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Voorwoord

Dit rapport bevat de resultaten van een evaluatieonderzoek naar een experiment

met elektronisch huisarrest voor minderjarigen in het arrondissement Rotterdam.

In dit experiment is elektronisch huisarrest een vorm van voorlopige hechtenis die

thuis onder controle plaatsvindt. Daarbij is het uitgangspunt zowel recht te doen

aan de gronden voor voorlopige hechtenis als aan een optimale bescherming van

de sociale relaties van de betrokken minderjarigen. De opdrachtgever van het

onderzoek is de directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid van het ministerie

van Justitie.

Aan de hand van gegevens van de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugd-

reclassering en het Openbaar Ministerie en van interviews met diverse sleutel-

figuren wordt beschreven hoe het experiment tot stand is gekomen en functioneert.

Via interviews met jongeren en hun ouders aan wie elektronisch huisarrest is

toegewezen, wordt een beeld geschetst van hun ervaringen met de nieuwe

modaliteit.

Veel mensen hebben aan dit evaluatieonderzoek meegewerkt. Op deze plaats

bedanken wij de leden van de stuurgroep Elektronisch Huisarrest Minderjarigen

Rotterdam en het projectteam Elektronisch Huisarrest, en met name Donneke

Ooms, voor hun ondersteuning bij het onderzoek. Voorts gaat onze dank uit naar

de raadsonderzoekers en praktijkleiders van de Raad voor de Kinderbescherming

en naar de griffiers bij de rechtbank Rotterdam. De functionarissen bij de jeugd-

reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en de

rechtbank Rotterdam zijn wij erkentelijk voor hun medewerking aan de interviews.

Wij bedanken verder de geïnterviewde jongeren en hun ouders voor hun bereidheid

om - soms heel openhartige - gesprekken te voeren. Onze collega's Roberto Aidala

en Petra van de Veer zijn wij er erkentelijk voor dat zij een deel van de interviews

hebben afgenomen. Tot slot bedanken wij ook de leden van de begeleidings-

commissie en de leescommissie voor hun constructieve commentaar.
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Samenvatting

Project- en onderzoeksopzet

Het project

Begin 2000 startte in het arrondissement Rotterdam een tweejarig experiment

met elektronisch huisarrest voor minderjarigen als modaliteit voor de voorlopige

hechtenis. Een belangrijk doel bij deze modaliteit is de maatschappelijke banden

van de jongere te behouden en versterken. In principe komen alle jongeren in

aanmerking voor elektronisch huisarrest die tussen de 12 en 18 jaar oud zijn en

een of meer strafbare feiten hebben gepleegd waarvoor voorlopige hechtenis kan

worden geëist. Zij moeten echter wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet

de jongere beschikken over een stabiele thuissituatie, een zinvolle dagbesteding, en

voldoende discipline en structurerend vermogen. De raadkamer beslist uiteindelijk

over de toewijzing van het elektronisch huisarrest.

De haalbaarheid van elektronisch huisarrest wordt onderzocht door de Raad voor de

Kinderbescherming en de jeugdreclassering. De jeugdreclassering stelt samen met

de jongere een weekprogramma op van minimaal dertig uur (school, werk, sport en

dergelijke).' De jongere moet zich aan dit programma houden. De uren buiten het

weekprogramma moet de deelnemer thuis zijn. Dit wordt elektronisch gecontroleerd

via een systeem dat bestaat uit een enkelband met een zender die in verbinding

staat met een computer. Bij de tenuitvoerlegging van het elektronisch huisarrest

heeft de jeugdreclassering twee taken, namelijk begeleiding en controle van de

deelnemers. Bij een overtreding krijgt de deelnemer een waarschuwing ('gele kaart').

Bij een hernieuwde of ernstige misstap volgt het advies het elektronisch huisarrest

te stoppen ('rode kaart').

Het evaluatieonderzoek

De probleemstelling voor het evaluatieonderzoek luidt: hoe is het experiment

totstandgekomen, hoe functioneert het en is invoering op bredere schaal wenselijk?

De onderzoeksvragen hebben betrekking op de totstandkoming van het project, de

samenwerking in het project, de instroomcriteria, de instroom en de 'aanzuigende'

werking,2 het verloop en de beleving van het elektronisch huisarrest door de jongere

1 Dikwijls wordt de term 'dagprogramma' gehanteerd. In feite betreft het echter een weekprogramma,

waarbij de weekdagen zo nodig elk een verschillende invulling krijgen.
2 Aanzuigende werking is de mate waarin jongeren die nu elektronisch huisarrest hebben gekregen

zouden zijn geschorst als elektronisch huisarrest niet had bestaan.
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en zijn omgeving, de relatie tussen elektronisch huisarrest en de strafoplegging, en

de mate waarin er recidive optreedt. Het onderzoek omvat een procesevaluatie met

enkele kwantitatieve elementen.

De evaluatie heeft betrekking op de eerste anderhalf jaar van het tweejarige experi-

ment. De bevindingen zijn in een aantal opzichten beperkt generaliseerbaar, want

maar weinig deelnemers en hun ouders/verzorgers waren bereid tot een interview;

ook zijn er knelpunten ondervonden bij het verzamelen van de kwantitatieve

informatie.

Onderzoeksresultaten

Totstandkoming en samenwerking

De totstandkoming van het project heeft weinig strubbelingen gekend. Alle partijen

in het arrondissement Rotterdam stonden positief tegenover het experiment. Het

grote personeelsverloop en de vele functiewisselingen bij sommige instanties ver-

eisen een doorgaande informatieverspreiding over elektronisch huisarrest.

De organisatie en samenwerking tussen de ketenpartners verlopen zoals in het

projectplan/protocol is uiteengezet. Wel heerst er wat onbegrip tussen enerzijds de

Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering en anderzijds de rechters

en het Openbaar Ministerie (OM). De oorzaak daarvan is onduidelijkheid over de

overwegingen van de rechter-commissaris, de rechtbank en het OM die leiden tot

de vraag om de haalbaarheid van elektronisch huisarrest te onderzoeken. De Raad

voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering vinden het frustrerend dat

zij dikwijls veel werk verzetten voor zulke onderzoeken, waarna het elektronisch

huisarrest vanwege (voor hen) niet altijd even heldere redenen uiteindelijk niet

doorgaat.

De rond de oplegging van elektronisch huisarrest ontwikkelde procedures zijn

redelijk goed uitvoerbaar. Een negatief punt is wel dat jongeren verspreid door

het land blijken vast te zitten en niet, zoals beoogd, in de regio. Dit leidt tot extra

reistijd voor de jeugdreclasseringsmedewerkers.

Door de bank genomen verloopt het experiment met elektronisch huisarrest qua

proces vrij behoorlijk. De modaliteit is wel bijzonder arbeidsintensief. Het is niet

waarschijnlijk dat het arbeidsintensieve karakter in de toekomst significant zal

verminderen. De effectiviteit van de modaliteit is onder andere afhankelijk van

de samenwerking tussen partners in de strafrechtketen.

Instroomcriteria

De instroom in de nieuwe modaliteit was veel geringer dan verwacht. Na anderhalf

jaar bleken 23 jongeren onder elektronisch huisarrest te hebben gestaan. In deze

periode waren 48 deelnemers verwacht. De geringe instroom wordt voor een groot

deel verklaard door de stringente voorwaarden. Ten eerste heeft meer dan de helft

2
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van de in het arrondissement Rotterdam voorgeleide jongeren bijvoorbeeld al

geen stabiele thuissituatie en/of geen discipline en structurerend vermogen, terwijl

bijna de helft niet over een zinvolle dagbesteding beschikt. Ten tweede blijkt dat er

aangaande veel jongeren geen informatie over de toelatingscriteria voorhanden is.

Dit komt doordat over sommige zaken pas op de raadkamer duidelijkheid wordt

verkregen. Dan valt bijvoorbeeld alsnog een deel van de kandidaten af op grond

van het aantal en/of de aard van de door hen gepleegde delicten. Daarnaast lijkt

de instroom te lijden onder de concurrentie van de nachtdetentiemodaliteit in dit

arrondissement. Verder kan de nieuwigheid een negatief effect op de instroom

hebben gehad.

Alle ketenpartners zeggen de instroomcriteria te respecteren en deze als adequaat

en noodzakelijk te beschouwen. De interpretatie en operationalisering van sommige

criteria lijken echter afhankelijk te zijn van de discretie van individuele personen.

Over de betekenis van de diverse criteria en hoe deze te meten is niets vastgelegd.

Volgens het OM en de rechters kunnen de selectiecriteria resulteren in een twee-

deling. Zo blijven jongeren die door hun thuissituatie geen elektronisch huisarrest

krijgen, vastzitten. Zij lopen het risico om bij de rechtszitting ook nog een detentie-

straf te krijgen. Jongeren van wie de thuissituatie goed is, worden daarentegen op

twee manieren gestimuleerd: zij mogen thuis verblijven en lopen nauwelijks risico

om nog een vrijheidstraf opgelegd te krijgen op de strafzitting. Zo'n straf zou

immers de doelen van elektronisch huisarrest ondergraven, namelijk behoud

en versterking van de maatschappelijke banden van de jongere.

Instroom en aanzuigende werking

Nagenoeg alle 23 elektronisch-huisarrestdeelnemers waren jongens. Gemiddeld

waren zij bijna 15,5 jaar oud. De groep bestaat grotendeels uit Nederlandse, Turkse,

Surinaamse (elk bijna een kwart) en Marokkaanse jongeren (14%). Meestal behelsde

het delict waarvoor de jongeren werden voorgeleid diefstal met geweld (circa 70%).

Circa 1 op de 5 jongens heeft zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging.

Voor ongeveer 4 op de 10 jongeren was dit de eerste keer dat zij in aanraking

kwamen met justitie.

De informatie uit de raadkamerzittingen geeft geen aanwijzingen dat er een

aanzuigend effect is opgetreden. In de interviews is gebleken dat de meningen

van de rechters en de officier van justitie over het bestaan van een aanzuigend

effect variëren. De vroeghulpadviezen van de Raad voor de Kinderbescherming

lijken te wijzen in de richting van een lichte aanzuigende werking.

Verloop van het elektronisch huisarrest

Aan het begin van het traject blijft de geringe tijd die er is om het elektronisch-

huisarrestonderzoek te doen een belangrijk knelpunt. De jeugdreclassering laat

weten de huidige geringe instroom wel aan te kunnen. De dubbele taakstelling
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- begeleiden en controleren - levert geen problemen op. Bij een toename van het

aantal deelnemers zouden er echter problemen kunnen ontstaan. Bij de Raad voor

de Kinderbescherming hebben het gebrek aan personele capaciteit en de tijdsdruk

een negatieve invloed op de aandacht voor elektronisch huisarrest. Met name rond

de zomervakantie blijft de invulling van de weekprogramma's problemen opleveren.

De betrokkenen menen dat dit niet snel zal veranderen.

Zoals gezegd mikt elektronisch huisarrest op behoud en bevordering van een

adequate sociale inbedding van de jongere. Alle partijen zijn van mening dat

elektronisch huisarrest bijdraagt aan de instandhouding van bestaande activiteiten.

Over de mate waarin er sprake is van versteviging van de maatschappelijke inbed-

ding van de jongere, zijn de meningen onder de ketenpartners verdeeld; toch zien

de meesten ook op dit gebied wel wat positieve veranderingen, zoals structurering

van tijd die de jongeren anders op straat zouden rondhangen.

Over het algemeen hielden de elektronisch-huisarrestcliënten zich goed aan hun

weekprogramma's. De 23 cliënten hebben de enkelband gemiddeld zes weken

gedragen, uiteenlopend van vier dagen tot elf weken. Vijf van de 23 deelnemers

hebben een gele kaart (officiële waarschuwing) gehad wegens overtreding van

een aanwezigheidsverplichting. Er is één rode kaart uitgedeeld wegens spijbelen,

oncontroleerbaar gedrag en afwezigheid bij de huisbezoeken van de jeugdreclas-

seringbegeleider. Deze jongere is vervolgens tot de strafzitting in nachtdetentie

geplaatst. Bij een andere jongere traden er na ruim negen weken onverklaarbare

storingen op in de apparatuur, die leidden tot stopzetting. Dit betekent dat 21

jongeren het elektronisch huisarrest hebben afgerond. De selectiecriteria leveren

blijkbaar een geschikte groep op. De etnische achtergrond van de jongeren lijkt

geen rol te spelen bij het opleggen en doorlopen van elektronisch huisarrest.

Ervaringen van jongeren, ouders en betrokken instanties

Elektronisch huisarrest blijkt zowel voor de jongere als voor het gezinssysteem vrij

zwaar te zijn. Factoren die daaraan bijdragen, zijn de complexiteit van het proces

rond de rechtsgang, de controleaspecten, het vele thuiszitten, het feit dat het hele

gezin zich bestraft voelt door de verstoring van het dagelijks leven, en de druk die

sommige ouders voelen om hun kind in het oog te houden. Problemen met de

zender-ontvangertechniek rond de enkelband zijn zeldzaam. Het dragen van de

enkelband levert nauwelijks klachten op.

De geïnterviewde jongeren en hun ouders oordelen positief over het elektronisch

huisarrest. Zij verkiezen dit boven vastzitten. De grote voordelen zijn volgens hen

dat de deelnemer thuis bij zijn familie kan zijn en dat school, werk en het sociale

leven kunnen worden gecontinueerd. Jongeren en ouders zijn erg te spreken over

de begeleiding door de jeugdreclassering. Veel ouders benadrukken dat dit een

onmisbaar onderdeel vormt van de nieuwe modaliteit. De ouders zijn blij met het

elektronisch huisarrest omdat het gezin weer is herenigd; zij beschouwen thuis als
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de beste plaats om hun kind te helpen en te begeleiden. Het normale leven van de

jongere blijft behouden. Bovendien leert hij om zelf verantwoordelijkheid te nemen

en om zich aan gemaakte afspraken te houden.
De betrokken instanties oordelen dat het elektronisch huisarrest in de winter

gemakkelijker is vol te houden dan 's zomers, als de ramen openstaan en er op straat

veel gebeurt. Andere factoren die van invloed zijn op de beleving van elektronisch

huisarrest, zijn de woonsituatie van de jongere en de duur van de enkelbandperiode.

Strafoplegging en recidive
Voorzover bekend kreeg slechts één jongere na afloop van het elektronisch huis-

arrest nog een onvoorwaardelijke straf opgelegd; dit was degene bij wie controle

onmogelijk werd door storingen in de apparatuur. Deze straf kwam ook voort uit

het feit dat inmiddels een reeks nieuwe feiten boven tafel was gekomen. Dertien

anderen kwamen ervan af met een taak- en/of leerstraf (ook degene die een rode

kaart kreeg) en/of het betalen van schadevergoeding. Negen van hen kregen

bovendien een voorwaardelijke vrijheidsstraf; bij drie van deze negen werd de

jeugdreclasseringsbegeleiding gecontinueerd. Twee jongeren kregen geen straf

na afloop van het elektronisch huisarrest.

Een nadeel dat de modaliteit met zich meebrengt is dat er sprake lijkt te (kunnen)

zijn van ongelijke behandeling. Het betreft de gevallen waarin de elektronisch-

huisarrestjongere de enkelband om houdt terwijl zijn mededader wordt geschorst

uit de voorlopige hechtenis en waarbij beiden uiteindelijk dezelfde straf krijgen. Dit

is frustrerend voor de jongere in de enkelband. Hij zat immers langer in voorlopige

hechtenis en werd, in ieder geval voor zijn gevoel, dus zwaarder gestraft dan de

mededaders die niet aan de elektronisch-huisarrestcriteria voldeden.

De rechters en het OM noemen twee effecten van elektronisch huisarrest op de

uiteindelijke strafoplegging. Ten eerste leidt het soms tot lichtere straffen op de

strafzitting. De jongere is in de voorlopige hechtenis via elektronisch huisarrest

uit detentie gehouden. Hem alsnog vastzetten zou de achterliggende filosofie

van elektronisch huisarrest uithollen; rest dus de keus uit een voorwaardelijke

vrijheidsstraf en een taakstraf. Als de jongere al of nog vast had gezeten, zou het

vonnis anders hebben kunnen uitvallen. Een tweede effect is dat jongens die later

meer delicten blijken te hebben begaan en die eigenlijk geen elektronisch-huis-

arrestdeelnemers hadden moeten zijn, ook lichter gestraft worden dan anders.

Omdat zij de enkelband al om hebben, is het niet opportuun om hen terug naar

de gevangenis te sturen - ook weer vanwege het afbreken van de bindingen met

de maatschappij.

