van de huid of het afzakken of juist knellen van de enkelband. Een
veelgehoorde opmerking is dat de enkelbandzender (te) groot is: 'Ze mogen bij de
introductie het bandje wel eens laten zien. Zo groot, daar zullen veel mensen op
afschrikken.' Volgens een geïnterviewde moet'(...) Justitie contact opnemen met
Seiko en er een mooi horloge van maken.'
Op de vraag hoe men het vindt om met zo'n enkelbandzender rond te lopen, wordt
verschillend gereageerd. Meer dan de helft van de deelnemers camoufleert de enkelbandzender. Men doet er een sok of een laars over heen of draagt bijvoorbeeld geen
korte broek of rok. Of men ziet gedurende het elektronische toezicht bewust af van
bepaalde activiteiten, zoals een bezoek aan het zwembad, het strand of de sportvereniging. 'Ik verstop hem. Dat lukt ook. Ik vind hem wel groot, maar ja, ik denk
dat het een overschot uit Amerika is.' 'Ik ga niet in een korte broek lopen en ik draag
nu meestal laarzen. Ik ga nu ook niet naar de winkel om een broek of schoenen te
kopen, dan móet je passen'. 'In het zwembad kijken mensen naar me. Ik schaam me
ervoor. Ik ga ook niet meer zwemmen of in korte broek naar buiten. Ook niet voetballen.' De rest van de deelnemers heeft minder of geen problemen met het dragen
van de enkelbandzender. Sommigen bezien het zelfs op een positieve manier: 'Ik
ben heel open, dus heel het dorp wist het. Dat noemen ze enkelband-toerisme. Ik
verborg het dus niet, ik was een soort bezienswaardigheid.' Een ander zegt: 'Ik verstop hem niet, ik maak er geen geheim van. Mensen zijn heel nieuwsgierig, willen
hem graag zien, vragen soms ook: "Kunnen ze nou alles afluisteren?"'
Het al dan niet camoufleren van de enkelbandzender hangt uiteraard samen met de
houding van de deelnemers ten opzichte van hun omgeving. De meeste deelnemers
geven aan dat zij er tegenover hun directe omgeving - familie en vrienden - geen
geheim van maken dat zij onder elektronisch toezicht staan: ' (...) dat weet bijna
iedereen: familie en vrienden. Maar ik zal er niet mee te koop lopen, want je loopt
al gauw met een stempel op je kop rond. Maar als er een goede kennis van me komt
en ik moet steeds heel voorzichtig zijn met antwoorden, dat werkt niet. Dan denk
ik: "Kom er maar mee voor de dag." Ik ga er niet om rondliegen.' Een kwart van de
geïnterviewden heeft daarentegen alleen hun partner of 'maar een paar mensen' verteld dat zij onder elektronisch toezicht zijn geplaatst. Deze deelnemers moeten veel
energie stoppen in het verborgen houden van het elektronische toezicht: 'Niemand
wist het, ik vertelde smoesjes waarom ik op tijd thuis moest zijn.'
Invloed op de thuissituatie
Bij een op de drie deelnemers is er sprake geweest van spanningen in de thuissituatie als gevolg van het elektronische toezicht. Dergelijke problemen en ruzies doen
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zich vooral in de beginperiode voor, wanneer men (nog) maar weinig vrij te besteden uren heeft. In twee gevallen zijn de spanningen hoog opgelopen getuige de
volgende interviewfragmenten. 'Mentaal sta ik op nul: ik doe niets, zeg niets. Mijn
vrouw kan daar niet tegen. Er valt niets op te lossen, alles is al kapot.' 'Je kan conflicten en spanningen ook niet uit de weg gaan, geen afstand nemen als dat nodig is.
Van het elektronische toezicht werd ik bepaald niet vrolijker. Nee, het is voor ons
niet goed geweest. Ik ben verhuisd, heb nu een eigen woning.' Er zijn echter ook
deelnemers die vinden dat het elektronische toezicht uiteindelijk tot een verbetering
van hun relatie heeft geleid, omdat spanningen niet uit de weg gegaan kunnen
worden en conflicten wel uitgepraat moeten worden. Zo vertelt een deelnemer: 'In
Bankenbosch was onze relatie heel slecht. Thuis ging het beter, maar soms was het
heel moeilijk, vooral in het begin. Ik heb wel eens opgebeld dat ik hier [thuis] weg
wilde. Dat kwam omdat ik soms 24 uur per dag thuiszat. Het gaat nu beter dan in
Bankenbosch, we praten nu meer, want je kunt niet weglopen. In die zin was het
voor onze relatie positief.' Een ander zegt: 'Ik ben twee jaar weg geweest, we moesten aan elkaar wennen. Dat was in het begin niet eenvoudig. We hebben ruzies
gehad en normaal gesproken liep ik gewoon de deur uit. Maar onder elektronisch
toezicht kon ik niet weglopen, dus ik moest met haar praten. En dat heeft er uiteindelijk toe bijgedragen dat onze relatie een stuk beter is geworden.'
Meningen over elektronisch toezicht
Op de vraag of het elektronische toezicht, achteraf bezien, is mee- of tegengevallen,
antwoordt een derde van de ondervraagde deelnemers dat het zwaarder is dan zij
hadden verwacht. Het gebrek aan vrijheid, vooral in de beginperiode, is tegengevallen, in het bijzonder als ze voorafgaand aan het elektronische toezicht in een (half-)
open inrichting hebben gezeten. Eveneens een derde van de deelnemers is een
tegengestelde mening toegedaan. Zij vinden het elektronische toezicht juist minder
zwaar dan verwacht. Het feit dat zij niet (meer) in de gevangenis zitten, maar thuis
zijn, èn het feit dat zij overdag gewoon naar het werk kunnen gaan, spelen hierbij
een rol. Wel merken enkele deelnemers op dat de omstandigheden waaronder het
elektronische toezicht plaatsvindt, mede van belang zijn: 'Het is me goed bevallen
(...) ik vond het niet zwaar, maar als ik alleen was geweest dan had ik het niet gedaan, dan had ik het niet volgehouden.' 'Twee maanden, met name in de winter, is
nog te doen, maar zes maanden in de zomer?! Dan zou je meer vrijheid moeten hebben, anders is het niet vol te houden.' De rest van de deelnemers vindt dat het elektronische toezicht overeenkomt met wat zij verwachtten. Die verwachtingen hoeven
overigens niet altijd positief te zijn: 'Zo had ik het ongeveer verwacht, ik wist het van
tevoren. Maar het is wel moeilijk (...) je kan jezelf er nooit bij neerleggen dat je vast
zit, omdat je vrij bent maar ook niet. Dat is het moeilijke, het tegenstrijdige (...) Je
wilt weten waar je aan toe bent, met elektronisch toezicht zit je er tussenin. Je bent
vrij en niet vrij. Voor de buitenwereld ben je vrij, maar zelf weet je wel beter.'
In het algemeen vindt men het elektronische toezicht gemakkelijker vol te houden
naarmate de tijd verstrijkt. Dit heeft te maken met gewenning, maar ook met het feit
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dat men in de regel meer vrij te besteden uren krijgt naarmate het toezicht vordert.
Voor sommigen maken meer vrije uren het echter moeilijker om het elektronische
toezicht vol te houden. De toegenomen vrijheid confronteert hen des te meer met
het feit dat ze niet 'echt' vrij zijn. De vrijheid gaat bovendien meer lokken naarmate
het einde van het elektronische toezicht in zicht komt. 'Het is moeilijker aan het
einde. In het begin kom je net uit de gevangenis, je bent thuis en weer heel blij.
Maar nu zit ik er echt op te wachten om weer dingen te gaan doen. Maar als je je
erop verheugt, gaat de tijd heel langzaam.'
Elektronisch toezicht vergeleken met het verblijf in een gevangenis
Elektronisch toezicht is minder zwaar dan een verblijf in de gevangenis, zo vindt
meer dan de helft van de geïnterviewde deelnemers. Alleen al het feit dat men thuis
is, maakt elektronisch toezicht volgens de meesten tot een lichtere straf dan gevangenisstraf. Dit wil echter niet zeggen dat elektronisch toezicht niet als een echte straf
wordt ervaren. Een deelnemer merkt hierover op: 'Elektronisch toezicht is beter,
gemakkelijker (...). Maar elektronisch toezicht is niet te licht, je mag nooit denken
dat het te licht is, zie het schema maar: 's middags ga je boodschappen doen, je
komt om drie uur thuis en komt daarna de deur niet meer uit.' Een andere deelnemer zegt: 'Je bent je eigen cipier; hoewel er niemand is die zegt "je moet dit of dat
doen", moet je constant op jezelf letten, jezelf insluiten enzovoort.' Aspecten die het
elektronische toezicht zwaar maken, zijn volgens de deelnemers vooral het (grote)
beroep op de eigen verantwoordelijkheid, de zelfdiscipline en het strakke schema
(dagprogramma). Daarnaast wordt incidenteel opgemerkt dat ook de duur van het
elektronisch toezicht, de invulling van het dagprogramma en de thuissituatie een rol
spelen. 'Dit was maar vier weken, langer zou moeilijker worden. Vier weken is te kort
om het zwaar te vinden, helemaal met de vrijheid die ik had.' 'Met elektronisch toezicht was het veel beter, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen alleen, zonder
daginvulling, liever in de gevangenis verblijven.'
Een kwart van de deelnemers is van mening dat elektronisch toezicht in bepaalde
opzichten zwaarder is dan het verblijf in een gevangenis. Zij wijzen onder meer op
de psychische druk die elektronisch toezicht met zich meebrengt. Zoals een deelnemer opmerkt: 'De controle 24 uur per dag maakt elektronisch toezicht zwaar. Alles
wordt geregistreerd. In dat opzicht is het zwaarder dan gevangenisstraf, psychisch
dus.' Een ander aspect dat elektronisch toezicht zwaarder maakt dan een verblijf in
een gevangenis, is de illusie van vrijheid die elektronisch toezicht oproept. 'Het is
zwaarder [dan gevangenisstraf], want je kàn weggaan, maar je màg niet weg.' 'Je
wordt in de samenleving teruggezet, maar je wordt geremd in het deelnemen.'
Ondanks deze negatieve aspecten zijn bijna alle geïnterviewden van mening dat
elektronisch toezicht valt te verkiezen boven een verblijf in een penitentiaire inrichting. Slechts drie deelnemers geven de voorkeur aan een verblijf in een gevangenis
boven elektronisch toezicht.
Twee derde van de geïnterviewde deelnemers kiest een volgende keer opnieuw voor
elektronisch toezicht, zij het in een aantal gevallen onder het voorbehoud dat dan de
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financiële zaken en het werk vooraf (wel) goed geregeld zijn. De rest weet het nog
niet of zal een volgende keer'(...) gewoon blijven zitten in de gevangenis'.
Wenselijk geachte veranderingen
Op de vraag hoe het elektronische toezicht verbeterd kan worden, antwoorden veel
deelnemers dat er meer vrij besteedbare uren in het dagprogramma moeten worden
opgenomen, vooral in het begin van het elektronische toezicht en gedurende het
weekend. Daarnaast moet er in de selectieprocedure meer aandacht geschonken
worden aan de persoonlijke situatie en omstandigheden van iedere deelnemer,
zodat daar beter op ingespeeld kan worden. 'Bij de selectieprocedure moet heel
goed gekeken worden naar alle omstandigheden van de kandidaat; er zijn jongens
die tijdens het elektronische toezicht problemen hebben gehad.' 'Ze zouden meer
naar de situatie van de gevangene moeten kijken; voor jongens die wel een gezin
hebben, is het veel beter.' Voorts worden vele andere suggesties gedaan, waaronder
de enkelband kleiner maken of anderszins veranderen, zorgen dat financiële zaken
beter geregeld zijn, zorgen voor betere voorlichting voorafgaand aan het elektronische toezicht, betere afstemming tussen de verschillende instanties die bij het
elektronische toezicht betrokken zijn, de selectieprocedure verkorten en zorgen
voor minder telefonische storingen.
3.2