Geen enkele jongere pleegde delicten tijdens de uitvoering van het elektronisch

huisarrest. Na afloop van het elektronisch huisarrest recidiveerden voorzover

bekend vier elektronisch-huisarrestcliënten, waarvan één jongere tweemaal.
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Toekomst

Wat de toekomst betreft zien vooral de Raad voor de Kinderbescherming en de

jeugdreclassering perspectief voor elektronisch huisarrest in de huidige vorm. De

rechters en het OM hebben een andere kijk. In de huidige situatie beschouwen zij

elektronisch huisarrest vooral als uitkomst voor meisjes3 en voor jongeren die te ver

weg wonen om in nachtdetentie te kunnen worden geplaatst. Allen pleiten ervoor

om de enkelbandtechniek (mede) in te zetten bij detentiefasering.

Conclusies en discussie

Op grond van de onderzoeksresultaten is het niet mogelijk om een gefundeerde

uitspraak te doen over de (on)wenselijkheid van het op brede schaal inzetten van

deze modaliteit. Daarvoor was het aantal deelnemers te gering. Wel geven de

bevindingen op diverse punten duidelijke inzichten in de voor- en nadelen van de

nieuwe modaliteit. De selectiecriteria voor elektronisch huisarrest lijken op zich

goed te zijn gekozen. Uitval komt namelijk vrijwel niet voor. Het gesignaleerde

gevaar van een tweedeling is echter een ongewenst effect. Het aantal elektronisch-

huisarrestcliënten zal vermoedelijk niet significant toenemen, tenzij er aan de

voorwaarden wordt gesleuteld. Daarmee zou echter ook het risico op mislukkingen

groeien. Het is aannemelijk dat de beschikbaarheid van de nachtdetentiemodaliteit

ook negatieve gevolgen heeft gehad voor de instroom in de elektronisch-huisarrest-

modaliteit. Verder kan de nieuwigheid een negatief effect op de instroom hebben

gehad.

Verwacht mag worden dat in de toekomst individuele trajectbegeleiding (ITB) als

schorsingsvariant een nieuwe concurrent voor elektronisch huisarrest gaat vormen.4

Wellicht is het een goed idee elektronisch huisarrest op experimentele basis (ook) te

implementeren in een ander arrondissement (of diverse andere arrondissementen)

om te bezien of de instroom daar groter is. Tegelijkertijd zou het bestaande project

als experiment kunnen doorlopen. Zo kan wellicht tevens enig zicht worden ver-

kregen op de langetermijneffecten van elektronisch huisarrest.

Op de (mogelijkheden voor) strafoplegging heeft elektronisch huisarrest twee

ongewenste effecten: niet vastzetten na afloop en evenmin tijdens het elektronisch

huisarrest wanneer er nieuwe feiten boven tafel komen. Beide zijn een logisch

gevolg van het feit dat men geen afbreuk wil doen aan (de basisideeën over) de

3 Meisjes kunnen niet terecht in Kralingen voor nachtdetentie.
4 Jongeren die meermaals met politie en justitie in aanraking zijn gekomen, kunnen in aanmerking

komen voor ITB. Een rechter kan ITI3 in plaats van een vrijheidsstraf opleggen voor een periode van

zes tot twaalf maanden. Het doel is recidive te voorkomen door de sociale integratie en persoonlijke

vaardigheden te vergroten. ITB wordt vanaf het jaar 2000 gefaseerd landelijk ingevoerd. Begin 2003
moeten alle arrondissementen een ITB-aanbod hebben.
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socialiserende effecten van elektronisch huisarrest. Dit knelpunt valt moeilijk op

te lossen. Bovendien lijkt er sprake te (kunnen) zijn van ongelijke behandeling. Het

betreft de gevallen waarin de elektronisch-huisarrestjongere de enkelband om houdt

terwijl zijn mededader wordt geschorst uit de voorlopige hechtenis en waarbij

beiden uiteindelijk dezelfde straf krijgen.

Een aantal van de gesignaleerde knelpunten - veel partijen, een complex proces,

de zomerweekprogramma's, de afhankelijkheid van individuele beslissingen - lijkt

inherent aan de modaliteit en is niet zonder meer oplosbaar. Dit blijkt uit een

vergelijking met andere projecten op dit gebied in Nederland en het buitenland.

Het zou kunnen dat sommige van deze knelpunten minder groot worden naarmate

de modaliteit meer ingeburgerd raakt. Daar staat tegenover dat bijna alle jongeren

het elektronisch huisarrest hebben afgerond en achteraf positief oordelen over

zowel de mogelijkheid om de voorlopige hechtenis thuis door te brengen als over

de intensieve begeleiding door de jeugdreclassering. Ook de geïnterviewde ouders

zijn in grote lijnen te spreken over de nieuwe modaliteit.

Een belangrijk punt is natuurlijk ook of het vanuit kosten-batenperspectief verant-

woord is om deze modaliteit desnoods alleen voor een kleine groep jongeren in

stand te houden.5 Hoe verhouden zich bijvoorbeeld de kosten van'reguliere' vormen

van voorlopige hechtenis en die van elektronisch huisarrest? Gezien de kleine aan-

tallen zal de nieuwe modaliteit in termen van kostenrecluctie betrekkelijk weinig

impact hebben. Toepassing van de enkelbandtechniek in de fase van de voorlopige

hechtenis levert in ieder geval ook extra kosten op; er moet immers veel worden

geïnvesteerd in de selectie-, advies- en begeleidingsfase.

Mocht elektronisch huisarrest leiden tot minder recidive op lange termijn, dan

resulteert dat in minder kosten voor politie en justitie. Bovendien kan een ver-

minderde recidive bijdragen aan een reductie van onveiligheidsgevoelens in het

algemeen (er is 'minder criminaliteit'). Ervaringen in Engeland en Wales lijken te

indiceren dat de modaliteit 'recidive neutraal' is. Uit de Verenigde Staten komen

vergelijkbare signalen.

Wat ten slotte de inzet van de elektronisch-huisarresttechniek bij detentiefasering

betreft (waar alle partijen zich voor uitspreken): dit is opgenomen in de op 1 sep-

tember 2001 van kracht geworden Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. Op

grond daarvan is het nu mogelijk om aan het einde van een detentie scholings- en

trainingsprogramma's (STP's) in combinatie met elektronisch toezichtti op te leggen.

5 De vraag naar het kostenplaatje van elektronisch huisarrest maakt geen deel uit van dit onderzoek.
6 Elektronisch toezicht omdat het een 'kale' toepassing van de enkelbandtechniek betreft.
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Zo kan de overgang van gevangenzitten naar weer vrij zijn (nog) geleidelijk(er)

gebeuren. Het verdient zeker aanbeveling om ook deze modaliteit te evalueren.



1

Inleiding, probleemstelling en

onderzoeksopzet

Halverwege de jaren negentig ontwikkelden zich in Amsterdam en Rotterdam ideeën

over een nieuw detentiealternatief, te weten nachtdetentie. Dit gebeurde in het licht

van het advies van de commissie-Van Montfrans (1994) en van het veiligheidsbeleid

in de grote steden. De aanleiding was dat in de vier grote steden meer dan de helft

van de voorgeleide minderjarige verdachten uit de bewaring werd geschorst

(Werkgroep Los-Vast, 1997). Reden voor de schorsingen zou vrijwel steeds zijn dat

hechtenis een negatief effect heeft

op de bindingen van de jongeren met hun leefomgeving. Op grond van dit laatste

concludeerde het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam en Rotterdam dat er

behoefte was aan deze nieuwe vorm van detentie. Overdag volgen jongeren hierbij

een opleiding of werken zij, terwijl zij hun avonden en weekend in een daarvoor

bestemde inrichting moeten doorbrengen. Zo blijft bij jongeren die worden verdacht

van zodanig zware strafbare feiten dat voorlopige hechtenis is geïndiceerd de band

met de maatschappij in ieder geval voor een deel intact. In Amsterdam is vervolgens

een voorstel ontwikkeld voor de ontwikkeling van nachtdetentie.

Op 29 september 1996 werd in reactie op deze ontwikkelingen de werkgroep Los-

Vast ingesteld. Deze bestond uit leden van de zittende en staande magistratuur,

reclassering, gezinsvoogdij, Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële

Inrichtingen, wetgeving en de Dienst Preventie Jeugdbescherrning en Reclassering

van het ministerie van Justitie. De werkgroep moest antwoord geven op de vraag

of er in de fase van de voorlopige hechtenis nieuwe modaliteiten nodig zijn (zie

bijlage 2). Op dat moment waren op grond van de bestaande bepalingen voor

minderjarigen de volgende vier modaliteiten voorhanden:

1 schorsing van de voorlopige hechtenis onder algemene voorwaarden;

2 schorsing van de voorlopige hechtenis onder bijzondere voorwaarden;

3 voorlopige hechtenis die thuis ten uitvoer wordt gelegd (huisarrest);

4 voorlopige hechtenis die in een justitiële opvanginrichting ten uitvoer

wordt gelegd.

De werkgroep Los-Vast heeft bekeken in hoeverre er tussenvormen konden worden

ontwikkeld die zowel recht doen aan de gronden voor voorlopige hechtenis als aan

een optimale bescherming van de sociale relaties van de betrokken minderjarigen.

Als aanvullende modaliteiten kwamen vooral de modaliteiten 'elektronisch

huisarrest', 'nachtdetentie' en 'dagdetentie' in beeld. In zijn eindrapportage van
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december 1997 kwam de werkgroep met het advies om de bestaande modaliteiten

voor minderjarigen uit te breiden met huisarrest met elektronisch toezicht en met

nachtdetentie. Verder werd voorgesteld om een aantal experimenten te starten en

deze te laten evalueren.

Begin 2000 is in het arrondissement Rotterdam een tweejarig experiment gestart

met elektronisch huisarrest bij minderjarigen als modaliteit voor de voorlopige

hechtenis. Daaronder wordt verstaan een combinatie van huisarrest (zoals gezegd

een al bestaande modaliteit) en elektronisch toezicht. Elektronisch huisarrest voor

minderjarigen is in feite een voorlopige hechtenis die thuis onder controle plaats-

vindt (Erftemeijer, 1999).

Dit rapport is de weerslag van het evaluatieonderzoek inzake dit experiment.

1.1 Ervaringen met elektronisch toezicht

1.1.1 Internationaal

Uit een literatuurverkenning van Baas (1995a; 1995b) blijkt dat elektronisch toezicht

in de eerste helft van de jaren negentig in diverse landen werd toegepast, zoals de

Verenigde Staten, Canada, Australië, Zweden en Singapore. Elektronisch toezicht

dient in deze landen ter vervanging van voorlopige hechtenis of gevangenisstraf. In

Israël en Engeland en Wales werd in die tijd geëxperimenteerd met de toepassing

van elektronisch huisarrest in de fase van de voorlopige hechtenis.7 Volgens Baas

(1995a; 1995b) hanteerden al deze landen dezelfde argumenten voor het inzetten

van elektronisch toezicht: het is goedkoper dan een 'reguliere' hechtenis en het

criminaliserend effect van gevangenisstraffen wordt gereduceerd omdat zij in

aantal en duur worden teruggedrongen. Bij het bepalen of elektronisch huisarrest

toepasbaar is, spelen de kwaliteit van de levenssituatie van de betrokkene (met

name in sociaal opzicht) en het type delict dat is gepleegd een belangrijke rol. Voorts

kan de duur van de toegewezen gevangenisstraf een rol spelen; in verschillende

landen wordt zowel een minimumgrens als maximumgrens gesteld.

Er zit de nodige variatie in de periode waarin de veroordeelden onder elektronisch

toezicht kunnen worden geplaatst. Baas (1995a; 1995b) vermeldt dat het meestal

gaat om een tijdsbestek van één tot vier maanden. Daarbij tekent de auteur aan dat

'de ervaring' uitwijst dat een termijn van meer dan een half jaar moeilijk is vol te

houden. De inhoud van de begeleiding en de mate van begeleiding van de onder

7 In 1995 startten in Engeland en Wales drie nieuwe experimenten met elektronisch toezicht, ditmaal

gericht op gestraften van 16 jaar en ouder (Mair en Mortimer, 1996; Whitfield, 1997). Begin 1999 werd

elektronisch toezicht in heel Engeland en Wales ingevoerd en ingezet bij detentiefasering (einde

detentie) voor volwassenen (Dodgson e.a., 2001).
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elektronisch toezicht geplaatsten variëren. Degenen die gedurende het voorarrest

onder elektronisch toezicht worden geplaatst, worden veelal niet begeleid terwijl

gestraften gewoonlijk onder strikt toezicht van de reclassering staan. Onderzoek

heeft uitgewezen dat de betrokkenen en de personen in hun directe leefomgeving

moeten worden begeleid, wil het elektronisch toezicht kans van slagen hebben. In

samenhang met onder andere het niveau van begeleiding blijkt dat elektronisch

toezicht beter wordt volgehouden door gestraften dan door personen in voorarrest.

Baas (1995b) voert drie oorzaken ter verklaring aan: personen in voorarrest weten

niet wanneer zij vrijkomen en hebben daardoor een negatiever toekomstbeeld dan

gestraften; personen in voorarrest worden dikwijls minder intensief begeleid, en de

tijd onder elektronisch toezicht (in voorarrest) is veelal niet aftrekbaar.

1.1.2 Nederland

In 1988 achtte de commissie Elektronisch Toezicht Delinquenten (ook bekend als

de commissie-Schalken) de tijd nog niet rijp om elektronisch toezicht in te voeren

als modaliteit voor de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De commissie adviseerde

de minister van Justitie dan ook om de uitkomsten van een maatschappelijke en

wetenschappelijke discussie af te wachten alvorens met proeven op dit terrein te

beginnen. Dit omdat experimenten volgens de commissie de neiging hebben om

(onbedoeld) 'onder gunstige omstandigheden plaats te vinden' en omdat zij vaak

worden uitgevoerd op basis van het idee dat'de in het geding zijnde basisvragen

reeds op voorhand positief zouden zijn beantwoord'. Het gevolg zou zijn dat de

uitkomst van het experiment geen consequenties meer heeft terwijl de gedachte-

vorming over (in dit geval) elektronisch toezicht verre van voltooid is (Commissie

Elektronisch Toezicht Delinquenten, 1988).

Na afronding van de genoemde discussie, halverwege 1990, adviseerde de Overleg-

en adviescommissie Alternatieve Sancties (OCAS) wederom negatief (Van Hattum,

1995). Desalniettemin startte op 11 juli 1995 een tweejarige proef met elektronisch

toezicht voor volwassenen. Dit experiment vond plaats in de arrondissementen

Groningen, Leeuwarden, Assen en Zwolle. Volgens Spaans en Verwers (1997), die

dit experiment evalueerden, vormden de schaarste aan celcapaciteit en het

uitgangspunt dat elektronisch toezicht de maatschappelijke integratie van de

veroordeelde kan bevorderen de aanleiding tot de proef. Van Hattum (1995) wijst

er echter nadrukkelijk op dat'het experiment alleen is ingegeven uit financiële

overwegingen'. Het experiment kwam feitelijk voort uit het rapport van de herover-

wegingswerkgroep Subsidies Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen (Rutten, 1992)

die van oordeel was dat de vervanging van detentie door elektronisch toezicht een

besparing van 20 miljoen gulden per jaar zou opleveren. Ook Van Gestel (1998) stelt

dat aan het experiment vooral bezuinigingsmotieven ten grondslag lagen; 'opvoed-

kundige pretenties' zouden 'nauwelijks een rol hebben gespeeld bij het starten van
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het experiment'. Volgens deze auteur zijn deze dimensies naderhand opgevoerd om

de straf een verantwoord karakter te geven.

De voorwaarden rond de toepassing van elektronisch toezicht voor volwassenen

in het experiment van destijds verschilden wel van die in het experiment met

jeugdigen waar het onderhavige onderzoek zich op richt. Afgezien van het feit dat

het om volwassenen ging, werd elektronisch toezicht expliciet aangewend in de

context van de tenuitvoerlegging van (een deel van) een onvoorwaardelijke gevan-

genisstraf, meer specifiek de modaliteiten' detentiefasering' en 'in combinatie met

een taakstraf'. De evaluatie van de proef leidde onder meer tot de slotsom dat, in

beide contexten, de toepassing van elektronisch toezicht voor de duur van één tot

zes maanden een nuttige optie kan vormen (Spaans en Verwers, 1997). De groep

deelnemers die het elektronisch toezicht niet voltooide was relatief klein, namelijk

10%. Voorts resulteerde het experiment erin dat degenen die waren veroordeeld tot

een taakstraf in combinatie met elektronisch toezicht ontkwamen aan een onvoor-

waardelijke gevangenisstraf van meer dan een half jaar. Van een 'aanzuigende'

werking, in het onderzoek van Spaans en Verwers gedefinieerd als 'het toevoegen

van elektronisch toezicht in zaken waarin een taakstraf voldoende zou zijn geweest',

bleek geen sprake te zijn.