Meningen en ervaringen van de huisgenoten

In de interviews met achttien echtgenotes/partners, twee moeders en een (huis-)
vriend zijn min of meer dezelfde onderwerpen behandeld als in de interviews met de
deelnemers, ditmaal vanuit het perspectief van de huisgenoten. Hieronder volgen de
belangrijkste uitkomsten.
Motieven
De voornaamste reden voor de huisgenoten om met het elektronische toezicht in te
stemmen, is dat hun partner, zoon of vriend dan weer thuis is. Men is weer samen
en, voor zover van toepassing, het gezin is weer compleet en de kinderen hebben
hun vader weer thuis. Daarnaast spelen in een aantal gevallen praktische redenen
een rol. Te denken valt aan de ziekte van de huisgenoot ('Ik heb al mijn hele leven
zware astma en door die spanning dat hij vastzat, werd het steeds erger. En ik was
alleen met de baby en had continu ziekenhuisopnames en moest continu aan het
zuurstof. Toen hebben ze gezegd "er moet een oplossing komen" en toen kwamen ze
met het bandje aanzetten'), ontlasting van verantwoordelijkheden ('Ik runde twee
zaken in m'n eentje, ik was aan het einde van mijn latijn.') en het niet meer hoeven
reizen om op bezoek te gaan in de gevangenis. In deze opzichten wijkt de motivatie
van de huisgenoten over het algemeen weinig af van die van de deelnemers aan elektronische toezicht. Het welbevinden van de deelnemer vormt voor sommige huisgenoten een expliciet punt van overweging: 'Voor hem is het wel fijn natuurlijk, dan
is-ie tenminste buiten en kan hij zijn kinderen ook regelmatig zien, dat is altijd beter
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dan de kinderen daarheen te laten gaan.' In het verlengde hiervan geven sommige
huisgenoten te kennen dat zij ook zelf belang hebben bij het elektronische toezicht.
'Je mist elkaar hè. Als het zondag (bezoekdag) geweest was, was het van: was het
maar weer zondag. Ik was steeds alleen thuis, daar was ook niet veel aan.'
Voorlichting
Bijna alle huisgenoten zijn op het elektronische toezicht voorbereid door middel van
gesprekken met de coordinator elektronisch toezicht. In één geval heeft het eerste
gesprek plaatsgevonden met de advocaat van de deelnemer. Terugkijkend oordeelt
ongeveer drie kwart van de geïnterviewde huisgenoten dat de voorbereiding op het
elektronische toezicht over het algemeen voldoende is geweest. Vijf huisgenoten zijn
minder tevreden. Zij zaten bij aanvang van het toezicht nog metvragen over de werking van de apparatuur, de regeling van financiële zaken, de precieze inhoud van het
dagprogramma of de frequentie van de contacten met de coordinator elektronisch
toezicht.
Dagprogramma
Over het algemeen zijn de huisgenoten tevreden over het dagprogramma van hun
partner, zoon of vriend. Zo vindt drie kwart van de huisgenoten dat er naast het verplichte dagprogramma nog voldoende tijd overblijft om samen met de deelnemer
allerlei dingen in en om het huis te doen of te regelen of om samen iets te ondernemen. Ook het aantal vrij besteedbare uren achten zij, met uitzondering van de beginperiode van het toezicht, voldoende, alhoewel verruiming van het aantal vrije uren,
vooral in de weekends, op prijs zou zijn gesteld. Het resterende kwart van de huisgenoten vindt dat er niet voldoende tijd is (geweest) om dingen te regelen of samen
iets te ondernemen. Iemand zegt hierover: 'Ik moest alles alleen ondernemen; boodschappen doen, de kinderen naar school brengen. Ik moest ook dingen voor hem
halen of kopen, want hij mocht niet naar buiten.' In het verlengde hiervan vindt
ongeveer een kwart van de huisgenoten dat, als gevolg van het strakke dagprogramma van de deelnemer, het meeste werk in en rond het huis op hun schouders terecht
is gekomen.
Begeleiding door de reclassering
Evenals de deelnemers zijn de meeste huisgenoten tevreden over de begeleiding
door de reclassering. Deze begeleiding blijkt echter voornamelijk gericht te zijn op
de deelnemer. De meeste huisgenoten hebben zelf geen contact met de coordinator
elektronisch toezicht, of spreken de coordinator alleen wanneer deze langs komt
voor een gesprek met de deelnemer. Twee huisgenoten merken in dit verband op
dat er wat meer aandacht geschonken zou moeten worden aan de begeleiding van
de huisgenoot. Anderen geven te kennen dat zij zelf contact met de coordinator
(zouden) hebben opgenomen bij vragen over het een of ander.
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Apparatuur
Net als bij de geïnterviewde deelnemers vindt meer dan de helft van de huisgenoten
dat de apparatuur beperkingen oplegt aan het gebruik van de telefoon. Aan dit aspect had dan ook meer aandacht besteed moeten worden bij de installatie van de
apparatuur, zo meent men. Men had niet verwacht dat de apparatuur 'zo vaak' gecontroleerd zou worden en dan het bellen onmogelijk zou maken. Over het'gepiep'
tijdens het telefoneren vertelt een huisgenoot: 'Ja, vrij irritant was dat. Wanneer ik
belde of gebeld werd, ging dat ding (de piep), net of ze het daar wisten. Ik kon er de
klok op gelijk zetten. Ik werd daar op het laatst doodziek van, het bleef ook maar
gaan, wel vijf of zes keer, elke keer nadat ik had opgehangen. Wat dat betreft, heb ik
elektronisch toezicht erg als inbreuk op mijn privacy ervaren. Dan heb je bijvoorbeeld best wel een heftig gesprek en dan moet je dat in één keer onderbreken omdat
dat ding weer gaat.' Het feit dat de gesprekspartner niet altijd op de hoogte is van
elektronisch toezicht, wordt ook door de huisgenoten genoemd als complicerende
factor: 'Was je bijvoorbeeld "huursubsidie" aan het bellen, dan hoorde je een piep
en moest je ophangen. Dan moest je tekst en uitleg geven. Dat deden we in het
begin; later zeiden we dat de batterij op was, dan legden we het niet uit. Niet iedereen hoeft het te weten, want mensen hebben meteen een oordeel over "criminelen".'
Invloed op de thuissituatie
De huisgenoten melden wat vaker dan de deelnemers dat het elektronische toezicht
heeft geleid tot spanningen of ruzies in de thuissituatie. Volgens ongeveer de helft
van de huisgenoten levert het feit dat de deelnemer alleen op bepaalde momenten
de deur uit mag en men veel op elkaars lip zit en weer aan elkaar moet wennen,
(aanvankelijk) spanningen op. Zo vertelt een huisgenoot: 'We zijn twee jaar niet