Op grond van de resultaten van het evaluatieonderzoek besloot de minister van

Justitie tot een landelijke implementatie van het elektronisch toezicht bij volwas-

senen landelijk te implementeren. Elektronisch toezicht wordt toegepast in het

kader van de detentiefasering en als alternatief voor de korte onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf al dan niet in combinatie met een taakstraf. Elektronisch toezicht

vindt dus plaats na een gerechtelijk vonnis. Daarin onderscheidt het zich in

belangrijke mate van het experiment voor jeugdigen,8 waarin uitsluitend het kader

van de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis is gegeven (Erftemeijer, 1999).

1.2 Elektronisch huisarrest: het experiment in het kort

Deze paragraaf bevat een beknopte uitleg van de opzet van het experiment met

elektronisch huisarrest voor minderjarigen in de fase van de voorlopige hechtenis.

Deze korte schets fungeert als achtergrond voor de hierna volgende beschrijving

van het evaluatieonderzoek. Bijlage 3 bevat een uitgebreide uiteenzetting van het

experiment, overgenomen uit het projectplan dat voor het experiment is ontwikkeld

door Adviesbureau Van Montfoort in samenwerking met de stuurgroep Elektronisch

Huisarrest Minderjarigen Rotterdam (Erftemeijer, 1999).9

8 Waarop tiet onderhavige rapport betrekking heeft.

9 In opdracht van de Stichting Jeugdzorg Rotterdam/Zuid-Holland Zuid.
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1.2.1 Stuurgroep en projectteam

13

In september 1998 gaf de minister van Justitie toestemming voor het experiment

elektronisch huisarrest voor minderjarigen. Vervolgens werd in maart 1999 een

stuurgroep Elektronisch Huisarrest Minderjarigen Rotterdam ingesteld. Deze

bestond uit vertegenwoordigers van de organisaties die direct betrokken waren

bij de uitvoering van elektronisch huisarrest voor minderjarigen en vertegen-

woordigers van beleidsafdelingen van het ministerie van justitie: de Stichting

Jeugdzorg Rotterdam/Zuid-Holland Zuid (voorzitter), het OM en de rechtbank in

het arrondissement Rotterdam, de Raad voor de Kinderbescherming, justitiële

jeugdinrichting De Hartelborgt, Reclassering Nederland, de Dienst Justitiële

Inrichtingen (DJI) en de directie Preventie Jeugd en Sanctiebeleid (DPJS) van het

ministerie van Justitie.

In juni 1999 werd een projectteam Elektronisch Huisarrest opgezet. Op uitvoerend

niveau waren hierin dezelfde instellingen vertegenwoordigd als in de stuurgroep,

behalve de rechtbank, het ministerie van justitie en Reclassering Nederland. De

deelnemers waren de Stichting Jeugdzorg, het OM, de Raad voor de Kinderbescher-

ming en justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt. Het projectteam hield zich bezig

met de uitvoering van het project Elektronisch huisarrest. Dit gebeurde aan de hand

van het voornoemde projectplan. Daarin waren de taken en verantwoordelijkheden

van de bij het project betrokken instellingen in protocolvorm vastgelegd. Voor het

project kregen de projectteamleden drie uur per week vrijstelling van hun reguliere

taken (Erftemeijer, 1999). De leider van het projectteam legde verantwoording af aan

de stuurgroep.

1.2.2 Kenmerken van de nieuwe modaliteit

Zoals aangegeven betreft elektronisch huisarrest een samenvoeging van huisarrest

en elektronisch toezicht. Het gaat om een vorm van voorlopige hechtenis die thuis

plaatsvindt. Met deze vorm van voorlopige hechtenis wordt gemikt op behoud en

versterking van de maatschappelijke banden die de jongere heeft. De duur van het

elektronisch huisarrest is gelijk aan die van de voorlopige hechtenis (maximaal 106

dagen). In deze paragraaf worden onder meer de doelgroep van het project en de

gehanteerde procedure kort toegelicht.

Doelgroep

In principe komen alle jongeren in aanmerking voor elektronisch huisarrest die

tussen de 12 en 18 jaar oud zijn en een of meer strafbare feiten hebben gepleegd

waarvoor voorlopige hechtenis kan worden geëist (Erftemeijer, 1999). Bovendien

is een aantal andere voorwaarden van kracht. Deze hebben betrekking op de

woonplaats van de jongere, zijn levenssituatie, de toestemming van degenen die
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direct bij de toepassing van elektronisch huisarrest zijn betrokken (ouders/voogd),

de aanwezigheid van een zinvolle dagbesteding, het niveau van discipline bij de

jongere en de aanwezigheid van een telefoonaansluiting in het huis (zie bijlage 3).

Drugsverslaving, gedragsstoornissen, ernstige strafbare ('schokkende') feiten en

feiten waarbij een straf van meer dan zes maanden is te verwachten gelden als

contra-indicatie.

Bij de start was gepland dat in de experimentele periode per jaar circa 32 jongeren

onder elektronisch huisarrest zouden worden geplaatst. Naast de reeds besproken

condities fungeert ook de technische capaciteit van het controlesysteem als

begrenzing (maximaal acht enkelbanden tegelijkertijd).

Procedure, begeleiding, controle en weekprogramma

Figuur 1 geeft de procedure in het experiment met elektronisch huisarrest in

vereenvoudigde vorm weer (zie bijlage 4 voor een gedetailleerd overzicht en een

beschrijving). Als de rechter-commissaris bij de voorgeleiding van een jongere

beslist tot inbewaringstelling en de indicatie 'elektronisch huisarrest' geeft, verzoekt

hij de Raad voor de Kinderbescherming om nader onderzoek te doen naar de

haalbaarheid daarvan en om de toepassing van het elektronisch huisarrest nader

uit te werken. Dit dient vóór de eerste raadkamer te gebeuren.10 De Raad voor de

Kinderbescherming meldt dit vervolgens aan de jeugdreclassering en verzoekt deze

instantie om een weekprogramma" voor de beoogde elektronisch-huisarrestdeel-

nemer te ontwikkelen. De Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering

bezoeken gezamenlijk de ouders/voogd van de jongere om de haalbaarheid van

elektronisch huisarrest te onderzoeken. De jeugdreclassering gaat samen met de

jongere aan de slag om het weekprogramma op te stellen. Dit beslaat minimaal

dertig uur per week. De jongere is verplicht om zich aan dit schema te houden.

Daartoe maakt de jeugdreclasseringsmedewerker afspraken met de instantie waar

de jongere gedurende het weekprogramma verblijft (bijvoorbeeld school of werk)

over controle op aanwezigheid. De uren buiten het weekprogramma moet de

deelnemer thuis zijn. De controle daarop wordt gerealiseerd via een elektronisch

systeem, dat bestaat uit een enkelband met een zender die in verbinding staat met

een computer. De computer controleert op willekeurige momenten de aanwezigheid

van de deelnemer aan de hand van het opgeslagen weekprogramma (Erftemeijer,

1999). Alle afspraken over het weekprogramma, het verblijf thuis, ziekte en verzuim

10 Ook de raadkamer kan verzoeken de mogelijkheid van elektronisch huisarrest te bezien. De raadkamer
is een bijzondere zitting van de rechtbank, bestaande uit één of drie rechters, en beslist bij zaken die

niet ter terechtzitting behandeld hoeven te worden. In de huidige context beslist de raadkamer over

(het voortduren van) de voorlopige hechtenis.

11 Dikwijls wordt de term' dagprogramma' gehanteerd. In feite betreft het echter een weekprogramma,

waarbij de weekdagen zo nodig elk een verschillende invulling krijgen.
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Figuur 1: Stroomschema proces elektronisch huisarrest

procesverloop actie m.b.t. minderjarige

dag 1 aanhouding -> politiebureau

dag 1 tot max. 6 inverzekeringstelling; voorgeleiding

aan de rechter-commissaris

periode van max. inbewaringstelling in een

10 dagen na opvanginrichting

inverzekeringstelling

eerste raadkamer besluit tot
gevangenhouding

actie door betrokken instantie

15

vroeghulp door de Raad voor de
Kinderbescherming

vroeghulprapport en indicatie
'elektronisch huisarrest' door rechter-

commissaris"

nadere screening door de Raad voor
de Kinderbescherming en weekpro-

grammaplan door de jeugdreclassering

plan elektronisch huisarrest gereed,
jeugdreclassering licht toe; besluit

raadkamer:
1 gevangenhouding (min. 1 maand)

2 tenuitvoerlegging via elektronisch
huisarrest en plan

3 vaststellen datum bevestigen

enkelband
4 jongere vastgehouden tot die

datum
5 opdracht aan jeugdreclassering tot

uitvoering elektronisch huisarrest

30 dagen na tweede raadkamer over verlenging rapportage jeugdreclassering over

eerste raadkamer gevangenhouding voortgang elektronisch huisarrest

30 dagen na derde raadkamer over verlenging rapportage jeugdreclassering over

tweede raadkamer gevangenhouding voortgang elektronisch huisarrest

max. 30 dagen na zitting - rapportage jeugdreclassering over

derde raadkamer verloop elektronisch huisarrest en

advies over strafmaat en -modaliteit

- einde elektronisch huisarrest

Op 3 januari 2000 is gestart met de beoordeling van jongeren op geschiktheid voor elektronisch huisarrest.

Bron: Erftemeijer, 1999

worden in een contract vastgelegd. Deze overeenkomst wordt door de jongere en de

ouders/voogd ondertekend (zie bijlage 5).

De raadkamer beslist over de toewijzing van het elektronisch huisarrest. De jongere

blijft in een opvanginrichting tot het moment waarop hij de enkelband om krijgt. Op

de betreffende datum begeleidt de begeleider van de jeugdreclassering de jongere

van de plaats van de hechtenis naar huis, waar in het bijzijn van de ouders/voogd

de enkelband wordt omgedaan. Het weekrooster van de jongere is al voor die tijd

ingevoerd in de computer van het beveiligingsbedrijf dat zorg draagt voor de

elektronische controle. Na het aanbrengen van de enkelband bij de betrokken
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jongere start het elektronisch huisarrest. In het kader van de begeleiding heeft de

jeugdreclasseringsmedewerker minimaal drie contact-uren per week met de jongere

en de ouders. Daarnaast zijn er telefonische contacten.

Volgens het projectplan vormen het weekprogramma en de jeugdreclassering

belangrijke pijlers van elektronisch huisarrest. In dit plan wordt zelfs gesteld:

'zonder weekprogramma en jeugdreclassering - geen elektronisch huisarrest'. De

jeugdreclassering is verantwoordelijk voor zowel de begeleiding van als het toezicht

op de elektronisch-huisarrestdeelnemers en heeft dus een dubbelrol van begeleider

en bewaker.

Sanctioneringssysteem

Begaat de jongere een verwijtbare overtreding, dan krijgt hij een waarschuwing

- ook wel aangeduid als een 'gele kaart'. Bij een hernieuwde of zeer ernstige misstap

volgt het advies om het elektronisch huisarrest te stoppen ('rode kaart'). Volgens de

plannen volgt daarop, na een beslissing van de rechter-commissaris/raadkamer,

voor de resterende periode opsluiting van de jongere in een jeugdinrichting.

1.3 Evaluatieonderzoek

1.3.1 Opdrachtgever en doel van het onderzoek

De directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid van het ministerie van Justitie heeft

het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) verzocht om

het experiment met elektronisch huisarrest voor minderjarigen door middel van

onderzoek te evalueren. De evaluatie moet handvatten bieden bij de beleids-

beslissing omtrent het al dan niet invoeren van elektronisch huisarrest op brede

schaal. Dit is het achterliggende doel van het onderzoek.

1.3.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen

De probleemstelling in het evaluatieonderzoek is breed geformuleerd en luidt:

hoe is het experiment totstandgekomen, hoe functioneert het en is invoering op

bredere schaal wenselijk?12 De probleemstelling is vertaald in een serie concrete

onderzoeksvragen.13 Daaronder bevinden zich zowel vragen met een kwalitatief

12 Swierstra en Haasbroek, 1998.

13 De vraag van de opdrachtgever naar de reële kosten van elektronisch huisarrest per jeugdige (inzet van

de betrokken organisaties enzovoort) kan niet worden beantwoord. Daartoe is liet WODC niet uitgerust.
Dit is afgestemd in een overleg met de opdrachtgever op 7 april 1999.
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of procesmatig karakter als voornamelijk kwantitatief georiënteerde vragen. De

onderzoeksvragen zijn:

1 Hoe is het experiment totstandgekomen?

2 Hoe verloopt de samenwerking tussen in het experiment participerende

instanties?

3 Hoe verloopt het proces van elektronisch huisarrest in de praktijk?

4 Welke criteria hanteren de Raad voor de Kinderbescherming, de rechter-

commissaris, de officier van justitie en de raadkamer bij de keuze voor het

al dan niet adviseren tot of plaatsen onder elektronisch huisarrest?

5 In welke mate zou, vóór de implementatie van de modaliteit 'elektronisch

huisarrest', schorsing van voorlopige hechtenis zijn toegepast op minderjarigen

die nu onder elektronisch huisarrest worden geplaatst?

6 Inzake de onder elektronisch huisarrest geplaatste minderjarigen:

- Hoeveel jeugdigen zijn in het project opgenomen?

- Hoelang blijven ze in het project?

- Hoeveel uitvallers zijn er?

- Wat zijn de redenen voor uitval?

- Is er bij uitval een plaats in een jeugdinrichting beschikbaar?

7 Hoe beleven de betrokken minderjarigen het elektronisch huisarrest?

8 Hoe ervaart de directe omgeving van de jeugdige het elektronisch huisarrest?

9 Capaciteit: kan worden volstaan met acht enkelbanden?

10 In welke mate treedt er recidive op tijdens de tenuitvoerlegging van elektronisch

huisarrest?

11 Heeft het verloop van het elektronisch huisarrest invloed op de uiteindelijke

strafoplegging?

1.3.3 Methode

Het onderzoek behelst een procesevaluatie van de totstandkoming en werking van

de modaliteit 'elektronisch huisarrest', voorzien van enkele kwantitatieve elementen.

De evaluatie heeft betrekking op de eerste anderhalf jaar van het (tweejarige) experi-

ment met elektronisch huisarrest.

Procesevaluatie

Om een antwoord te kunnen geven op (met name) de onderzoeksvragen 1 tot en

met 5, 9 en 11, zijn aan het einde van de dataverzamelingsperiode interviews

gehouden met functionarissen van de instellingen die zijn betrokken bij het

elektronisch-huisarrestexperiment. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van

een lijst met aandachtspunten'en zijn op cassetteband vastgelegd. Afhankelijk van

de functie van de geïnterviewde zijn de volgende onderwerpen aangesneden:

- de totstandkoming van het project;
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de samenwerking tussen de betrokken instellingen en de werkwijze in de

praktijk;

de technische aspecten die relevant zijn bij elektronisch huisarrest;

de bij het indiceren en/of opleggen van elektronisch huisarrest gehanteerde

criteria;

wanneer er wordt afgeweken van het advies elektronisch huisarrest van de

Raad voor de Kinderbescherming en wat de argumenten daarvoor zijn;

de factoren die invloed uitoefenen op het verloop en de afloop van het elektro-

nisch huisarrest (bijvoorbeeld de snelheid van de reactie bij overtreding van het

elektronisch-huisarrestregime door de jongere);

het feit dat toezicht en begeleidingstaken beide bij de jeugdreclassering liggen

(efficiëntie en knelpunten);

de realisatie van de sociale integratie van de jongere in elektronisch huisarrest

(onder meer weekprogramma);

de mate waarin de nieuwe modaliteit over voldoende capaciteit beschikt;

de invloed van het verloop van het elektronisch huisarrest op de uiteindelijke
strafoplegging.

Behalve sleutelfiguren zijn ook jongeren die elektronisch huisarrest opgelegd

hebben gekregen en hun (pleeg) ouders/verzorgers geïnterviewd. Dit in het licht

van de onderzoeksvragen 7 en 8. Deze gesprekken hebben zo snel mogelijk na de

uitspraak op de eindzitting plaatsgevonden, dus na afloop van het elektronisch

huisarrest. Dit is gebeurd om te voorkomen dat de betrokkenen zich onder druk

gezet zouden voelen om mee te werken omdat anders - vanuit hun perspectief - de

continuïteit van het elektronisch huisarrest in gevaar zou kunnen komen. De jeugd-

reclasseringsmedewerker die de jongere begeleidde in het kader van elektronisch

huisarrest, heeft de jongere en zijn (pleeg)ouders/verzorgers na de zitting over het

onderzoek geïnformeerd en verzocht om medewerking. Hij heeft hun laten weten

dat zij hierover een brief zouden ontvangen. Via een antwoordstrook en retour-

envelop konden zij kenbaar maken of zij wilden meewerken aan een interview. In

deze gesprekken is aandacht besteed aan:

- hoe de deelnemers het elektronisch huisarrest ervaren (enkelband, technische

controle, weekprogramma);

- de aspecten (re)socialisatie en integratie/reïntegratie;

- de beleving van het elektronisch huisarrest door de huisgenoten van de deel-

nemers (belasting van het gezin), vanuit het perspectief van zowel de jongere

als de huisgenoten.