samen geweest, wat wil je? Spannend was het zeker, vooral in het begin. We hebben
ook ruzies gehad, dat kwam onder andere door het feit dat hij niet uit mocht, maar
ook door het feit dat we twee jaar niet samen hebben gewoond.' Problemen op het
financiële vlak (uitkeringen) vergroten soms de spanningen: 'Ja, op een gegeven
moment ga je je aan elkaar lopen ergeren, omdat je zo dicht op elkaar zit. Toen hij
's middags ging werken viel het wel weer mee, toen kwam er wat meer ruimte. Die
financiële problemen zorgden ook voor spanning: of je nou wilt of niet, je gaat elkaar
toch lopen opfokken.'
Meningen over elektronisch toezicht
Van de 21 geïnterviewde huisgenoten beoordelen er 20 het elektronische toezicht
over het geheel genomen als goed, positief. Dat wil niet zeggen dat alles even fantastisch wordt gevonden. Zo is het voor sommigen in het begin even wennen geweest:
'De eerste tijd waren er wat spanningen, dat was voor mij soms ook een beperking,
want dan bleef ik eigenlijk gewoon thuis en als ik wegging, voelde ik me toch een
beetje schuldig. Later ging het wel prima.' Ook zijn er huisgenoten die weliswaar de
voordelen van het elektronische toezicht voor de deelnemer zien, maar ook de nadelen voor zichzelf onderkennen: 'Voor hem is het een voordeel, voor mij enigszins
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een nadeel, vooral in het begin. Je zit heel veel bij elkaar, je moet heel veel rekening
met iemand houden en je wordt zelf ook beperkt in je doen en laten. Je zit er echt
met z'n tweeën in; het geeft je het gevoel dat je zelf ook gestraft wordt.'
Eén huisgenoot stelt expliciet dat de ervaring met elektronisch toezicht niet goed is.
geweest. Het betreft een geval waarbij de relatie tussen de huisgenoot en de deelnemer tijdens het elektronische toezicht zo is verslechterd dat de deelnemer na 2,5
maanden apart is gaan wonen. Zoals de partner toelicht: 'Het huis is niet groot, maar
het heeft ook veel te maken met hoe we zelf zijn. We zaten allebei met onze eigen
dingen. Door elektronisch toezicht explodeerden de problemen.'
Gevraagd naar de positieve aspecten van elektronisch toezicht, wijzen de huisgenoten vooral op het feit dat de partner, zoon of vriend (weer) thuis is, het gezin weer
compleet is en men de relatie weer kan opbouwen. Daarnaast ziet men als een belangrijk pluspunt dat elektronisch toezicht mogelijkheden biedt op het gebied van
werk en resocialisatie. Een prettige bijkomstigheid is dat men als huisgenoot niet
meer hoeft te reizen, wat tijd en geld bespaart. Negatieve punten, die door iets meer
dan de helft van de huisgenoten worden genoemd, zijn het strakke tijdschema en
de beperkte hoeveelheid vrij besteedbare uren van de deelnemer: '(...negatief was)
dat ik veel thuis moest regelen, terwijl ik ook een baan had, maar ik heb daar zelf
voor gekozen. Soms vond ik het moeilijk; ik was moe en had er geen zin meer in, ik
moest boodschappen doen, enz. Als ik ziek was, moest ik toch allerlei dingen regelen; dit alles ook omdat hij weinig vrije uren had.' Deze huisgenoten ervaren het
elektronische toezicht dan ook min of meer als een beperking van hun gezinsleven.
De voornaamste beperking ligt in het gegeven datje niet samen dingen kunt doen',
zoals 'even een shoarma kopen' of samen 'op vakantie' en dat men zich, ook als
huisgenoot, voortdurend aan bepaalde tijden moet houden: 'Ik ben wel erg op de
tijd gaan letten; ik maak me continu zorgen, kijk vaak op de klok.' Het elektronische
toezicht van de partner, zoon of vriend leidt er bovendien toe dat de huisgenoten
minder op familiebezoek gaan, minder snel mensen thuis uitnodigen en vaker thuisblijven uit solidariteit met de partner.
Elektronisch toezicht vergeleken met het verblijf in een gevangenis
Evenals de deelnemers zijn praktisch alle huisgenoten van mening dat elektronisch
toezicht de voorkeur verdient boven het verblijf van de partner, zoon of vriend in
een penitentiaire inrichting. Zo zegt een huisgenoot: 'Elektronisch toezicht was veel
beter, want ik ging met lood in mijn schoenen naar de gevangenis. Voor de kinderen
was het ook niet leuk; de jongste wilde dan bij pappa blijven, dat zijn echt hele moeilijke situaties, die je met elektronisch toezicht niet hebt.' Een ander zegt: 'De gevangenis is een verschrikkelijke vernedering en het leidt naar nergens, je wordt er niet
beter van. Elektronisch toezicht geeft echte kansen terwijl je je straf uitzit; je zit dan
in de samenleving en niet erbuiten.' Nadelen zijn echter ook duidelijk aanwezig: 'Ja,
na bezoek in de gevangenis ben je weer alleen, soms is dat wel fijn, dan kun je even
afstand nemen van de hele situatie. Soms gaf die gevangenisstraf wel rust. Nu, tijdens elektronisch toezicht, word je er meer mee geconfronteerd. Tijdens gevangenis-
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straf was het leven voor mij wel goedkoper dan tijdens elektronisch toezicht; het
ging mij ook meer geld kosten.'
Geen van de geïnterviewde huisgenoten heeft achteraf gezien spijt van de instemming met het elektronische toezicht. Eén huisgenoot (van wie de partner na 2,5
maanden elektronisch toezicht apart is gaan wonen) heeft gemengde gevoelens:
'(...) ja en nee; er zijn goede momenten geweest, maar als-ie gewoon in de gevangenis was gebleven en daarna rustig op zichzelf was gaan wonen, was er wellicht meer
ruimte geweest. Het heeft helaas niet zo uitgewerkt als ik hoopte. Hij was afhankelijk
van alles en iedereen en daar werd-ie gek van.'
Wenselijk geachte veranderingen
Op de vraag hoe elektronisch toezicht verbeterd kan worden, antwoorden de huisgenoten - net als de deelnemers - dat er wat meer vrijheid in het dagprogramma
moet worden ingebouwd. Ook moet er meer aandacht worden geschonken aan de
individuele situatie van de deelnemer èn van de huisgenoot. Ter aanvulling of verbetering op de bestaande voorlichting over elektronisch toezicht doet een huisgenoot nog de volgende suggestie. 'Het zou goed zijn om iemand, vóór hij kiest, die
enkelband een dag te laten dragen als proef, om te ervaren wat het is.'
Een kwart van de huisgenoten vindt het echter 'wel goed zo' en heeft geen suggesties
ter verbetering. 'Het [elektronische toezicht] was gewoon goed vol te houden; je
moet wel weten dat hij [de deelnemer] anders achter slot en grendel zat.'
3.3