Evaluatie: overige elementen

Voor elke jongere die in verzekering wordt gesteld stelt de Raad voor de Kinder-

bescherming op het politiebureau een basisrapportage op - ook wel `vroeghulp-
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rapport' genoemd (zie figuur 1). Deze rapporten bevatten onder meer personalia

van de betrokken jongere en - in beknopte vorm - informatie over het huidige

delict en eerdere delicten (antecedenten), de afdoening, aandachtspunten rond de

inverzekeringstelling en de beoordeling van de jongere door de raadsonderzoeker

van de Raad voor de Kinderbescherming. Verder bevat het vroeghulprapport sociaal-

economische gegevens over bijvoorbeeld het gezin, de gezondheid, dagbesteding

(school, werk, vrije tijd) en de financiële armslag van de jongere. Ieder rapport

wordt afgesloten met een kort advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Het

is de bedoeling dat dit advies (nu) ook een indicatie 'elektronisch huisarrest' kan

inhouden. Op verzoek van de onderzoekers heeft de Raad voor de Kinderbescher-

ming voor iedere jongere die is voorgeleid tussen 1 januari 2000 en 30 juni 2001

(de dataverzamelingsperiode) op een los formulier (een zogenaamd elektronisch-

huisarrestformulier) aangegeven of hij/zij voldoet aan de voorwaarden voor elek-

tronisch huisarrest. De laatste vraag op het formulier betreft de vraag wat zou zijn

geïndiceerd als elektronisch huisarrest als nieuwe modaliteit niet had bestaan. Dit

in het licht van onderzoeksvraag 5.

De besluitvorming in de opeenvolgende raadkamers over het opleggen/voortzetten

van elektronisch huisarrest wordt door een griffier vastgelegd. De raadkamerbeslis-

singen zijn gebaseerd op de 'nadere screening' door de Raad voor de Kinderbescher-

ming, op het door de jeugdreclassering ontworpen programma voor de uitvoering

van het elektronisch huisarrest voor de betrokken jongere en op de argumenten van

de officier van justitie en de advocaat van de jongere. Op al deze momenten wordt

een besluit genomen, waartoe een afweging van verschillende elementen plaats-

vindt; daarover moeten de interviews informatie verschaffen. Om een idee te krijgen

wat er met de jongeren in kwestie zou zijn gebeurd als de modaliteit'elektronisch

huisarrest' niet had bestaan (aanzuigende werking;14 onderzoeksvraag 5) is voor

de griffiers van de raadkamers een formulier ontwikkeld waarop zij dit kunnen

aangeven. Dit vragenlijstje wordt ingevuld voor iedere jongere die elektronisch

huisarrest krijgt. De antwoorden zijn gebaseerd op de behandeling in de eerste

raadkamer.

Vanaf het moment dat het elektronisch huisarrest start, staat in principe vast hoe

de dagindeling van de deelnemende jongeren eruitziet. Op basis daarvan wordt

bijgehouden hoeveel overtredingen en uitvallers er zijn en wat de redenen voor de

uitval zijn. Deze informatie is zowel afkomstig uit het registratiesysteem van elek-

tronisch huisarrest als van de jeugdreclassering (onderzoeksvraag 6). In de gevallen

van een voortijdige beëindiging van het elektronisch huisarrest en plaatsing van de

jongere in een justitiële inrichting wordt bekeken op welke termijn een plaats in

justitiële inrichting beschikbaar is.

14 Aanzuigende werking' is in dit onderzoek gedefinieerd als de mate waarin jongeren die nu elektronisch

huisarrest hebben, zouden zijn geschorst als elektronisch huisarrest niet had bestaan.
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Om na te gaan of er sprake is van nieuwe delicten tijdens de tenuitvoerlegging van

elektronisch huisarrest (onderzoeksvraag 10), wordt het cliënt-volgsysteem jeugd-

criminaliteit (CVS) gebruikt. Dit bevat gegevens over jongeren (tot 18 jaar) die een

strafbaar feit hebben begaan (Productbrochure cliënt-volgsysteem jeugdcrimina-

liteit, 1999). De gegevens zijn afkomstig uit de bedrijfssystemen van de politie, het

OM en de Raad voor de Kinderbescherming. Het CVS bevat persoonsgegevens van

de minderjarigen, een overzicht van hun strafrechtelijke contacten, de wijze van

afhandeling en verwijsgegevens. De gegevens voor het CVS worden iedere 24 uur

uitgelezen uit de systemen van de aanleverende instellingen. In het kader van het

onderzoek wordt voor alle jongeren die gedurende het jaar 2000 en de eerste helft

van 2001 elektronisch huisarrest krijgen nagegaan of zij recidiveren tijdens de

uitvoering van het elektronisch huisarrest.

1.4 Resultaten van de gegevensverzameling

1.4.1 Instroom

Na anderhalf jaar bleken er aanmerkelijk minder jongeren in een enkelband terecht

te zijn gekomen dan was geprojecteerd, namelijk 23, waarvan 12 in het eerste jaar

(2000). Het voorziene aantal was 48.15 Toevalligerwijs zijn er in de genoemde

periode wel 48 jongeren geweest voor wie elektronisch huisarrest is overwogen

(zie hoofdstuk 2).16

1.4.2 Interviews met jongeren en hun ouders

Van de jongeren die in elektronisch huisarrest hebben gezeten zijn er achttien per

brief benaderd voor een interview. Ook de (pleeg)ouders/verzorgers van deze

achttien zijn benaderd. Vier van de vijf die niet zijn gevraagd, hebben twee weken of

korter een enkelband om gehad (zie ook hoofdstuk 3) en zijn daarom met opzet niet

benaderd. Een van hen heeft tweemaal een enkelband om gehad en is de tweede

maal wel benaderd. De vijfde ten slotte heeft door een omissie geen brief van de

jeugdreclassering gekregen. Van de achttien benaderde jongeren hebben er zeven

positief gereageerd op de uitnodiging voor een interview. Van deze zeven waren ook

beide ouders of een van de ouders bereid tot een gesprek. Uiteindelijk zijn echter

niet zeven maar zes jongeren geïnterviewd. Eén jongere liet het tot driemaal toe

15 Namelijk 32 in het eerste jaar en 16 (de helft van 32) in de eerste zes maanden van 2001 (zie paragraaf

1.2.2).

16 Op 25 oktober 2001 was er geen enkele jongere in elektronisch huisarrest. Het totaal aantal 'enkel-
banders' stond toen nog steeds op 23; wel waren er op dat moment 3 jongeren in de aanloopfase (wat

overigens geenszins impliceert dat zij zeker onder elektronisch huisarrest zullen worden geplaatst).
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afweten terwijl de interviewer volgens afspraak bij hem thuis op hem zat te wachten.

Bij drie jongeren is met beide ouders gesproken, bij vier jongeren alleen met de

moeder.17 Daarnaast is in één geval tevens de pleegmoeder geïnterviewd omdat
deze jongere de elektronisch-huisarrestperiode bij pleegouders heeft doorgebracht.

De ouders van de geïnterviewde jongeren waren nagenoeg allemaal getrouwd; bij

één jongere waren de ouders gescheiden.

1.4.3 Interviews met uitvoerende instanties

Voorafgaand aan de start van het experiment zijn er al interviews afgenomen met

de bij het experiment elektronisch huisarrest betrokken rechters-commissarissen

(twee), officieren van justitie (vijf) en jeugdsecretarissen (zeven). Tevens is toen

gesproken met acht rechters van het jeugdteam die bij elektronisch huisarrest zijn

betrokken. Dit is gedaan om een impressie te krijgen van hun visie op de nieuwe

modaliteit. Vervolgens is in de zomer van 2001, zo'n anderhalf jaar na de start van

het project, een tweede serie interviews gehouden. Zo is gesproken met vier jeugd-

reclasseringsmedewerkers die jongeren begeleidden in het kader van elektronisch

huisarrest. Verder is de functionaris van de Raad voor de Kinderbescherming

geïnterviewd die gedurende het voorafgaande jaar het nauwst betrokken was bij

de uitvoering van elektronisch huisarrest. Ook de projectleider van het experiment

en de voorzitter van de stuurgroep zijn geïnterviewd. Er heeft een groepsgesprek

plaatsgevonden met vijf rechters en een officier van justitie, en in aanvulling daar-

op is nog met één rechter (die niet aanwezig kon zijn) een individueel interview

gevoerd. Met vrijwel al deze personen was ook voor het begin van het experiment

gesproken. Ten slotte zijn er nog twee rechters-commissarissen geïnterviewd. Een

van hen is gedurende de gehele looptijd van het experiment met elektronisch

huisarrest als rechter-commissaris werkzaam geweest in het arrondissement

Rotterdam, de ander voor de duur van circa een jaar. Een van deze twee was ook

vooraf geïnterviewd.

Daarnaast is er veel - zowel kwantitatieve als kwalitatieve - informatie `informeel'

verkregen via de stuur- en projectteambijeenkomsten en de daaruit voortvloeiende

contacten. De onderzoekers zijn namelijk vanaf het voorjaar van 1999 steeds aan-

wezig geweest op de vergaderingen van de stuurgroep en het projectteam, waar alle

bovengenoemde partijen zijn vertegenwoordigd.

17 Met andere woorden: ook de ouders van de jongere die het driemaal liet afweten, zijn geïnterviewd.
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1.4.4 Kwantitatieve gegevens
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Zoals uiteengezet was het de bedoeling om zowel via de ontwikkelde elektronisch-

huisarrestformulieren van de Raad voor de Kinderbescherming als via de voor de

griffiers bedoelde formulieren extra informatie te verzamelen. Deze gegevens

kunnen enig inzicht verschaffen in een eventuele aanzuigende werking van de

nieuwe modaliteit (zie paragraaf 1.3.3). De informatie van de elektronisch-

huisarrestformulieren laat bovendien zien in welke mate jongeren die voorgeleid

gaan worden, voldoen aan de criteria om in aanmerking te kunnen komen voor

elektronisch huisarrest. Van de Raad voor de Kinderbescherming zijn in de eerste

achttien maanden van het experiment 389 elektronisch-huisarrestformulieren

ontvangen. Verder hebben de griffiers 25 formulieren ingevuld. Deze hebben

betrekking op 16 jongeren die elektronisch huisarrest kregen opgelegd.

De gepresenteerde informatie (achtergrondgegevens, delicten en dergelijke) over

de 23 elektronisch-huisarrestjongeren én over de 25 jongeren voor wie elektronisch

huisarrest werd overwogen maar die het uiteindelijk niet kregen, is afkomstig uit

de 'reguliere' dossiers van de jeugdreclassering, alsmede uit een speciaal dossier

over de jongeren die de enkelband om kregen. De informatie over eventuele

eerdere delicten (antecedenten) van de jongeren is gebaseerd op informatie uit

het justitiële-documentatiesysteem ()D) en op het elektronisch-huisarrestdossier

van de jeugdreclassering. De recidive-informatie ten slotte is afkomstig uit het CVS.

1.4.5 Bruikbaarheid van het gegevensmateriaal

Bij de dataverzameling hebben zich enkele knelpunten voorgedaan. Zo was de

instroom in de nieuwe modaliteit veel geringer dan geanticipeerd. Ook bleek het

aantal jongeren en ouders dat bereid was tot een interview nogal klein te zijn.

Verder verliep het verzamelen van kwantitatieve informatie op basis van de voor

het onderzoek uitgezette formulieren betrekkelijk moeizaam. Daarnaast waren de

gegevens uit het CVS minder bruikbaar dan gehoopt.18

Een en ander heeft een negatief effect op de bruikbaarheid van de bevindingen.

Zeker waar het de kwantitatieve invalshoek aangaat, is de generaliseerbaarheid van

het gegevensmateriaal zeer beperkt. Wat de representativiteit van de interviews

betreft, moet in acht worden genomen dat de beperkte bereidwilligheid onder

elektronisch-huisarrestcliënten en hun ouders een indicatie kan zijn dat de uit-

eindelijk bereikte groep een positieve selectie vormt van het totaal. Dat betekent

18 Het regionale CVS is een politieel systeem waarin, volgens het OM, de informatie van het OM en de

Raad voor de Kinderbescherming niet volledig is verwerkt. Deze informatie is wel opgenomen in het
landelijke CVS, maar daarin is de politieregio Rotterdam-Rijnmond (nog) niet vertegenwoordigd. Beide

systemen zijn in het kader van het onderzoek bevraagd.
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dat de interviewresultaten op dit vlak eventueel een al te rooskleurig beeld kunnen

geven van de effecten van elektronisch huisarrest op de jongeren. Desalniettemin

bieden deze interviews veel en nuttige inzichten, evenals de interviews met de

diverse ketenpartners - de partijen die bij het proces van de oplegging en uitvoering

van elektronisch huisarrest zijn betrokken.

Wat betreft de recidive van de elektronisch-huisarrestcliënten: vanaf de start van

het onderzoek is steeds aangetekend dat dit een moeilijk element vormt. De beper-

kingen van het CVS in het arrondissement Rotterdam bevestigen dit. Het beeld dat

de verkregen recidivegegevens verschaffen is niet volledig.

1.5 Indeling van het rapport

Het rapport is als volgt ingedeeld. Het volgende hoofdstuk bevat een kwantitatieve

beschrijving van de jongeren die elektronisch huisarrest hebben gehad en voor een

deel ook van jongeren voor wie elektronisch huisarrest werd overwogen. De twee

volgende hoofdstukken betreffen de ervaringen met en meningen over elektronisch

huisarrest van respectievelijk de elektronisch-huisarrestcliënten en hun ouders

(hoofdstuk 3) en van vertegenwoordigers van de organisaties die zijn betrokken

bij de uitvoering van elektronisch huisarrest (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 bevat de

conclusies van het evaluatieonderzoek en een slotbeschouwing, voorafgegaan door

een samenvatting.
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De instroom

Dit hoofdstuk bevat een kwantitatieve beschrijving van de jongeren voor wie is

nagegaan of zij in aanmerking kwamen voor elektronisch huisarrest. Dat wil dus

zeggen dat niet alleen de jongeren aan de orde komen die daadwerkelijk een

enkelband om hebben gekregen, maar waar nodig ook degenen bij wie uiteindelijk

werd besloten om geen elektronisch huisarrest toe te passen. In hoofdstuk 1 is

aangegeven dat de instroom in het project aanzienlijk is achtergebleven bij de

verwachtingen 19 en dat het gegevensmateriaal (daardoor) beperkt generaliseerbaar

is, met name waar het de kwantitatieve invalshoek betreft. Omdat de getalsmatige

bevindingen slechts als illustratie (kunnen) dienen, blijft de behandeling ervan

beknopt.

Paragraaf 2.1 bevat een beschrijving van de jongeren die in 2000 en de eerste

zes maanden van 2001 in het arrondissement Rotterdam zijn vastgehouden en

voorgeleid. In paragraaf 2.2 wordt de informatie behandeld die op basis van de

griffierformulieren (zie hoofdstuk 1) is verzameld, en in paragraaf 2.3 komt de

instroom van potentiële elektronisch-huisarrestcliënten aan de orde.

2.1 Voorgeleide jongeren

De Raad voor de Kinderbescherming heeft tot taak vroeghulp te verlenen aan

jongeren die worden aangehouden en op het politiebureau worden vastgehouden. 20

De Raad voor de Kinderbescherming stelt dan een zogenaamde basisrapportage op,

ook wel aangeduid als `vroeghulprapportage'.21 In 2000 en de eerste helft van 2001

werden in het arrondissement Rotterdam in totaal 1.787 minderjarigen in verzeke-

ring gesteld: 1.168 in 2000 en 619 in de eerste zes maanden van 2001 (Raad voor de

Kinderbescherming Rotterdam, 2001). Deze 1.787 meldingen resulteerden in 814

vroeghulpbezoeken (45,5%), waarvan 543 vroeghulpbezoeken in 2000 (46,5% van de

aanhoudingen in 2000) en 271 in de eerste zes maanden van 2001 (43,8%). In 2000

19 In anderhalf jaar hebben 23 jongeren een enkelband om gehad; voor een dergelijke periode was een
instroom van 48 jongeren voorzien.

20 Het verlenen van vroeghulp aan jongeren die in verzekering zijn gesteld, is de taak van de afdeling

Strafzaken van de Raad voor de Kinderbescherming. Raadsmedewerkers voeren een gesprek niet de
jongeren die op politiebureaus vastzitten en rapporteren vervolgens aan de rechtbank en het OM over

de jongere. Verder adviseren zij bij de voorgeleiding (Raad voor de Kinderbescherming, 2001).
21 Onderdelen in het basisverslag zijn onder meer personalia van de jongere en zijn gezin, delictgegevens,

gezinsstructuur, gezondheid, school, werk, vrije tijd, financiën, afdoening, visie van de informateur en
het advies over verdere stappen.
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betrof een op de vijf meldingen een cliënt die jeugdreclasseringsbegeleiding had of

onder toezicht was gesteld. Deze jongeren worden doorgemeld aan de betreffende

instelling en leveren normaal gesproken geen vroeghulpbezoek op voor de raad.

In het kader van dit onderzoek is de Raad voor de Kinderbescherming verzocht

om voor iedere jongere die in 2000 en de eerste helft van 2001 voorgeleid zou

gaan worden op een apart formulier aan te geven in hoeverre deze jongere vol-

doet aan de criteria voor elektronisch huisarrest en in welke mate er sprake is van

contra-indicaties. De laatste vraag op het formulier betreft de vraag wat de Raad

voor de Kinderbescherming zou hebben geïndiceerd als elektronisch huisarrest

als nieuwe modaliteit niet had bestaan. Deze formulieren zijn ingevuld door de

raadsonderzoekers en bij uitzondering door praktijkleiders. De gegevens die in deze

paragraaf worden gepresenteerd, zijn gebaseerd op deze zogenaamde elektronisch-

huisarrestformulieren. In totaal zijn er over de genoemde periode 389 formulieren

ingevuld.22

Volgens het OM zijn er in de geselecteerde achttien maanden 929 minderjarigen

voorgeleid in het arrondissement Rotterdam.23 Dat betekent dat er een discrepantie

bestaat tussen de OM-cijfers over het aantal voorgeleide minderjarigen (929) en het

aantal van de Raad voor de Kinderbescherming ontvangen formulieren (389). De

Raad heeft dus voor 42% van de voorgeleide jongeren elektronisch-huisarrestformu-

lieren ingevuld. Aangenomen dat de uitval niet selectief is - met andere woorden:

dat er geen vaste reden is waarom bepaalde formulieren niet zijn geleverd en andere

wel - kunnen we er ondanks dit verschil van uitgaan dat de resultaten behoorlijk

representatief zijn voor de groep voorgeleide minderjarigen als geheel. Deze groep

van 389 jongeren bestaat voor 85% uit jongens.24 De gemiddelde leeftijd bedraagt 15

jaar en 4 maanden, uiteenlopend van 12 tot en met 17 jaar. Een kwart van de groep

bestaat uit 15-jarigen, een kwart uit 16-jarigen en 23% uit 17-jarigen.

Om voor elektronisch huisarrest in aanmerking te komen dienen jongeren te vol-

doen aan een aantal criteria. Vijf daarvan zijn opgenomen in tabel 1. Uit de tabel

valt op te maken dat het meer dan de helft van de voorgeleide jongeren ontbreekt

aan een stabiele thuissituatie en/of discipline en structurerend vermogen (beide

58%). Vier op de 10 hebben geen zinvolle dagbesteding (41%). Er zijn slechts 96

jongeren bij wie van alle vijf criteria bekend is of zij daaraan voldoen. Het blijkt dat

36 jongeren aan de vijf criteria voldoen (38%). Wat betreft de contra-indicaties voor

elektronisch huisarrest laat tabel 1 zien dat er voor 126 jongeren informatie over alle

22 Deze formulieren betreffen overigens geen cliënten die jeugdreclasseringsbegeleiding hebben of onder

toezicht gesteld zijn.

23 Namelijk 575 in 2000 en 354 in de eerste helft van 2001.

24 Van 49 van de 389 jongeren is het geslacht onbekend.
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Tabel 1: Criteria en contra-indicaties voor elektronisch huisarrest (in totaal 389

formulieren)

criteria

stabiele thuissituatie

jongere en ouders willen elektronisch huisarrest

zinvolle dagbesteding

discipline en structurerend vermogen

KPN-aansluiting'

voldoet aan alle vijf criteria

contra-indicaties

ernstige drugsverslaving

ernstige gedragsstoornissen

schokkende feiten

verwachte strafmaat meer dan 6 maanden

een of meer contra-indicaties

27

ja nee onbekend respondenten

0/0 % o/o aantal

28 58 14 374

26 18 56 278

54 41 5 371

21 58 21 362

63 32 6 374

38 63 n.v.t. 96

ja nee onbekend respondenten

2 68 31 377

9 52 39 379

40 41 18 375

20 39 41 374

30 70 n.v.t. 126

Bij het ontbreken van een KPN-aansluiting zou deze aangelegd moeten worden als dit het enige beletsel

vormt. Daartoe zou desnoods een korting kunnen worden aangeboden.

Bron: elektronisch-huisarrestformulieren Raad voor de Kinderbescherming

vier contra-indicaties beschikbaar is. De meerderheid, 88 jongeren (70%), heeft geen

enkele contra-indicatie voor elektronisch huisarrest.

Bij het combineren van deze gegevens blijven er slechts 50 jongeren over van wie

informatie over alle criteria en contra-indicaties beschikbaar is. Ruim een kwart

daarvan (14 jongeren; 28%) voldoet aan alle criteria voor elektronisch huisarrest

en heeft tevens geen contra-indicaties. Op het eerste gezicht zou de indruk kunnen

ontstaan dat dit nog een betrekkelijk groot deel is. Het is echter aannemelijk dat

jongeren van wie in dit stadium onbekend is of zij aan een of meer criteria voldoen,

een grotere kans lopen om niet in aanmerking te worden genomen voor elektronisch

huisarrest. Zó bezien voldoet slechts 3,5% van de jongeren aan alle eisen (14 van

de 389).

Tabel 1 laat zien dat met name informatie over de volgende items vaak ontbreekt:

jongere en ouders willen elektronisch huisarrest', 'ernstige gedragsstoornissen' en

verwachte strafmaat meer dan 6 maanden'. Dit zijn bij uitstek de punten die de

Raad voor de Kinderbescherming op dit moment in de procedure nog niet kan

beoordelen. De thuissituatie, dagbesteding en de aanwezigheid van een telefoon-

aansluiting zijn gemakkelijker vast te stellen. Vooral het schatten van de verwachte

strafmaat is voor de Raad voor de Kinderbescherming erg moeilijk. Een en ander

kan betekenen dat potentiële elektronisch-huisarrestdeelnemers al in dit stadium
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Tabel 2: Delictcategorieën (in totaal 389 formulieren)

delictcategorie

poging tot doodslag of zware mishandeling al dan niet in vereniging
bedreiging (met geweld), mishandeling en vrijheidsberoving

(poging tot) diefstal, inbraak, al dan niet in vereniging

(poging tot) diefstal met geweld, beroving, al dan niet in vereniging

opzetheling, al dan niet in vereniging

afpersing, al dan niet in vereniging

opzettelijke brandstichting
handel in drugs, al dan niet in vereniging

openlijke geweldpleging, al dan niet in vereniging

aanranding en verkrachting, al dan niet in vereniging

valsmunterij

overtredingen Vuurwapenwet/Wet Wapens en munitie

totaal

onbekend

Bron: elektronisch-huisarrestformulieren Raad voor de Kinderbescherming

28

aantal %

23 7,0

13 4,0

99 30,2

117 35,7

5 1,5

14 4,3

5 1,5

4 1,2

25 7,6

17 5,2

2 0,6

4 1,2

328 100,0

61

afvallen wegens gebrek aan informatie. Verder kan dit inhouden dat in deze fase

vooral de relatief eenvoudig controleerbare criteria bepalen of een jongere eventueel

geschikt wordt bevonden voor elektronisch huisarrest. Het zou er dan op neerkomen

dat elektronisch huisarrest vooral wordt toegepast voor jongeren die een zinvolle

tijdsbesteding en een stabiele thuissituatie hebben.

Verreweg de meest voorkomende delicten zijn (poging tot) diefstal met geweld dan

wel beroving, al dan niet in vereniging, en (poging tot) diefstal dan wel inbraak, al

dan niet in vereniging (zie tabel 2). Deze twee vormen samen twee derde van het

totaal (66%; tabel 2). Iedere andere delictcategorie maakt 8% of minder van het

totaal uit. Geweldsdelicten als categorie beslaat ruim 54%.25

In tabel 3 staan de zes meest voorkomende adviezen van de Raad voor de Kinder-

bescherming ten aanzien van de jongeren die voorgeleid zouden gaan worden. In de

meeste gevallen bleef deze vraag onbeantwoord (206 van de 389 formulieren). Bijna

een op de vijf indicaties betrof inbewaringstelling. De adviezen 'schorsen' en 'niet

schorsen' worden eveneens betrekkelijk vaak gegeven (14% en 12%). Verder worden

'jeugdreclasseringsbegeleiding', 'schorsen met jeugdreclasseringsbegeleiding' en

'nachtdetentie' nogal eens geïndiceerd.

25 Poging tot doodslag of zware mishandeling al dan niet in vereniging, bedreiging (met geweld), mis-

handeling en vrijheidsberoving, openlijke geweldpleging, al dan niet in vereniging en (poging tot)

diefstal met geweld, beroving, al dan niet in vereniging.
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Tabel 3: Top-6 van de vroeghulpindicaties van de Raad voor de Kinderbescherming inzake

voorgeleide jongeren

zes meest gegeven indicaties

detentie/in bewaring

schorsen

niet schorsen

jeugdreclassering

schorsen + jeugdreclassering

Kralingen (nachtdetentie)

183 indicaties gegeven; 206 onbeantwoord

Bron: elektronisch-huisarrestformulieren Raad voor de Kinderbescherming

2.2 Griffierformulieren

aantal %

(n=1 83*)

34 18,6

25 13,7

22 12,0

13 7,1

11 6,0

9 4,9

Aan de griffiers van de raadkamers is verzocht om, op grond van de behandeling in

de raadkamer, een vragenlijstje in te vullen voor iedere jongere die elektronisch

huisarrest kreeg opgelegd. Het doel hiervan was om een idee te krijgen wat er met

de jongeren in kwestie zou zijn gebeurd als de elektronisch-huisarrestmodaliteit niet

had bestaan. Dit geeft een grove indruk van de mate waarin er sprake is van een

aanzuigende werking van deze nieuwe mogelijkheid.

Over de periode januari 2000 tot 1 juli 2001 zijn in totaal 25 van deze 'griffierformu-

lieren' ontvangen van de raadkamer. Een aantal daarvan betreft dezelfde jongeren

op verschillende raadkamerzittingen. De 25 ingevulde formulieren hebben betrek-

king op 16 verschillende jongeren, die allen onder elektronisch huisarrest werden

geplaatst. In totaal hebben 23 jongeren onder elektronisch huisarrest gestaan in

de eerste achttien maanden van het experiment. De 16 jongeren waarover deze

informatie beschikbaar is, vormen daarmee ruim twee derde van het totaal. Uit de

griffierformulieren blijkt dat, naar het oordeel van de raadkamer, 6 van deze jonge-

ren in nachtdetentie (Kralingen) zouden zijn geplaatst als elektronisch huisarrest

niet had bestaan. De overige 10 zouden in een opvanginrichting zijn geplaatst.26 De

informatie van de griffierformulieren lijkt dus niet te wijzen in de richting van een

aanzuigende werking van de nieuwe modaliteit (althans bij deze 16 jongeren).

2.3 Instroom

In deze paragraaf komen vier onderwerpen aan de orde. In paragraaf 2.3.1 worden

enkele achtergrondkenmerken behandeld van de 48 jongeren voor wie is overwogen

26 Waarvan één jongere bij de raadkamer tweede verlenging onder voorwaarden geschorst zou worden.
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om elektronisch huisarrest toe te passen. In paragraaf 2.3.2 gaat de aandacht uit

naar de delicten waarvoor de jongeren zijn aangehouden. Bij welk soort delicten zijn

de jongeren betrokken geweest? En is dit de eerste keer dat zij met politie en justitie

in aanraking komen of hebben zij al meer op hun kerfstok? Paragraaf 2.3.3 gaat over

de oplegging van het elektronisch huisarrest behandeld: wie verzoekt daarom?

Verder wordt ingegaan op een aantal kenmerken van het weekprogramma; dit deel

heeft uiteraard alleen betrekking op degenen die de enkelband feitelijk om hebben

gehad. De vierde en laatste paragraaf (2.3.4) betreft de mate waarin gele en rode

kaarten zijn uitgedeeld, de strafzitting en de strafoplegging na afloop van het

elektronisch huisarrest. De informatie in deze paragraaf is voor het leeuwendeel

onttrokken aan dossiers van de jeugdreclassering.

2.3.1 Enkele sociaal-culturele achtergrondkenmerken

Zoals gezegd is voor 48 jongeren elektronisch huisarrest overwogen. Het ging

nagenoeg alleen om jongens, namelijk 47 van de 48. Het enige meisje voor wie

elektronisch huisarrest werd overwogen heeft ook feitelijk de enkelband omgehad.

Dat betekent dat 22 van de 23 'enkelbanders' en alle 25 afvallers jongens waren. De

groep die onder elektronisch huisarrest werd geplaatst (23 enkelbanders), bestond

overigens uit 22 individuen. Eén jongen heeft namelijk tweemaal een enkelband

gedragen: de eerste maal gedurende circa twee weken en de tweede maal bijna vijf

weken.

De gemiddelde leeftijd van de 48 jongeren in kwestie was 15 jaar en 5 maanden. Er

bestaat op dit punt geen noemenswaardig verschil tussen de groepen die wel en

geen elektronisch huisarrest ondergingen (respectievelijk 15,3 en 15,5 jaar). De

leeftijd van degenen die een enkelband droegen, varieerde van 13 tot 17 jaar, tegen-

over 14 tot 17 voor de anderen.

In tabel 4 is de etniciteit van de jongeren weergegeven, uitgesplitst naar wel of geen

elektronisch huisarrest. Er is betrekkelijk weinig verschil tussen de groepen. De

verdeling kan om twee redenen niet worden afgezet tegen de mate waarin de

genoemde etnische groepen in de Nederlandse bevolking zijn vertegenwoordigd:

het aantal jongeren is te gering en jongeren moeten aan een aantal criteria worden

voldaan om iberhaupt in aanmerking te komen voor elektronisch huisarrest.

Afgaande op de groep die elektronisch huisarrest heeft gehad, kan niettemin worden

geconcludeerd dat er op dit moment geen reden is om aan te nemen dat de moda-

liteit elektronisch huisarrest voorbehouden is aan bepaalde etnische groepen.

De ouders van ruwweg driekwart van jongeren in de elektronisch-huisarrestgroep

zijn gehuwd (bijlage 6, tabel 1). Dit percentage is in de groep jongeren die geen

elektronisch huisarrest hebben gekregen aanzienlijk lager, namelijk ruim 40%. Deze

bevinding lijkt te bevestigen dat aan de belangrijke voorwaarde van een stabiele

leefomgeving wordt voldaan - lijkt, omdat de status van de ouders in de geen-
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Tabel 4: Verdeling van etnische achtergrond over de groepen die wel/geen elektronisch

huisarrest hebben gehad

etniciteit elektronisch huisarrest geen elektronisch huisarrest

aantal % aantal % totaal

Nederlands 5 23 7 30 12

Turks 5 23 4 17 9

Marokkaans 3 14 3 13 6

Antilliaans - 2 9 2

Surinaams 5 23 4 17 9

anders 4 18 3 13 7

totaal 22 100 23 100 45

onbekend 1 2 3

Door afronding sommeren percentages niet tot 100%Po.
Bron: dossiers jeugdreclassering

Tabel 5: Jongeren die wel en geen elektronisch huisarrest hebben gehad, naar delicttype

delicttype elektronisch huisarrest geen elektronisch huisarrest

aantal %

diefstal met geweld, evt. in vereniging 16 70

brandstichting 2 9

openlijke geweldpleging 5 22

bezit van/handel in harddrugs - -

totaal 23 100

Door afronding sommeren percentages niet tot 100%.

Bron: justitiële documentatie en jeugdreclasseringsdossiers

aantal % totaal

18 72 34

- - 2
6 26 11
1 4 1

25 100 48

huisarrestgroep bij 11 van de 25 jongeren onbekend is. Deze conclusie is dus wel

met enige onzekerheid omgeven.

2.3.2 Delictgedrag

In verreweg de meeste gevallen werden de jongeren voorgeleid wegens diefstal met

geweld, al dan niet met een of meerdere anderen gepleegd (zie tabel 5). Zowel in de

elektronisch-huisarrestgroep als in de geen-huisarrestgroep was circa 70% van de

jongeren betrokken bij misdrijven van een dergelijke aard. Beide groepen omvatten

verder een aantal jongens die zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweld-

pleging (respectievelijk 22% en 26%). Weinig voorkomende delicten zijn brandstich-

ting en bezit van en/of handel in harddrugs. Een vergelijking met de gegevens in

tabel 2 laat zien dat kandidaten voor elektronisch huisarrest vrijwel uitsluitend

komen uit de groep jongeren die zich schuldig maken aan gewelddadig gedrag. In
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tabel 2 zijn ook vermogensmisdrijven ruim vertegenwoordigd, maar die komen in

tabel 5 niet terug.