Samenvatting

Uit de interviews met de deelnemers en de huisgenoten blijkt dat de meningen en
ervaringen van beide partijen voor een groot deel overeenkomen. Dit geldt voor
zowel de motieven om voor elektronisch toezicht te,kiezen als aspecten als voorlichting, de voorbereiding en de daadwerkelijke plaatsing onder elektronisch toezicht. Het algemene beeld is dat het elektronische toezicht in bepaalde opzichten
toch wel tegen is gevallen. Het is een behoorlijk zware interventie, niet alleen voor
de deelnemers, maar ook voor hun huisgenoten. Anderzijds zien beide partijen ook
hele duidelijke voordelen van het elektronische toezicht.
Uit de interviews komt verder een aantal aspecten naar voren die bij de eventuele
verdere en grootschaligere toepassing van elektronisch toezicht van belang kunnen
zijn. Zonder de suggestie te willen wekken hier een volledig overzicht van alle
relevante aandachtspunten te geven, kan gewezen worden op de volgende punten.
Allereerst kan worden vastgesteld dat elektronisch toezicht'wel degelijk' wordt ervaren als een straf. Wat elektronisch toezicht in de ogen van veel deelnemers zwaar
maakt, is het feit dat elektronisch toezicht de illusie wekt - ook naar de buitenwereld
toe - dat men vrij is, terwijl men dat allesbehalve is. Anders gezegd, men maakt weliswaar (weer) deel uit van de gewone maatschappij, maar wordt wel zeven dagen per
week, 24 uur per dag in de gaten gehouden. Dit doet een groot beroep op de eigen
verantwoordelijkheid en de zelfdiscipline van de deelnemers. Bij hun keuze voor

Hoofdstuk 3

54

elektronisch toezicht blijken de deelnemers zich echter vooral te laten leiden door
de voordelen die eraan verbonden zijn (thuis wonen, werken) en (te) weinig oog te
hebben voor de beperkingen die het toezicht met zich meebrengt.
Een ander belangrijk aspect, dat in ieder geval ten tijde van de interviews speelde, is
dat financiële zaken - lees: uitkeringen - niet altijd goed geregeld zijn. Enkele deelnemers moesten hierdoor lang wachten op hun geld, wat tot de nodige frustratie
heeft geleid. Over het verstrekken van een uitkering aan deelnemers die in het kader
van detentiefasering onder elektronisch toezicht zijn geplaatst, vindt nog overleg
plaats tussen de betrokken departementen. Indien de sociale dienst niet bereid is
een uitkering te verstrekken, zorgt de PI Groningen voor financiële ondersteuning
van de deelnemer.
Over de wenselijk geachte duur van het elektronische toezicht en het belang van
een partner of huisgenoot voor het verloop en het welslagen van elektronisch toezicht geven de interviews niet echt uitsluitsel. Hoewel veel deelnemers aangeven dat
elektronisch toezicht volgens hen (bijna) niet is vol te houden voor iemand zonder
gezin of partner, wordt deze opvatting door slechts één alleenstaande deelnemer
(deels) onderschreven. Hij geeft aan dat elektronisch toezicht'in mijn situatie niet
ideaal was'. Iets soortgelijks geldt ten aanzien van de duur van het elektronische
toezicht. Zo geven veel geïnterviewde deelnemers die voor maximaal drie maanden
onder elektronisch toezicht zijn geplaatst, aan dat zij deze periode wel aankunnen,
maar een langere periode waarschijnlijk niet of alleen met heel veel moeite. De
deelnemers die voor een periode van vier tot zes maanden onder toezicht zijn geplaatst, zijn in de regel echter niet negatiever over het toezicht dan de deelnemers
die kort(er) onder elektronisch toezicht staan. In deze opzichten komen de uitkomsten van de interviews overeen met de bevindingen uit hoofdstuk 2.
Een laatste aspect dat hier genoemd dient te worden, betreft de apparatuur. Uit de
interviews blijkt dat de meeste deelnemers de enkelbandzender te groot vinden. Dit
leidt niet alleen tot ongemak bij (trap)lopen, sporten en slapen, maar maakt het ook
moeilijk om de zender goed te camoufleren. Verder worden de beperkingen die de
apparatuur oplegt aan het telefoongebruik, als (zeer) hinderlijk ervaren. Vooral in
zakelijke of urgente situaties is het bijzonder vervelend wanneer de verbinding verbroken moet worden in verband met het uitlezen en controleren van de apparatuur.
Het feit dat de gesprekspartner aan de andere kant van de lijn vaak niet op de hoogte
is van het elektronische toezicht, maakt een dergelijke onderbreking van het gesprek
extra gecompliceerd. Daarnaast speelt het feit dat ook huisgenoten bij het telefoneren hinder ondervinden van de apparatuur, een rol.