De elektronisch-huisarrestgroep telt iets meer first offenders, dat wil zeggen jonge-

ren die niet eerder in aanraking met justitie kwamen, dan de geen-huisarrestgroep

(respectievelijk 55% en 44%). Van de overigen zijn enkelen wel eerder met de politie

in aanraking geweest, getuige hun HALT-contacten.27 Ook voor de rest verschillen de

groepen eigenlijk niet noemenswaardig (zie bijlage 6, tabel 2).

De delicten waarvoor de niet-first offenders in het elektronisch-huisarresttraject

belanden28 verschillen qua karakter niet wezenlijk van de delicten waarvoor zij al

eerder met politie en justitie in aanraking kwamen. Diefstal (met/zonder geweld) en

openlijke geweldpleging vormen ook hier het zwaartepunt. Drie jongens hebben een

zedendelict op hun conto staan. Qua antecedenten lijkt er weer weinig onderscheid

te zijn tussen de jongeren die wel en geen elektronisch huisarrest kregen. Werk- en

leerstraffen naar aanleiding van eerdere feiten komen echter alleen in de laatste

groep voor. Geen van de jongeren in de elektronisch-huisarrestgroep kreeg al eerder

een straf opgelegd, op één na (dit geval betrof een week voorwaardelijk met een

proeftijd van twee jaar).

2.3.3 Toewijzing en kenmerken van het weekprogramma

In paragraaf 2.1 zijn de resultaten behandeld van de formulieren die de Raad voor

de Kinderbescherming heeft ingevuld voor iedere jongere die zou worden voor-

geleid. Deze formulieren bevatten de criteria en contra-indicaties voor elektronisch

huisarrest. In zijn basisrapportages geeft de Raad voor de Kinderbescherming een

advies over wat er met de jongere zou moeten gebeuren. Ook het advies om elek-

tronisch huisarrest te overwegen kan in een basisrapportage worden opgenomen.

Dit advies geeft mogelijk een indicatie van wat er met de jongere zou zijn gebeurd

als de modaliteit elektronisch huisarrest niet had bestaan, met andere woorden:

in hoeverre elektronisch huisarrest de plaats inneemt van andere modaliteiten

(schorsen of hechten).

De kern van het advies betreft de keuze tussen schorsen of vasthouden. Veelal

hebben de adviezen echter het karakter van een optielijst, bijvoorbeeld 'schorsen

met jeugdreclasseringsbegeleiding, maar indien dit niet mogelijk is in verband met

de ernst van het feit: nachtdetentie'. Tabel 6 laat zien hoe vaak schorsen dan wel

hechtenis werd aangeraden, ongeacht de verdere nuanceringen. Allereerst valt op

dat informatie over het vroeghulpadvies slechts voor drie kwart van de 48 jongeren

kon worden achterhaald (36 jongeren). In paragraaf 2.1 is vermeld dat de Raad voor

de Kinderbescherming bij ongeveer de helft van de aangemelde jongeren een vroeg-

27 Zie bijlage 6 voor een omschrijving van HALF.

28 Ongeacht of zij uiteindelijk daadwerkelijk elektronisch huisarrest opgelegd hebben gekregen.
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Tabel 6: Jongeren die wel en geen elektronisch huisarrest hebben gehad, naar vroeghulp-

advies van de Raad voor de Kinderbescherming

vroeghulpadvies

voorlopige hechtenis

schorsen

nachtdetentie

elektronisch huisarrest

geen advies: te weinig informatie

of niet aangemeld

totaal

onbekend

Bron: jeugdreclasseringsdossiers

elektronisch huisarrest geen elektronisch huisarrest

aantal % aantal % totaal

3 16 3 18 6

10 53 7 41 17

1 5 - - 1

4 21 - - 4

1 5 7 41 8

19 100 17 100 36

4 8 12

hulpbezoek aflegt. Tegen die achtergrond is het gegeven dat het vroeghulpadvies

voor drie kwart van de jongeren (36 van de 48) beschikbaar is minder teleurstellend.

Voor 8 van de resterende 36 jongeren bleek er geen advies te zijn gegeven, om

verschillende redenen. De politie had hen bijvoorbeeld te laat of helemaal niet

aangemeld bij de Raad voor de Kinderbescherming of er was te weinig informatie

beschikbaar om een advies te kunnen geven. Geen van deze 8 jongeren heeft

uiteindelijk elektronisch huisarrest gekregen.

Er waren dus voor maar 28 jongeren vroeghulpadviezen voorhanden, namelijk 18

jongeren die elektronisch huisarrest kregen en 10 die geen elektronisch huisarrest

kregen. Deze 28 adviezen geven een indicatie - maar ook niet meer dan dat - van de

mate waarin de nieuwe modaliteit een aanzuigende werking heeft.29 De gegevens in

tabel 6 lijken te wijzen in de richting van een lichte aanzuigende werking. Immers,

10 jongeren voor wie in eerste instantie schorsing werd geadviseerd belandden in

een enkelband. Voor 3 van de 18 jongeren met elektronisch huisarrest werd

voorlopige hechtenis geadviseerd, voor 4 jongeren werd elektronisch huisarrest

aangeraden.

In het Projectplan Elektronisch Huisarrest Minderjarigen in het arrondissement

Rotterdam werd ervan uitgegaan dat de rechter-commissaris, die beslist over de

inbewaringstelling, bij de voorgeleiding van de jongere wel of geen indicatie voor

elektronisch huisarrest zou geven (Erftemeijer, 1999). In de loop van het experiment

is gebleken dat de verzoeken om de mogelijkheid van elektronisch huisarrest te

bezien steeds vaker vanuit de raadkamer kwamen en niet zozeer van de rechters-

29 Hier fungeren dus de vroeghulpadviezen van de Raad voor de Kinderbescherming als norm voor een
eventuele aanzuigende werking.
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commissarissen. De raadkamerverzoeken komen tot stand in de interactie tussen de

officier van justitie, de advocaat en de rechters. Voor zowel jongeren die elektronisch

huisarrest kregen als degenen die dat niet kregen blijkt iets meer dan de helft van de

verzoeken vanuit de raadkamer te zijn gekomen. De verdeling is weergegeven in

tabel 3 in bijlage 6.

Wanneer een raadkamer besluit om de mogelijkheid van elektronisch huisarrest te

laten onderzoeken, wordt de raadkamer dikwijls aangehouden (meestal met één à

twee weken) teneinde de jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming

tijd te gunnen voor het onderzoek en het samenstellen van het weekprogramma.

Tabel 4 in bijlage 6 laat zien dat de oplegging van het elektronisch huisarrest in

ongeveer de helft van de gevallen plaatsvond één week na de raadkamer gevangen-

houding dan wel één week na de raadkamer eerste verlenging. In circa één vijfde

van de gevallen werd het elektronisch huisarrest direct op de raadkamer gevangen-

houding opgelegd (22%).

De 23 jongeren in elektronisch huisarrest hebben de enkelband gemiddeld zes

weken om gehad (42,3 dag30). De'draagtijden' varieerden sterk. Eén deelnemer heeft

de enkelband slechts vier dagen om gehad, 3 jongeren (afgerond) slechts twee

weken. De langste draagtijd was elf weken (75 dagen; 2 jongeren).

Zoals uit hoofdstuk 1 (en bijlage 3) kan worden afgeleid, omvatten de weekpro-

gramma's waaraan de elektronisch-huisarrestcliënten zich hebben te houden de

basiselementen school/werk, hulpverlening en sociale redzaamheid. In de praktijk

is gebleken dat het leeuwendeel van de programma's wordt ingevuld met de eerste

twee elementen, zeker in de eerste weken van het elektronisch huisarrest. De pro-

gramma's moeten minstens 30 uur per week bedragen.31 In tabel 7 is de verdeling

van de uren binnen de programma's van de 23 jongeren samengevat. Gemiddeld

omvatte een programma 39,3 uur. Dit betrekkelijk hoge aantal komt ten dele voor

rekening van 4 cliënten bij wie het weekprogramma uitsluitend (2 jongeren) of

hoofdzakelijk was gevuld niet werkzaamheden in het kader van een baan of

alternatieve dagopvang. Zonder deze 4 beliep het gemiddelde weekprogramma

36,7 uur. Uit de tabel blijkt overigens ook dat bij de start van het elektronisch

huisarrest in zes weekprogramma's een (bij)baan voorkwam. De meeste jongeren,

17 van de 23, gingen in het kader van elektronisch huisarrest dus alleen naar school;

3 jongeren combineerden werk en school, en zoals gezegd waren er 2 cliënten die

alleen werkten en niet naar school gingen. Circa twee derde van de schoolgaande

jongeren in de elektronisch-huisarrestgroep zat op een school voor middelbaar

beroepsonderwijs (VMBO, KMBO). De anderen zaten op 2 na op de MAVO.

30 De begindag en de laatste dag zijn als een hele dag geteld.

31 In vakantieperiodes 20 uur per week (zie hoofdstuk 4).
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Tabel 7: Samenstelling van de weekprogramma's (bij de start van elektronisch huisarrest)

uren

school

uren

werk

uren jeugd-

reclasserings-

contacten

uren

reistijd

uren

overig
totaal

aantal uren
per week

gemiddeld 28,9 25 2,1 5,2 16,5 39,3

minimum 8,3 6 2 2,5 8 30,5

maximum 36 50 3 10,5 25 59

(aantal cliënten) (20) (6) (23) (18) (2) (23)

De (verplichte) contacten met de jeugdreclasseringbegeleiders - per week twee

contacten op afspraak en één onaangekondigd bezoek - namen gemiddeld iets meer

dan twee uur per week in beslag. De reistijd van huis naar school/werk en vice versa

maakte 13,2% van het totale weekprogramma uit. Slechts bij 2 cliënten werden uren

opgevoerd die anders werden ingevuld dan met school, werk,

jeugdreclasseringcontacten of reistijd. Het betrof hier alternatieve dagopvang

(omdat er geen school beschikbaar meer was; 25 uur) en sport/verenigingsactivitei-

ten. Omdat vrijetijdsactiviteiten, sport, activiteiten in het kader van vergroting van

de sociale redzaamheid van de jongere en dergelijke veelal pas enkele weken na de

start van het elektronisch huisarrest een plaats in het programma krijgen komen

deze elementen niet voor in tabel 7.

Over het algemeen hielden de elektronisch-huisarrestcliënten zich goed aan de in

hun weekprogramma gestelde (tijds)grenzen. Wel is er volgens de jeugdreclassering

vooral in het eerste jaar veel sprake geweest van vals-alarmmeldingen. Die resul-

teerden uit het feit dat de medewerkers van het beveiligingsbedrijf de roosters niet

goed lazen of wijzigingen niet of niet juist hadden doorgevoerd in de computer. Van

de 23 jongeren hebben er 6 een kaart gehad. In 5 gevallen ging het om een gele kaart

wegens een ongeoorloofde overtreding van een aanwezigheidsverplichting. Er is één

rode kaart uitgedeeld wegens spijbelen, oncontroleerbaar gedrag en afwezig zijn

bij de huisbezoeken van de jeugdreclasseringsbegeleider. Deze jongere is tot de

strafzitting in Kralingen geplaatst.

Het gegeven dat er één rode kaart is toegekend impliceert echter niet dat het

elektronisch huisarrest bij slechts één jongere tussentijds is afgebroken. Dit was

namelijk ook het geval bij een andere cliënt. Na 9,5 week met de enkelband om

begonnen er onverklaarbare nachtelijke alarmmeldingen op te treden. Toch bleek bij

telefonische controle steeds dat de jongere gewoon thuis was. Het is niet duidelijk

geworden of de meldingen te wijten waren aan storingen in de elektronica of aan

het feit dat de cliënt of iemand anders had getracht om de apparatuur te manipu-

leren. Hoe dan ook: de situatie was oncontroleerbaar, het elektronisch huisarrest

werd daarom stopgezet en de jongere werd in een jeugdinrichting geplaatst. De
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stopzetting gebeurde voor een belangrijk deel overigens ook omdat er inmiddels

nieuwe feiten (delicten) bekend waren geworden.

2.3.4 Strafoplegging na afloop en recidive
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Niet voor alle jongeren die elektronisch huisarrest hebben ondergaan kon worden

nagegaan of na afloop op de strafzitting nog een of andere vorm van straf aan

hen is opgelegd. Dit is een gevolg van het feit dat er aan het eind van de gegevens-

verzamelingsperiode nog geen strafzitting had plaatsgevonden voor degenen voor

wie het elektronisch huisarrest op dat moment nog liep of (net) was afgerond. Dit

geldt voor 7 jongeren; bij 5 van hen is de strafzitting32 aangehouden tot na het

eind van de dataverzamelingsperiode, de andere 2 waren nog niet op strafzitting

geweest. Dit betekent dat er voor 16 jongeren een vonnis van de strafzitting

beschikbaar was.

Wat betreft het aanhouden van een strafzitting: dit gebeurt (en kan tot enkele

maanden duren) bijvoorbeeld omdat er nieuwe getuigen zijn of omdat het gaat
om een groepsdelict waarbij men de zaken zoveel mogelijk parallel wil behandelen.

Daardoor kan het gebeuren dat de enkelband van een cliënt die wel tijdig op straf-

zitting is gebracht, moet worden doorgeknipt omdat de maximale periode voor

voorlopige hechtenis is bereikt (drie keer dertig dagen) en dat deze jongere vrij

rondloopt tot het moment dat de zaak weer voorkomt.

Bij de start van het experiment was de verwachting dat de strafzitting na voltooiing

van het elektronisch huisarrest een enkelvoudige raadkamer zou betreffen.33 In de

helft van de gevallen betrof het echter een meervoudige kamer (zie bijlage 6, tabel

5). Een verklaring daarvoor is bijvoorbeeld dat er tijdens het elektronisch huisarrest

nieuwe feiten boven water zijn gekomen. De jongere bij wie het elektronisch huis-

arrest wegens technische manco's moest worden afgebroken is de enige die - vooral

ook omdat inmiddels een aantal nieuwe feiten aan het licht was gekomen - vervol-

gens een onvoorwaardelijke straf kreeg opgelegd. Dertien anderen kregen eveneens

nog straffen opgelegd. Deze betroffen - na aftrek van het elektronisch huisarrest -

steeds een werk- en/of leerstraf, en/of het betalen van schadevergoeding. Daarbij

kregen 9 van hen bovendien een voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. Bij 3 van

deze 9 jongeren werd tevens de jeugdreclasseringsbegeleiding gecontinueerd. De

jongere (van deze 13) die wegens een rode kaart het elektronisch huisarrest moest

afbreken werd daarop in Kralingen geplaatst (nachtdetentie); hier bestond het

uiteindelijke vonnis uit een werk- en leerstraf. Twee jongeren kregen voorzover

bekend geen straf meer opgelegd na afloop van het elektronisch huisarrest.

32 In alle vijf de gevallen een meervoudige kamer.

33 Gezien de eis, namelijk zes maanden.
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Van 16 van de 25 jongeren die wel in aanmerking kwamen voor elektronisch

huisarrest maar die het uiteindelijk niet kregen opgelegd, is bekend welke straf zij

op de eindzitting hebben gekregen. Eén jongere is vrijgesproken, aan 12 jongeren

is een voorwaardelijke straf opgelegd; 11 van deze 12 hebben eveneens jeugd-

reclasseringsbegeleiding opgelegd gekregen. Verder kregen 5 van deze 12 jongeren

bovendien een werkstraf.34 Ten slotte heeft 1 jongere alleen een werkstraf gehad,

een ander alleen een leerstraf en een derde een werkstraf én een leerstraf.
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Uit de CVS-gegevens blijkt dat geen enkele elektronisch-huisarrestcliënt opnieuw

delicten heeft gepleegd tijdens de uitvoering van het elektronisch huisarrest. Er is

dus geen sprake van recidive tijdens het elektronisch huisarrest. Na afloop van het

elektronisch huisarrest recidiveerden voorzover bekend 4 van de 23 elektronisch-

huisarrestcliënten (17%), waarvan 1 jongere tweemaal.35 De - in totaal vijf - delicten

betroffen vernieling, diefstal, een openbare-ordedelict en tweemaal openlijk geweld

tegen personen. Bij deze conclusies moeten wel steeds de beperkingen van het CVS

in acht worden genomen (zie paragraaf 1.4.5). Drie van cle 4 recidiverende jongeren

waren first offenders ten tijde van de oplegging van het elektronisch huisarrest;

1 van deze 3 was op dat moment al wel in contact geweest met HALT.

Twee van de 4 recidivisten hebben de enkelband twee weken gedragen,36 de 2 ande-

ren respectievelijk ruim negen en een kleine elf weken. Voor de eerste 2 recidivisten

omvatte de periode waarop de CVS-gegevens na afloop van het elektronisch huis-

arrest betrekking hebben negen maanden, voor de andere 2 vier en drie maanden.

Drie van de 4 hebben tijdens het elektronisch huisarrest een officiële waarschuwing

gekregen in de vorm van een gele kaart.

2.4 Samenvatting

Volgens de door de Raad voor de Kinderbescherming ingevulde elektronisch-

huisarrestformulieren voldeed ruim de helft van de voorgeleide jongeren niet aan

de criteria van een stabiele thuissituatie en/of voldoende discipline/structurerend

vermogen. Daarnaast ontbreekt vaak informatie over de volgende aspecten: 'jongere

en ouders willen elektronisch huisarrest', 'ernstige gedragsstoornissen' en 'verwachte

strafmaat meer dan 6 maanden'. Over deze aspecten kan de Raad voor de Kinder-

bescherming op dat moment in de procedure niet goed oordelen. Dit kan tot gevolg

hebben dat potentiële elektronisch-huisarrestdeelnemers in deze fase al afvallen. Al

34 Drie van deze vijf zowel een werk- als leerstraf.

35 De recidiveperiode na afloop van liet elektronisch huisarrest varieert per jongere, afhankelijk van het

moment waarop liet elektronisch huisarrest eindigde. De recidivemeting loopt tot de laatste week van

oktober 2001.

36 Een van deze twee heeft later nogmaals elektronisch huisarrest opgelegd gekregen en de enkelband
toen ruim 4,5 week om gehad.
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met al betekent dit dat slechts 3,5% van de voorgeleide jongeren voldoet aan alle

elektronisch-huisarrestvoorwaarden. Een en ander kan ook betekenen dat vooral de

relatief eenvoudig controleerbare criteria bepalen of elektronisch huisarrest een

optie is voor een jongere. Het zou er dan op neerkomen dat elektronisch huisarrest

vooral wordt toegepast voor jongeren die een zinvolle tijdsbesteding en een stabiele

thuissituatie hebben.

Voor 48 jongeren is elektronisch huisarrest overwogen. Van hen kregen uiteindelijk

23 jongeren een enkelband om. Meestal werden de jongeren voorgeleid wegens

diefstal met geweld, al dan niet met een of meerdere anderen gepleegd. Dit geldt

voor 70% van zowel de enkelbanders als de afvallers. De elektronisch-huisarrest-

groep telt iets meer first offenders, namelijk 55% tegen 44% van de afvallers. De

delicten waarvoor de niet-first-offenders in het elektronisch-huisarresttraject

belandden verschillen nauwelijks van hun eerdere delicten. Door de bank genomen

is er weinig verschil tussen de groep jongeren die elektronisch huisarrest kregen en

de afvallers, zowel qua sociaal-culturele achtergrond als qua delictgedrag.

De 23 elektronisch-huisarrestdeelnemers hebben de enkelband gemiddeld 6 weken

om gehad. De draagtijd varieerde van 4 tot 75 dagen. Gemiddeld omvatte een

weekprogramma 37 uur. In het kader van dit programma gingen de meeste jongeren

(17) alleen naar school. Zes jongeren hebben een kaart gehad. In 5 gevallen ging

het om een gele kaart, 1 jongere kreeg een rode kaart. Deze jongere is vervolgens

tot de strafzitting in nachtdetentie geplaatst. Bij een ander werd het elektronisch

huisarrest tussentijds afgebroken wegens technische problemen.

Voor 16 jongeren was een vonnis van de strafzitting beschikbaar. De helft van die

zittingen betrof een meervoudige kamer. Twee jongeren kregen geen straf meer

opgelegd. Degene bij wie het elektronisch huisarrest wegens technisch falen werd

stopgezet kreeg een onvoorwaardelijke straf doordat er nieuwe feiten aan het licht

waren gekomen. De straffen voor de resterende 13 jongeren betroffen - na aftrek

van het elektronisch huisarrest - steeds een werk- en/of leerstraf en/of het betalen

van schadevergoeding. Negen jongeren kregen bovendien een voorwaardelijke

vrijheidsstraf. Bij 3 van deze 9 werd de jeugdreclasseringsbegeleiding gecontinueerd.

Recidive tijdens het elektronisch huisarrest kwam niet voor. Na afloop van het

elektronisch huisarrest recidiveerden voorzover bekend 4 jongeren (17%), waarvan

1 jongere tweemaal.

De griffiers van de raadkamers hebben een vragenlijstje ingevuld voor 16 jongeren

die elektronisch huisarrest kregen. Deze informatie lijkt niet te wijzen op enige

aanzuigende werking. De vroeghulpadviezen van de Raad voor de Kinderbescher-

ming suggereren een lichte aanzuigende werking: 10 jongeren met een schorsings-

advies kregen een enkelband om.
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Ervaringen en oordeel van de jongeren

en hun ouders

In dit hoofdstuk staan de ervaringen van jongeren en hun ouders met elektronisch

huisarrest centraal. Er zijn zes jongeren en zeven ouders geïnterviewd (zie paragraaf

1.4.2).37 Eén jongere kwam meerdere malen niet opdagen terwijl de interviewer

volgens afspraak bij hem thuis zat. In paragraaf 3.1 komen de ervaringen van de

jongeren aan bod, in paragraaf 3.2 die van de ouders. Paragraaf 3.3 bevat een aantal

conclusies over de nieuwe modaliteit op grond van de ervaringen van deze twee

respondentgroepen.

3.1 Ervaringen en oordeel van de jongeren

3.1.1 Sociaal-culturele achtergrond

Hoe hebben de jongeren het elektronisch huisarrest beleefd? De groep geïnter-

viewde jongeren bestaat uit één meisje en vijf jongens. Eén jongen is van Turkse

komaf, de andere respondenten zijn Nederlands.38 Eén jongere is 14 jaar, drie

jongeren zijn 16 jaar en twee jongeren zijn 17 jaar. Een van de geïnterviewden

heeft het elektronisch huisarrest bij pleegouders doorgebracht, de anderen bij

hun ouders (van wie één jongere alleen bij de moeder, aangezien de ouders

gescheiden zijn). Drie jongeren hebben zich schuldig gemaakt aan openlijke

geweldpleging in vereniging met lichamelijk letsel ten gevolg. Eén jongere heeft

diefstal met geweld in vereniging op zijn geweten. Bij de andere twee betreft het

brandstichting.

Drie jongeren hebben de enkelband ongeveer twee maanden om gehad, twee

jongeren circa een maand en één jongere drie weken. Schoolgaan was tijdens het

elektronisch huisarrest de hoofdactiviteit voor vier van de geïnterviewden; één

jongere werkte en van een ander bestond de dagbesteding goeddeels uit alternatieve

37 In dit hoofdstuk wordt gesproken over 'ouders', ongeacht of de antwoorden afkomstig zijn van één
ouder of beide ouders van een jongere.

38 De jongere die het liet afweten en zijn ouders (die dus wel zijn geïnterviewd), zijn van Marokkaanse

origine. Zijn sociaal-culturele achtergrond is hier verder niet beschreven.
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opvang. Alle jongeren hebben het elektronisch huisarrest goed doorlopen. Slechts

een van hen heeft een gele kaart gekregen.39

Vier van de zes jongeren hebben op een meervoudige zitting gestaan, de andere

twee op een enkelvoudige. De rechter heeft geen van hen alsnog een onvoorwaar-

delijke detentie opgelegd. Eén jongere kreeg verdere begeleiding door de jeugd-

reclassering en één kreeg een taakstraf. Vier jongeren hebben wel een voorwaarde-

lijke straf gekregen; een van hen heeft daarnaast nog een leerstraf gekregen en één

zowel een taak- als leerstraf.

3.1.2 Kennismaking en ervaring met elektronisch huisarrest

Vier van de zes jongeren zeiden nooit eerder van elektronisch huisarrest gehoord

te hebben. Een van hen had er wel eens iets over gelezen, de ander had wel eens

gehoord dat zoiets in Amerika bestond. Twee jongeren zijn door hun advocaat

over elektronisch huisarrest geïnformeerd, één jongere door een jongen die ook

in voorlopige hechtenis zat, één door een rechter op de raadkamer, één door de

jeugdreclassering en één jongere meende er voor het eerst van de rechercheurs

op het politiebureau over te hebben gehoord.40 De jongeren waren bijna allemaal

direct enthousiast toen ze over de nieuwe modaliteit hoorden; ze wilden graag naar

huis ('alles is beter dan vastzitten').

De ervaringen met het elektronisch huisarrest lopen nogal uiteen. Een aantal

jongeren vond het best meevallen - het is beter dan je voorlopige hechtenis in de

gevangenis doorbrengen. Een van hen: 'Je bent tenminste thuis, in de gevangenis

is alles nieuw en anders dan je gewend bent, thuis ben je met je eigen familie en

vrienden, met mensen die je kunt vertrouwen.' Aan de andere kant gaf meer dan

de helft van de jongeren aan dat het elektronisch huisarrest toch wel zwaar is.

Dit heeft vooral te maken met het gevoel gevangen te zitten in je eigen huis, het

feit dat je niet naar buiten kunt (vooral zwaar als het mooi weer is) en de voort-

durende controle. In de woorden van een van de deelnemers: 'Ik vond het best

moeilijk, niet naar buiten kunnen, vroeg opstaan, je strikt aan de tijden houden,

en elke afwijking in het programma moet je doorbellen aan de jeugdreclassering.

Je moet overal rekening mee houden, de hele dag op je horloge kijken, je bent

niet vrij.'

Als vrienden op bezoek komen en daarna samen naar buiten gaan of als een vriend

een feest geeft en iedereen is aanwezig behalve de jongere in kwestie, dan is het

elektronisch huisarrest een zware beproeving. Toch is het feit dat vrienden regel-

39 NB: de jongere die niet is geïnterviewd, heeft een rode kaart gekregen. Dit feit komt in het tweede

gedeelte van het hoofdstuk aan de orde naar aanleiding van het interview met zijn ouders.

40 Blijkbaar zijn niet alleen de uitvoerende partijen er actief in om de jongeren over de mogelijkheid

van elektronisch huisarrest te informeren.
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matig over de vloer komen juist een lichtpuntje voor de jongeren. Het zijn dan

ook juist die vrienden die helpen om deze vorm van voorlopige hechtenis tot een

succesvol einde te brengen. De afwisseling tussen de doordeweekse activiteiten

en het weekend maakt het voor de jongeren enigszins leefbaar. Sommige van de

schoolgaande jongeren hadden op zaterdag een bijbaantje. Na overleg met en

toestemming van de jeugdreclasseringbegeleider mochten de jongeren bij uit-

zondering en onder begeleiding van een van de ouders in het weekend een keer

mee naar een feestje of buurtactiviteit of mochten zij iets recreatiefs doen, zoals

vissen. Op één cliënt na vonden de jongeren het elektronisch huisarrest lang duren;

de uitzondering onder hen verklaart zijn oordeel uit het feit dat hij sowieso gewend

is om veel thuis te zitten.

3.1.3 De beleving van de techniek rond elektronisch huisarrest

De jongeren hebben in de regel weinig last gehad van het dragen van de enkelband.

Alleen trappenlopen ervoeren zij als vervelend. Soms vormde de enkelband een

belemmering bij het dragen van laarzen of kisten. Bij één jongere pasten zijn

ijshockeyschaatsen niet meer, zodat hij deze sport tijdelijk op moest geven. Deze

jongere zei ook in bed last te hebben van de enkelband.

Bij alle respondenten is het alarm een of meerdere keren afgegaan. Meestal had dat

te maken met misverstanden over het rooster. Het weekprogramma wordt dikwijls

aangepast41 en soms komt het voor dat een jongere een ander rooster volgt dan bij

het beveiligingsbedrijf bekend is (zie ook paragraaf 2.3.3). Ook te vroeg thuiskomen

of te vroeg van huis gaan kan leiden tot een alarmmelding.

Het controlesysteem van het beveiligingsbedrijf functioneert via de telefoonlijn bij

de jongere thuis. Tijdens het telefoneren is op onaangekondigde tijden een hoge

pieptoon hoorbaar, die steeds luider wordt. De meeste jongeren zeggen daarvan

geen last van te hebben gehad. Twee jongeren hebben de pieptoon nooit gehoord

- de één omdat het controlesysteem was aangesloten op een zakelijke lijn, de

ander omdat hij bijna altijd met zijn eigen mobiele telefoon belde. De jongeren

die het geluid hinderlijk vonden beëindigden het telefoongesprek, soms zonder de

werkelijke reden te vertellen (bijvoorbeeld onder het mom dat ze iemand anders

aan de telefoon hadden). De jongeren hebben niet het gevoel dat de beveiligings-

centrale expres juist de momenten uitkoos waarop zij aan het telefoneren waren.

De meesten hebben evenmin het gevoel dat ze voortdurend werden gecontroleerd.

Twee jongeren denken daar echter anders over: 'Ik vond het een raar gevoel dat ik

constant in de gaten werd gehouden. Ik liep van school altijd aan één stuk door naar

huis, ik was bang dat ik anders te laat zou komen.' De ander reageert laconiek: 'Ze

41 Bijna iedere week, eiaar af en toe ook bijna dagelijks.
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moesten mij wel in de gaten houden, dat is hun werk. Ze moeten toch weten of ik

wel of niet thuis ben? Bovendien heb ik er zelf voor gekozen, dan weet je dat je in

de gaten wordt gehouden.'

3.1.4 Het weekprogramma en de begeleiding door de jeugdreclassering
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De jongeren vonden het weekprogramma goed vol te houden omdat het groten-

deels bestond uit school of werk - activiteiten die zij vóór het elektronisch huis-

arrest ook al hadden. Het enige probleem was de grote hoeveelheid tijd die zij

thuis moesten doorbrengen. Vooral in de vakantie en in het weekend hadden zij

daar moeite mee. Plotselinge veranderingen, zoals een onverwacht vrij uur op

school, konden leiden tot frustratie. Aangezien het weekprogramma niet zo snel

kon worden veranderd, hadden zij weinig aan zo'n vrij uur: zij moesten gewoon

op school blijven.

De jongeren hadden gedurende de elektronisch-huisarrestperiode in ieder geval

twee keer in de week op afspraak contact met hun begeleider bij de jeugdreclas-

sering. De respondenten zijn unaniem positief over deze begeleiding: 'Het was

een prima vent. Hij toonde erg veel begrip, kwam regelmatig op bezoek en maakte

een praatje met mijn ouders. Hij deed echt zijn best, ik kon met hem overal over

praten, hij was een goede kerel.' Een andere jongere vertelt: 'Ik had goed contact

met haar, ik heb veel aan haar gehad, ze heeft me geholpen en begeleid. Zij

begrijpt waarom ik het misdrijf heb gepleegd. Zij liet mij inzien wat en waarom

ik het heb gedaan.'

Geen van de jongeren had een gezinsvoogd, dus eventuele overlap met de bege-

leiding door de jeugdreclassering was niet aan de orde. Slechts een van de jongeren

had tijdens het elektronisch huisarrest een keer contact met een functionaris van

de Raad voor de Kinderbescherming in verband met ondertoezichtstelling. Deze

jongere werd tevens begeleid door de vrijwillige ambulante jeugdhulpverlening. De

jeugdreclassering heeft zich in dit geval qua begeleiding enigszins terughoudend

opgesteld.

3.1.5 Het effect van elektronisch huisarrest op de omgeving van de jongere

Niet alleen de jongere zelf maar ook zijn omgeving heeft te maken met het

elektronisch huisarrest. Hoe reageert de buitenwereld volgens de jongeren op

deze nieuwe modaliteit en in hoeverre is dit van invloed op het verloop van het

elektronisch huisarrest? Alle respondenten geven aan dat eigenlijk iedereen in hun

omgeving wist dat zij elektronisch huisarrest hadden: 'Familie, vrienden, school en

buurt wisten het. Ik maakte er geen geheim van. Ook mijn werkgever weet het; dat

moest wel. Ik mocht er blijven werken. De begeleider van de jeugdreclassering heeft

het verteld op school en aan de werkgever. Vrienden, familie en buurtbewoners
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waren vooral benieuwd naar de band; die wilden ze graag zien.' Grootouders

vormen soms een uitzondering. Vaak zijn het de ouders die besluiten om het niet

aan hen te vertellen. De jongeren hadden er geen moeite mee dat hun omgeving op

de hoogte was van het elektronisch huisarrest. Wel gaven sommigen aan dat ze het

niet zomaar aan iedereen vertelden: 'Als iemand van school vroeg of ik langskwam,

zei ik gewoon dat ik straf had van mijn ouders.'