Summary

Electronic monitoring in
the Netherlands
Resuits of the experiment

In July 1995 an experiment with electronic monitoring started in four jurisdictions
in the Netherlands. The goal of the experiment is to establish whether electronic
monitoring can serve as a substitute for the execution of (part of) an unconditional
prison sentence. The experiment allows for electronic monitoring to be used with
two groups of persons. The first group consists of persons who are no, longer eligible
for an'alternative' sanction - because the offence is too serious - but whom the
judge nonetheless wants to keep out of prison. By combining an alternative sanction
- usually community service - with one to six months of electronic monitoring, the
judge can make his punishment more severe so that it suits the case. The second
group consists of prisoners who have spent at least half of their term in a closed
or half-open prison and who are eligible for placement in a so-called open prison
or an institution for day-time detention. Likewise, persons in pre-trial detention,
who have only a short prison term left once the verdict has become irrevocable,
are potential candidates for electronic monitoring. All candidates must satisfy
certain demands: they must have suitable accommodation in one of the four
jurisdictions, with a telephone in working order; housemates must assent to the
electronic monitoring and there must be suitable opportunities for work, study or
other activities outside the house during electronic monitoring for, preferably, at
least twenty hours a week. Electronic monitoring can only be imposed with the
consent of the candidate and with permission of the judiciary (when combined with
an alternative sanction) or the administration (when prisoners are concerned).
Candidates are screened by the probation service, who is also responsible for the
(work, study, et cetera) programme during electronic monitoring and for supervising
the participants.
Between July 1995 and January 1997, 279 persons applied for electronic monitoring,
two thirds of them being prisoners. Approximately 40% of the applications were
rejected or withdrawn. The number of persons that participated in the trial amounts
to 126 (the remaining candidates awaited a decision by the judge or the administration). Most of them were prisoners; only twenty persons were sentenced to an
alternative sanction in combination with electronic monitoring. The participants
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- 94% male, on average 34 years old - had committed crimes ranging from fraud,
shoplifting and burglary to abduction, rape and murder.
The average length of the period of electronic monitoring was 3.5 months for both
groups. For the prisoners, who were serving an average term of 19 months net, this
means that the last quarter of their sentence was executed 'outside the prison walls'.
When we look at the severity of the crimes that were committed by the persons who
are sentenced to an alternative sanction plus electronic monitoring, we can assume
that this sanction replaced an unconditional prison sentence of more than six
months. Ninety percent of the participants completed their period of electronic
monitoring.
Interviews with participants (and housemates) indicated that electronic monitoring
was found to be a genuine restriction of liberty and by no means an 'easy option'.
Compared to prison, however, most participants and housemates expressed a strong
preference for electronic monitoring.
These results indicate that electronic monitoring can indeed serve as a substitute for
the execution of (part of) an unconditional prison sentence. The small number of
persons who applied for or were convicted to an alternative sanction plus electronic
monitoring raises questions, however, about the workability of this modality for
reducing the use of imprisonment.

Résumé

Surveillance électronique aux
Pays-Bas
Résultats du projet expérimental

Un projet expérimental de surveillance électronique fut lancé en juillet 1995 aux
Pays-Bas. L'objectif du projet, qui devait durer deux ans et qui fut mis en oeuvre
dans les quatre arrondissements du Nord des Pays-Bas, était de montrer si la
surveillance électronique constitue ou non une solution de remplacement à
l'exécution (d'une partie) des peines d'emprisonnement ferme. Deux catégories
de délinquants furent impliquées dans ce projet expérimental de surveillance
électronique. La première catégorie consistait en des personnes auxquelles, étant
donné la nature de leur comportement délinquant, une peine de substitution
(travail d'intérêt général) ne pouvait plus être infligée, mais que 1'on voulait quand
méme éviter d'envoyer en prison. En prononcant une peine de travail d'intérêt
général, combinée à un placement sous surveillance électronique pendant 1 à 6
mois, le juge peut alourdir la peine selon les besoins. La seconde catégorie consistait
en des détenus dont la période de détention était presque termiriée. Sous réserve de
satisfaire à certaines conditions, les personnes qui peuvent être placées dans un
établissement pénitentiaire ouvert ou dans un établissement de détention pendant
la journée, peuvent (également) être placées sous surveillance électronique. Il en va
de même des détenus en maison d'arrêt, auxquels il ne reste qu'une courte période
de détention après que leur condamnation est devenue irrévocable. Outre l'autorisation du juge ou de l'administration pénitentiaire, un certain nombre de conditions
générales doivent être remplies. C'est ainsi que la surveillance électronique ne peut
avoir lieu qu'avec le consentement de la personne impliquée. Cette personne doit
par ailleurs disposer d'un logement adéquat dans 1'un des quatre arrondissements
et ce logement doit être équipé d'un téléphone qui fonctionne correctement. Les
personnes qui partagent éventuellement ce logement ne doivent pas non plus voir
d'inconvénient à la surveillance électronique. La personne qui est placée sous
surveillance électronique doit également avoir une occupation quotidienne utile,
de préférence pendant au moins 20 heures par semaine et à l'extérieur. Cette
occupation peut consister en un emploi, des études ou une formation, etc. Une
enquête d'antécédents sur les candidats à la surveillance électronique est effectuée
par les services de la probation qui se chargent également de l'encadrement et du
controle de ces personnes pendant la période de surveillance électronique.
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Entre juillet 1995 et janviér 1997, 279 personnes firent une Bemande en vue d'être
placées sous surveillance électronique. Environ 40% des demandes firent 1'objet
d'un retrait ou d'un refus. Le nombre de personnes placées sous surveillance
électronique durant la période étudiée est de 126 (le reste des demandes est encore
examiné). Les tiers des participants au projet expérimental étaient des détenus.
Seules 20 perronnes furent condamnées au travail d'intérêt général combiné au
placement sous surveillance électronique. Les participants - 94% du sexe masculin,
34 ans en moyenne - avaient commis des délits allant de la fraude, du vol à la tire et
du cambriolage à l'enlèvement, au viol et au meurtre.

La durée moyenne du placement sous surveillance électronique est de 3,5 mois
(pour les deux groupes). Pour les détenus, dont la durée moyenne de détention est
de 19 mois, sela signifie qu'ils exécutent le dernier quart de leur peine "à la maison".
Si l'on regarde la gravité des faits commis par les personnes condamnées au travail
d'intérêt général combiné à un placement sous surveillance électronique, l'on peut
voir que cette sanction est venue remplacer une peine d'emprisonnement ferme
de plus de six mois. 90% des participants au projet sont allés jusqu'au bout de la
période de placement sous surveillance électronique.
Des entretiens avec les participants (et les personnes partageant leur logement)
montrent que la surveillance électronique est clairement considérée comme une
peine. Les restrictions sur le plan de la liberté qu'elle implique n'en font certainement pas une "solution de facilité". Comparée à une peine d'emprisonnement, la
plupart des participants et des personnes partageant leur logement se prononcent
cependant nettement pour la surveillance électronique.
Ces résultats montrent en effet que la surveillance électronique peut servir de solution de remplacement à l'exécution (d'une partie) des peines d'emprisonnement
ferme. Le nombre restreint de demandes et de placement sous surveillance électronique combiné au travail d'intérêt général fait cependant douter de la valeur
pratique de cette modalité de diminution des peines d'emprisonnement.
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Bijlage 2

Voornaamste uitkomsten van de procesevaluatie

Het experiment met elektronisch toezicht is opgezet in nauwe samenwerking tussen de
reclassering, het gevangeniswezen, de rechterlijke macht en het departement van Justitie.
Ook in de uitvoering van het experiment spelen deze organisaties een belangrijke rol. De
manier waarop het elektronische toezicht door deze organisaties is vormgegeven, staat
centraal in het interimrapport dat in december 1996 is verschenen (Spaans, 1996). Door
middel van interviews met sleutelinformanten van betrokken instanties is nagegaan hoe
de opzet, de implementatie en de uitvoering van het experiment zijn verlopen en wat de
meningen en ervaringen van de betrokken personen in dezen zijn. Ook zijn een twintigtal
deelnemers en enkele huisgenoten gevraagd naar hun meningen en ervaringen met
betrekking tot elektronisch toezicht. Het interimrapport bevat bovendien een kort cijfermatig overzicht van de aanmeldingen voor en plaatsingen onder elektronisch toezicht
gedurende het eerste jaar van het experiment.' De gegevens in het interimrapport geven
de stand van zaken halverwege de tweejarige proefperiode weer. Hieronder staan de
belangrijkste resultaten uit het interimrapport vermeld. Bij de genoemde aandachts- en
knelpunten wordt tevens aangegeven in hoeverre deze punten in juli 1997, na twee jaar
experimenteren met elektronisch toezicht, nog steeds spelen.
Instroom
In het eerste jaar van het experiment is het aantal aanmeldingen voor en plaatsingen
onder elektronisch toezicht achtergebleven bij de verwachting. Tussen juli 1995 en
halverwege juni 1996 zijn 143 personen voor elektronisch toezicht aangemeld (dit is ruim
80 minder dan in het tweede proefjaar). Onder deze kandidaten bevinden zich slechts 36
potentiële taakstrafklanten. De meeste aanmeldingen voor elektronisch toezicht in het
kader van detentiefasering zijn afkomstig van PI Bankenbosch en Pi Groningen. De capaciteit - vijftig deelnemers tegelijkertijd - is gedurende het eerste proefjaar geen enkele
keer volledig benut. In de eerste twaalf maanden van het experiment zijn in totaal niet
meer dan vijftig personen onder elektronisch toezicht geplaatst, van wie twee taakstrafklanten. Deze achterblijvende instroom is aan diverse factoren toe te schrijven: gebrekkige voorlichting/PR, de 'eigen cultuur' binnen het gevangeniswezen, de afwachtende
houding bij de rechterlijke macht, onwennigheid met deze nieuwe taak bij de reclassering,
enzovoort. Daarnaast heeft meegespeeld dat het experiment met elektronisch toezicht een
totaal nieuwe sanctiemodaliteit is, die bovendien de medewerking vereist van een aantal
belangrijke partijen: rechterlijke macht, advocatuur, reclassering en penitentiaire inrichtingen. In een dergelijke situatie is een aanloopperiode, waarin men 'voorzichtig wat
uitprobeert' met weer zo'n nieuw 'door Den Haag bedacht concept om het cellentekort
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Deze gegevens zijn overigens in hoofdstuk 2 van dit eindrapport verwerkt.
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terug te dringen', niet ongebruikelijk. De cijfers die in hoofdstuk 2 van dit eindrapport
staan vermeld, wijzen erop dat de aanloopperiode - in ieder geval voor een deel - achter
de rug is. Het tweede proefjaar geeft een behoorlijke groei van het aantal aanmeldingen
voor en plaatsingen onder elektronisch toezicht te zien.
Uit de interviews met deelnemers en huisgenoten en met medewerkers van de reclassering, het gevangeniswezen en het departement alsmede leden van de rechterlijke macht
en de advocatuur valt op te maken dat de betrokken partijen over het algemeen tevreden
zijn over (het verloop van) het experiment met elektronisch toezicht. Een aantal zaken in
de opzet en uitvoering van het experiment is echter minder goed verlopen en vraagt de
nodige aandacht.
Voorlichting/PR
Een eerste belangrijk knelpunt dat in het interimrapport wordt genoemd, is dé voorlichting
over elektronisch toezicht. Deze heeft duidelijk tekortgeschoten. Uit de interviews met de
deelnemers blijkt dat er kort na aanvang van het experiment nog veel onduidelijkheid
bestaat over wat elektronisch toezicht inhoudt. Instanties als het BSD van de penitentiaire
inrichtingen beschikken slechts over summiere informatie en zijn dikwijls niet goed op
de hoogte van zaken als uitkeringen, de daginvulling of de te volgen detentieroute.2 Het
gebrek aan informatie is een gevolg van het feit dat er aanvankelijk veel te weinig aandacht is besteed aan de voorlichting over elektronisch toezicht aan de betrokken instanties. Voorafgaand aan de start het experiment heeft er namelijk slechts een eenmalige
voorlichtingsronde plaatsgevonden onder potentiële aanbieders van kandidaten: gevangeniswezen, reclassering, rechterlijke macht en advocatuur. De voorlichting was bovendien uitsluitend gericht op de hogere hiërarchische niveaus binnen de organisaties en
niet (mede) op de personen die de feitelijke selectie van kandidaten uitvoeren of in ieder
geval een belangrijke signalerende functie (kunnen) vervullen. De geïnterviewde medewerkers van de reclassering, het gevangeniswezen en het departement en de leden van
de rechterlijke macht en de advocatuur geven dan ook zonder uitzondering te kennen dat
de voorlichting over elektronisch toezicht aanvankelijk tekort is geschoten.
Gezien de groei van het aantal aanmeldingen in het tweede proefjaar lijken de voorlichtingsactiviteiten die sinds de zomer van 1996 zijn ondernomen, effect te hebben. Dat het
aantal aanmeldingen voor een taakstraf plus elektronisch toezicht evenwel relatief klein
blijft, heeft volgens een officier van justitie te maken met '(...) pure onwennigheid, [elektronisch toezicht is] nog niet vanzelfsprekend genoeg. (...) Aan de PR ligt het in elk geval
niet. We hebben voorlichting genoeg gehad.' (Nieuwsbrief, 1997). Deze verklaring gaat
wellicht ook op de detentiefaseringsvariant. Afgezien van PI Bankenbosch en PI Groningen, die te beschouwen zijn als 'hofleveranciers' van potentiële detentiefaseerders,
melden andere penitentiaire inrichtingen, óók in het tweede proefjaar, relatief weinig

2

Dit gebrek aan praktische informatie bij het BSD bij aanvang van de proef wordt ook genoemd in de interviews
met deelnemers en huisgenoten in hoofdstuk 3 van dit rapport.
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gedetineerden aan. Voorlichting/PR blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt, zowel
voor de detentiefaseringsvariant als voor de taakstrafvariant.
Elektronisch toezicht in het kader van detentiefasering
Een tweede knelpunt dat uit de procesevaluatie naar voren komt, is dat de plaats van
het elektronische toezicht binnen de detentiefasering in het begin van het experiment
onduidelijk is geweest. Omdat elektronisch toezicht noch wat betreft duur (tussen de één
en zes maanden) noch wat betreft inhoud vastligt en er in het eerste proefjaar nog geen
richtlijnen zijn voor het toekennen en intrekken van vrijheden, is de positie ten opzichte
van andere modaliteiten als een open inrichting en een inrichting voor dagdetentie niet
helder. Dit maakt het voor penitentiaire inrichtingen lastig om al een jaar of langer voor
de datum van de vervroegde invrijheidstelling vast te stellen, of en hoe elektronisch
toezicht valt in te passen in het detentietraject van een gedetineerde. In het tweede
proefjaar zijn er wel duidelijke richtlijnen voor het toekennen en intrekken van vrijheden
beschikbaar. Bovendien heeft men inmiddels (meer) ervaring kunnen opdoen met hoe
elektronisch in de praktijk wordt vormgegeven. Hoewel dit niet betekent dat hiermee
(tevens) de zwaarte van elektronisch toezicht geheel vastligt, is het voor de inrichtingen
duidelijker geworden welke bijdrage elektronisch toezicht kan leveren aan de detentiefasering.
Een ander, meer principieel knelpunt dat bij de toepassing van elektronisch toezicht in het
kader van detentiefasering wordt gesignaleerd, is dat hiervoor een advies van een externe
organisatie - de reclassering - is vereist. Dit is in principe vreemd binnen het gevangeniswezen waar detentiefasering, in ieder geval (nog) gedurende het eerste proefjaar, doorgaans een interne aangelegenheid is. Bovendien adviseert die externe instantie slechts
over een deel van de detentieroute: het elektronische toezicht. Het opstellen van de totale
detentieroute is een zaak van de inrichting. Omdat de reclassering niet is betrokken bij
het opstellen van de gehele detentieroute, komt het soms voor dat het advies van de
reclassering op bepaalde punten afwijkt van het voorstel van de penitentiaire inrichting.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de reclassering voorstelt om iemand alleen onder
elektronisch toezicht te plaatsen, terwijl de opgestelde detentieroute zowel plaatsing
onder elektronisch toezicht als plaatsing in dagdetentie omvat. Om op dit punt een betere
afstemming tussen de reclassering en het gevangeniswezen te realiseren, is een lid van
de SAC opgenomen in het deelproject Elektronisch Toezicht en Detentiefasering. Deze
werkgroep, waarin onder meer de reclassering participeert, houdt zich bezig met de
toepassing(smogelijkheden) van elektronisch toezicht in het kader van detentiefasering.
Anderzijds is een coordinator elektronisch toezicht opgenomen in de SAC, die over het
elektronische toezicht voor gedetineerden beslist. De termijn van twee weken voor het
uitbrengen van een advies over detentiefaseerders, die reeds in het interimrapport als
knelpunt wordt genoemd, vormt gezien de uitkomsten in paragraaf 2.1.1 van dit eindrapport in het tweede proefjaar nog steeds een knelpunt.
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Elektronisch toezicht in het kader van een taakstraf
De belangrijkste knelpunten die bij de toepassing van elektronisch toezicht in het kader
van een taakstraf worden gesignaleerd, zijn de afwachtende houding bij de rechterlijke
macht en de onzekerheid over de uitkomst van het strafproces. De geïnterviewde rechters
en officieren van justitie stellen zich op het standpunt dat, net als bij reguliere taakstraffen, het initiatief voor een taakstraf plus elektronisch toezicht dient uit te gaan van
de verdachte, zijn advocaat of de reclassering. Wel is het zo dat men in een taakstraf
plus elektronisch toezicht een aanvaardbaar alternatief ziet voor een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf van zo'n negen tot twaalf maanden, mits de verdachte aan een aantal
voorwaarden voldoet en er een goed uitgewerkt voorstel ligt. Elektronisch toezicht wordt
dan ook zonder meer als een strafverzwarend element gezien. Wat betreft de onzekerheid
of de rechter een taakstraf plus elektronisch toezicht oplegt: deze onzekerheid is inherent
aan de taakstrafmodaliteit. Vooroverleg met de behandelend officier van justitie vormt
nooit een garantie dat er een taakstraf in combinatie met elektronisch toezicht 'uitrolt'. Dit
wordt bevestigd door de uitkomsten van dit eindrapport en impliceert dat de taakstrafvariant 'onvermijdelijk' tot veel (advies)werk voor niets voor de reclassering leidt.
Inbreng van de reclassering
Een laatste aspect uit de procesevaluatie dat hier genoemd dient te worden, heeft betrekking op (de positie van) de reclassering. In de eerste plaats blijkt de hoeveelheid werk die
elektronisch toezicht voor de coordinatoren met zich meebrengt, zwaar te zijn onderschat.
De meeste coordinatoren elektronisch toezicht besteden aanzienlijk meer tijd aan elektronisch toezicht dan aanvankelijk is begroot. Door middel van automatisering van een deel
van het werk en via formatie-uitbreiding is de werkdruk in het tweede proefjaar enigszins
verminderd. De voornaamste taken van de coordinatoren elektronisch toezicht - advisering, controle en begeleiding - kosten echter nog steeds veel tijd.
Een ander aandachtspunt uit het interimrapport vormt de positie van de reclassering ten
opzichte van het gevangeniswezen. Aanvankelijk mocht de reclassering alleen na toestemming van de PI Groningen wijzigingen aanbrengen in het dagprogramma van deelnemers. Dit leidde tot veel heen-en-weergebel tussen de reclassering en de penitentiaire
inrichting, met soms de nodige vertraging en frustratie van dien. Om dit te voorkomen.is
al in het eerste proefjaar afgesproken dat de reclassering zelf wijzigingen mag aanbrengen in het dagprogramma van detentiefaseerders en hierover alleen achteraf verantwoording aflegt aan de PI Groningen. Het gevangeniswezen is en blijft verantwoordelijk voor de
inhoud en het verloop van het elektronische toezicht. Deze, in de praktijk goed werkende,
situatie wordt met de invoering van de Penitentiaire Beginselenwet geformaliseerd.
Bij de taakstrafmodaliteit is de status is van elektronisch toezicht als bijzondere voorwaarde bij een taakstraf onduidelijk. Gaat het om een vrijheidsbeperkende maatregel? Wat
moet er gebeuren met het elektronische toezicht als de dienstverlening wordt stopgezet of
omgekeerd: kan de dienstverlening doorgaan als het elektronische toezicht mislukt? Deze
onduidelijkheid is in het tweede proefjaar niet verminderd. Een meer principiële discussie
met de rechterlijke macht over dit onderwerp moet nog plaatsvinden.
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Samenstelling van de, ernstscores

De ernstscore is samengesteld uit negen variabelen. Zes variabelen hebben betrekking
op de uitgangszaak, dat wil zeggen het justitiecontact dat de directe aanleiding vormde
tot de plaatsing in het project of het opleggen van de sanctie. De drie overige variabelen
hebben betrekking op eventuele ad informandum of ter berechting gevoegde zaken bij
de uitgangszaak. De informatie over de gepleegde feiten is afkomstig uit de processenverbaal van de politie die deel uitmaken van de strafdossiers. Gegevens over het justitiële
verleden van de jongeren zijn ontleend aan de in de strafdossiers aanwezige uittreksels
uit het Algemeen Documentatieregister. Voor elke variabele is een score vastgesteld. Deze
scores tezamen vormen de ernstscore. De scores zijn als volgt toegekend.
a. type delict uitgangszaak
De indeling is gebaseerd op de (maximale) strafbedreiging op het zwaarste delict
genoemd in het proces-verbaal van de politie.
1 = 3-6 maanden

6 = 4 jaar

2 = 7 maanden - 2 jaar

7 = 4-6 jaar

3 = 2-4 jaar

8 = 6 jaar

4 = 3 jaar

9 = 7-8 jaar

5 = 3-6 jaar

10 = 8 jaar en meer

b. aantal delicten
1 = 1 delict

4 = 6-9 delicten

2 = 2 delicten

5 = 10 of meer delicten

3 = 3-5 delicten
c. schade
0 = geen schade/n.v.t./onbekend 3 =f 500 tot f 1.000
1 = tot f 100

4 = f 1.000 tot f 5.000

2 = f 100 tot f 500

5 = f 5.000 of meer

d. letsel
0 = geen letsel/n.v.t./onbekend
1 = pijn, geen zichtbaar letsel
2 = eenmalige behandeling

3 = meermalen behandeld
4 = opname ziekenhuis
5 = levensgevaarlijk gewond

e. recidive
0 = geen recidive/onbekend

1 = wel recidive
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f. zwaarste afdoening in het verleden
4 = voorw. vrijheidsstraf/alternatieve sanctie
0 = n.v.t., geen recidive
5 = onvoorw. vrijheidsstraf/maatregel
1 = sepot/onbekend
2 = transactie

3 = boete, berisping
g. aantal gevoegde delicten
3 = 3-5 delicten
0 = n.v.t., geen voegingen
4 = 6-9 delicten
1 = 1 delict
5 = 10 of meer delicten
2 = 2 delicten
h. gevoegde schade
0 = geen schade/n.v.t./onbekend

3 = f500 tot f 1.000

1 = tot f 100

4 = f 1.000 tot f 5.000

2 =f 100totf500

5=f5.000ofmeer

i. gevoegd letsel
0 = geen letsel/n.v.t./onbekend
1 = pijn, geen zichtbaar letsel
2 = eenmalige behandeling

3 = meermalen behandeld
4 = ziekenhuisopname
5 = levensgevaarlijk gewond
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afscheid van J. Junger-Tas
M.M.J. Aalberts, J.C.J. Boutellier, H.G. van
de Bunt (red.)
133 Het openbaar ministerie en grote
fraudezaken
J.M. Neten, M. Boone, M.D. van
Goudoever-Herbschleb
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134 De civiele procedure bij de kantonrechter;
evaluatie van een vernieuwing

146 Een schot in de roos? Evaluatie van pilotbureaus schietwapenondersteuning in

A. Klijn, C. Cozijn, G. Paulides
135 Toelating en opvang van ama's
R.FA. van den Bedem, H.A.G. de Valk,
S.O. Tan
136 Een partner van verre: de cijfers
J.J. Schoort, M. van de Klundert, R.F.A. van
den Bedem, J.C. van den Brink
137 Stoppen of verplaatsen? Een literatuuronderzoek over gelegenheidsbeperkende
preventie en verplaatsing van criminaliteit
R.B.P. Hesseling
138 Criminaliteit en strafrechtelijke reactie;
ontwikkelingen en samenhangen
J.G.C. Kester, J. Junger-Tas

twee politieregio's
M. Kruissink, L.W. Blees
147 Autokraak verminderd of verplaatst? De
effecten van een Rotterdams project
tegen diefstal uit auto
R.B.P. Hesseling, U. Aron
148 Toevlucht zoeken in Nederland
L. Doornhein, N. Dijkhoff
1996

149 Gezinsvoogden aan het werk; de uitvoering van de ondertoezichtstelling in 1993
N.M. Mertens
150 De deconcentratie van D&J; wijzigingen in

1995

de organisatie van het Nederlandse
gevangeniswezen

139 Grenzen aan hereniging; de regels met
betrekking tot het bestaansmiddelenvereiste per september 1993
R.F.A. van den Bedem, J.C. van den Brink,
E.J. Verhagen
140 Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk
ingrijpen; een literatuurstudie
M. W. Bol
141 Recidive na ontslag uit tbs
Ed. Leuw
142 Inbraak in bedrijven; daders, aangiftes, en
slachtoffers onderzocht
M. Kruissink, E.G. Wiersma
143 Hoger beroep en de integratie; onderzoek
naar strafzaken, civiele zaken en de unus
in appel
C. van der Werff, m.m.v. B.J.W. DocterSchamhardt
144 Werken of zitten; de toepassing van werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 1992
E.C. Spaans
145 Cashba: een intensief dagprogramma voor
jeugdige en jongvolwassen delinquenten
A.A.M. Essers, P. van der Laan, P.N. van
der Veer

B.S.J. Wartna, M. Brouwers
151 De toegevoegde kwaliteit; een ex ante
evaluatie van de werking van inschrijfvoorwaarden in de Wet op de rechtsbijstand
S. van Leeuwen, A. Klijn, G. Paulides
152 Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken
E.A.l.M. van den Berg, R.J.J. Eshuis
153 Dwangopname onder de Krankzinnigenwet
S.M. Hoekstra, Ed. Leuw
154 Binnentredende gerechtsdeurwaarders;
het machtigingsvereiste in de praktijk
E. M. Th. Beenakkers, A. Y. Guérin
155 Tappen in Nederland
Z. Reijne, R.F. Kouwenberg, M.P. Keizer
156 Het vermogen te ontnemen; wetsevaluatie
- fase 2
J.M. /Velen, V. Sabee, m.m.v.
R.F. Kouwenberg, R. Aidala
157 Taakstraffen voor minderjarigen;
toepassing en uitvoering opnieuw belicht
L.W. Blees, M. Brouwers
158 Twee jaar MOT; een evaluatie van de uitvoering van de Wet melding
ongebruikelijke transacties
G.J. Terlouw, U. Aron
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159 Een veld in beeld; een beschrijving van het
werk in de justitiële behandelinrichtingen
L. Boendermaker, C. Verwers
1997

160 Racistisch geweld in Nederland; aard en
omvang, strafrechtelijke afdoening,
dadertypen
M. W. Bol, E.G. Wiersma
161 De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten
gekeerd; onderzoek naar de resultaten
van de Jeugdwerkinrichting en het
project Binnenste Buiten
E.C. Spaans
162 Criminal Victimisation in Eleven
Industrialised Countries; key findings
from the 1996 International Crime Victims
Survey
Pat Mayhew, Jan J.M. van Dijk
163 Duur en volume; ontwikkeling van de
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf tussen
1985 en 1995, feiten en verklaringen
M. Grapendaal, P.P. Groen, W. van der
Heide

164 Elektronisch toezicht in Nederland;
uitkomsten van het experiment
E.C. Spaans, C. Verwers
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