De omgeving reageert verschillend. Sommige mensen zijn nieuwsgierig naar de

enkelband, anderen zijn terughoudend: 'Ik heb het aan mijn klasgenoten verteld. Ze

waren er toch zelf achtergekomen. In het begin vonden zij het een beetje vreemd,

maar alles went, ook mijn enkelband. Familieleden, vrienden van mijn ouders en

de leraren wilden er liever niet over praten.' Een van de jongeren geeft aan dat hij

in het begin gepest werd: 'In het begin werd ik [...1 in de maling genomen. Ik werd

uitgelachen. Ze zeiden dat ik een domme lul was omdat ik door de politie gepakt

was en niet slim genoeg was geweest. Maar ik heb het zelf gedaan, het is mijn eigen

schuld.' Vrienden die weten dat de jongere in kwestie elektronisch huisarrest heeft,

proberen niet om hem over te halen het alarm uit te proberen door toch naar buiten

of ergens anders naartoe te gaan. Reacties van onbekenden leidden soms tot irrita-

ties: 'Ik vertelde het aan vrienden en aan de klas en daarna wist de hele school het,

zoiets gaat als een lopend vuurtje. Mensen die ik helemaal niet ken, stonden me

soms aan te gapen. Op een gegeven moment vroeg een jongen of ik nog steeds

aan de ketting lag. Ik heb niks gezegd, stom joch.'

Het elektronisch huisarrest heeft niet tot verlies van vrienden geleid. Vriendschap-

pen werden eerder hechter doordat vrienden van de elektronisch-huisarrestcliënt

vaak bij de jongere thuiskwamen en hem in moeilijke tijden steunden. Het contact

met mededaders verminderde tijdens het elektronisch huisarrest of was helemaal

niet meer aan de orde. De geïnterviewde jongeren realiseren zich dat het elektro-

nisch huisarrest ook voor hun ouders behoorlijk zwaar was. Ze hebben wel het idee

dat hun ouders blij waren dat zij weer thuis waren. Een jongere vertelt: 'Het was

voor hen moeilijk, zij moesten overal rekening mee houden, ook thuis als ik thuis

was, we zaten veel meer op elkaars lip.' Alle respondenten hebben een of meerdere

broers en/of zussen. Ook die waren volgens de geïnterviewden opgelucht dat hun

broer of zus door het elektronisch huisarrest weer thuis was.

3.1.6 Oordeel over de strafoplegging

Vier van de zes geïnterviewde enkelbanders hadden verwacht dat ze op de straf-

zitting geen straf meer zouden krijgen. Zij vonden dat ze met het elektronisch

huisarrest en de tijd die ze daarvóór op het politiebureau en in voorlopige hechtenis

hebben doorgebracht al genoeg straf hadden gekregen. Eén jongere verwachtte nog

een taakstraf te krijgen en één jongere hield rekening met een onvoorwaardelijke

detentiestraf omdat hij voor een eerder delict al een voorwaardelijke gevangenis-
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straf had gekregen van de rechter. Eveneens vier jongeren denken dat het voor het

uiteindelijke vonnis wel degelijk heeft uitgemaakt hoe zij zich hebben gedragen

tijdens het elektronisch huisarrest. Een van hen: 'De rechter weet dat ik tijdens de

hele periode van het elektronisch huisarrest geen problemen heb gemaakt. Dat ik

werk had en dat ik geen echte crimineel ben. Hij wilde mij een kans geven en dat

heeft hij ook gedaan'.

De twee andere deelnemers zijn het daar helemaal niet mee eens. Bij hen was er

dan ook iets anders aan de hand. De meeste respondenten hebben een delict'in

vereniging' begaan, dat wil zeggen samen met anderen. Veelal loopt het aandeel van

de diverse verdachten daarin uiteen. Als de rechter hen schuldig acht, krijgen zij dan

ook verschillende straffen. Bij deze twee jongeren was er binnen de verdachtengroep

volgens de rechter echter sprake van een gelijk aandeel bij hetzelfde delict. De twee

in kwestie kregen elektronisch huisarrest, maar hun medeverdachten kwamen

daarvoor niet in aanmerking. Dit kan verschillende redenen hebben gehad: de thuis-

situatie van de verdachten was niet stabiel genoeg, zij beschikten over onvoldoende

structurerend vermogen, er was geen sprake van een zinvolle dagbesteding et cetera.

De medeverdachten bleven dus in voorlopige hechtenis. In beide gevallen werden

deze medeverdachten echter na korte tijd geschorst. De jongere met de enkelband

zat dus thuis tot de rechtszitting terwijl zijn medeverdachten weer vrij rondliepen.

Toen op de zitting bleek dat alle daders dezelfde straf kregen, gaf dat natuurlijk

scheve gezichten: 'Het heeft niet uitgemaakt hoe ik me tijdens het elektronisch

huisarrest heb gedragen. Mijn vrienden zijn een week nadat ik thuis zat met de

enkelband om uit de voorlopige hechtenis geschorst en zij hebben van de rechter

dezelfde straf gekregen als ik. Dus eigenlijk heb ik het voor niets gedaan en ben ik

zwaarder gestraft.'

3.1.7 De voordelen van elektronisch huisarrest

Alle geïnterviewde jongeren oordelen dat elektronisch huisarrest voor hen veel

beter was dan 'vastzitten' in een jeugdinrichting. 'Thuis kunnen zijn bij de familie'

voeren zij als belangrijkste reden aan. Daarnaast vormden de continuering van

school of werk en het feit dat zij hun vrienden konden blijven zien een meerwaarde

ten opzichte van voorlopige hechtenis in een jeugdinrichting. In dit verband is de

volgende uitspraak illustratief: 'Voor mij is de enkelband beter geweest, zodat ik

bij mijn ouders en thuis kon zijn en bij mijn vrienden. Nu was ik in een vertrouwde

omgeving en alles kon gewoon doorgaan. Ik had het in de gevangenis wel volgehou-

den, maar het was veel moeilijker geweest om daarna dingen weer op te pakken.'

Alle jongeren verkiezen achteraf gezien elektronisch huisarrest nog steeds boven

voorlopige hechtenis in een opvanginrichting of nachtdetentie in Kralingen.
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3.2 Ervaringen en oordeel van de ouders
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In dit gedeelte komen de ouders van de jongeren aan het woord. Zoals gezegd
hebben zeven ouders of verzorgers positief gereageerd op ons verzoek om een

interview. In drie gevallen zijn beide ouders van de jongere geïnterviewd, in vier

gevallen alleen de moeder. In één geval is ook de pleegmoeder geïnterviewd, aan-

gezien de betreffende jongere de periode onder elektronisch huisarrest grotendeels

bij zijn pleegouders heeft doorgebracht.

3.2.1 Meningen over de modaliteit 'elektronisch huisarrest'

Vier ouders hadden nooit eerder van elektronisch huisarrest gehoord; één ouder

had een krantenartikel gelezen over elektronisch huisarrest voor minderjarigen in

Rotterdam. Twee ouders hadden op de televisie wel eens iets gezien over elektro-

nisch toezicht voor volwassenen. De meeste ouders zijn door de Raad voor de

Kinderbescherming of de jeugdreclassering geïnformeerd over de mogelijkheid

van elektronisch huisarrest voor hun kind. Twee ouders zijn door de advocaat van

de verdachte ingelicht en in één geval werd de mogelijkheid van elektronisch

huisarrest voor het eerst tijdens de raadkamer geopperd.

De ouders vinden de nieuw modaliteit over het algemeen een prima oplossing.

Zij vinden dat hun kind een kans moest krijgen en tegelijkertijd moest worden

gestraft. Volgens de ouders worden jongeren absoluut niet beter van een verblijf

in een jeugdinrichting. Niet alleen voor hun kind maar ook voor henzelf was elek-

tronisch huisarrest een uitkomst: 'Voor ons was de keuze tussen verblijf in een

jeugdgevangenis en elektronisch huisarrest makkelijk. Met elektronisch huisarrest

hadden we onze zoon weer bij ons thuis; toen hij in de gevangenis zat, mochten

we hem maar één keer per week opzoeken. Met elektronisch huisarrest konden

wij allemaal gewoon weer door met ons leven. Voor een gezin met een stabiele

thuissituatie is elektronisch huisarrest echt een uitkomst. Het is heel goed om

die keuze te hebben.'

De meningen over de duur van het elektronisch huisarrest zijn verdeeld. De helft

van de ouders vond het lang duren, de andere helft niet. Dit heeft, behalve met hun

subjectieve beleving, waarschijnlijk ook te maken met de variatie in de tijd die de

verschillende jongeren in de enkelband hebben doorgebracht. De één heeft ruim

twee maanden elektronisch huisarrest gehad, de ander slechts drie weken. De

meeste ouders bestempelen de periode waarin hun kind elektronisch huisarrest

had echter als moeilijk en zwaar: 'Het is zwaar, met name het aan de tijden houden.

Wij waren door het elektronisch huisarrest in ons eigen huis gevangen genomen.

We konden niet zomaar spontaan iets gaan doen. Het is wat dat betreft voor ons

ook een straf geweest. Gevoelsmatig is dat best moeilijk, want het is zwaar maar
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tegelijkertijd waren we heel blij dat hij thuis was, gewoon naar school kon blijven

gaan en niet in een cel zat.'

3.2.2 De technische aspecten van elektronisch huisarrest
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Net als de jongeren melden ook alle ouders dat het alarm bij het beveiligingsbedrijf

een of meerdere keren is afgegaan. Volgens de ouders kwam dat vaak door het

strakke weekrooster waar de jongere zich aan diende te houden: 'Het alarm is

ongeveer tien keer afgegaan omdat hij dan bijvoorbeeld te vroeg van huis ging of

te vroeg thuiskwam. Onze zoon had daar geen last van, maar wij wel: te pas en te

onpas ging dat alarm af. Zeker 's ochtends als je nog slaapt is dat erg vervelend.'

Ouders blijken meer dan de jongeren zelf te schrikken van een telefoontje over

het afgaan van het alarm bij het beveiligingsbedrijf. Zij voelen zich medeverant-

woordelijk voor het slagen van het elektronisch huisarrest. Sommigen waren

bang dat hun kind zich niet hield aan de elektronisch-huisarrestafspraken en

de afgesproken tijden van het weekrooster: 'Tijdens de eerste week ging 's nachts

het alarm af. Ik schrok me rot, ik dacht dat mijn zoon weggelopen was. Gelukkig

lag hij te slapen. Bij de centrale dachten ze er anders over. Maar ik kon ze ervan

overtuigen dat hij hier was. Toen hebben ze weer gecontroleerd en toen bleek

alles in orde te zijn.'

De ouders hebben niet het gevoel dat zij zelf via de telefoonlijn constant in de

gaten werden gehouden door het beveiligingsbedrijf of dat dit bedrijf voor de

controle juist de momenten uitkoos waarop zij aan het bellen waren. De meeste

ouders ondervonden wel eens hinder van de pieptoon tijdens het telefoneren.

Sommige van hen verzonnen op zo'n moment een smoes, zodat zij hun gespreks-

partner niet hoefden te vertellen wat er daadwerkelijk aan de hand was.

3.2.3 Het begeleidingsproces rond elektronisch huisarrest en het

weekprogramma van de jongere

In hoeverre stemmen de opinies van de ouders en de jongeren over het week-

programma en de jeugdreclasseringbegeleiding overeen? De ouders hebben voor

de aanvang van het elektronisch huisarrest een gesprek gehad met zowel de Raad

voor de Kinderbescherming als de jeugdreclassering. Het contact met de begeleiders

van de jeugdreclassering tijdens de uitvoering van het elektronisch huisarrest is

goed en regelmatig verlopen. Alle respondenten beoordelen de begeleiders als erg

vriendelijk, ervaren en begripvol. De ouders zijn van mening dat de jeugdreclas-

seringbegeleiding onontbeerlijk is voor een goed verloop van het elektronisch

huisarrest. Een van hen: 'We denken dat het elektronisch huisarrest altijd gekoppeld

moet worden aan een goede begeleiding. Het contact met de jeugdreclassering is

heel intensief geweest en heel belangrijk, niet alleen voor onze zoon, maar ook voor
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ons als ouders. We hebben informatie gehad over de procedures en we hebben veel

gepraat over het gedrag van onze zoon en dit ook leren begrijpen.'

De ouders oordelen positief over het behoud van het dagelijkse ritme (school, werk)

van hun kind met het opgestelde weekprogramma. Alleen de ouders van de deel-

nemer die alternatieve opvang als hoofdactiviteit in het weekprogramma had,

vinden het elektronisch huisarrest met de bijbehorende dagvulling geen goede

oplossing. Als hun kind naar school had gekund, was deze nieuwe modaliteit

volgens hen wél een goede uitkomst geweest. Een aantal ouders merkt op dat

het voor een kind goed is om ook in het weekend een (vaste) activiteit te hebben,

zoals een bijbaantje. Het is volgens hen funest als een kind het hele weekend

thuis moet zitten.

3.2.4 Het effect van elektronisch huisarrest op de jongere

Drie van de geïnterviewde ouders zijn van mening dat hun kind vrij weinig moeite

heeft gehad met het elektronisch huisarrest en de bijbehorende afspraken. Zij

hadden eigenlijk meer protest van hun kind verwacht of waren soms bang dat hij

zich niet aan de afgesproken tijden van het weekrooster zou houden. Vrienden-

bezoek en post vergemakkelijkten de periode met elektronisch huisarrest aan-

zienlijk: 'Eén middag zat hij te huilen, toen had hij er genoeg van. Maar toen

kwamen zijn goede vrienden weer, zij kwamen voor en na het eten bij hem langs.

Hij stuurde zijn vrienden er soms op uit om patat of chips te halen. Vrienden

bleven wel eens een nacht slapen of bleven eten. Hij heeft ook nog één week

vakantie gehad, ook toen zijn z'n vrienden veel langs geweest. Het was ook goed

dat het winter was. Gelukkig was het geen zomer, want dan zou het veel moeilijker

zijn geweest.'

In een ander geval leidde het bezoek van vrienden juist tot frustraties, bij de jongere

én de ouder: 'Het ging niet soepel, bij vlagen heel erg moeilijk. Mijn zoon raakte

gefrustreerd omdat hij niet met zijn vrienden uit mocht. Vooral in het begin ging het

wel eens mis. Een keer begon hij keihard tegen de deur te schoppen en dingen tegen

de vloer te gooien. Zijn vriendin en zijn vrienden waren toen net op bezoek geweest.

Ze gingen weg, maar hij moest thuis blijven. Het bezoek van die vrienden liep steeds

meer uit de hand, de muziek werd steeds harder gedraaid, er kwamen steeds meer

"vrienden" op bezoek en er werden jointjes gerookt. De buren begonnen te klagen.

Toen heb ik gezegd dat hij maar terug naar de gevangenis moest. Maar de jeugd-

reclassering vond het geen goed idee. We hebben toen allebei met mijn zoon

gesproken en duidelijke afspraken gemaakt. Daarna is het veel beter geworden.

Ik begrijp dat hij heel veel moeite had om thuis te blijven. Hier leven de jongeren

meer in de buitenlucht dan binnen. Ze kijken niet veel televisie, ze spelen niet

met de computer. In dit opzicht denk ik dat het elektronisch huisarrest voor hem

erg lang heeft geduurd.' Over het contact met vrienden en mededaders tijdens
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het elektronisch huisarrest hebben de ouders dezelfde mening als de jongeren:

vriendschappen versterken en contacten met mededaders verminderen. Eén ouder

maakt daarbij wel de kanttekening dat zij het nog te vroeg vindt om te zien of de

'verkeerde' contacten ook voorgoed zijn verdwenen.

Twee andere jongeren hadden het volgens hun ouders behoorlijk moeilijk met het

elektronisch huisarrest. Bij één jongere kwam dat vooral omdat een medeverdachte

eerder uit de voorlopige hechtenis was geschorst. Een andere ouder vertelt: 'Hij

deed alsof er geen problemen waren, maar volgens mij had hij het soms best

moeilijk. Ook omdat hij zich schuldig voelde tegenover mij en zijn vader, zijn

broers, zijn zuster en de rest van zijn familie. Ik heb geprobeerd er met hem een

beetje over te praten, maar hij wilde niet. Hij zei steeds dat het goed ging en dat hij

geen problemen had.'

Eén ouder heeft het idee dat het elektronisch huisarrest haar kind geen goed heeft

gedaan: 'Ik merk wel dat hij veranderd is. Hij is wat teruggetrokken, stiller geworden,

maar hij is er volgens mij niet beter van geworden. Ik denk dat het elektronisch

huisarrest voor hem niet goed heeft gewerkt. Na twee dagen was het voor hem geen

straf meer. Ja, hij draaide zijn programmaatje af, ging netjes naar school en maakte

die afspraken met de jeugdreclassering, maar nee, op school ging het niet beter en

thuis liet hij het ook afweten. Thuis was hij een soort zombie, alleen maar naar films

kijken en computerspelletjes doen. Hij heeft niet voor honderd procent begrepen

wat de bedoeling van elektronisch huisarrest is en wij hebben hem niet voldoende

of de juiste aandacht kunnen geven, helaas.'

Op de vraag of de jongere tijdens de periode van elektronisch huisarrest wel eens

de regels van het elektronisch huisarrest heeft overtreden, antwoorden alle ouders

ontkennend. Dit is nogal opmerkelijk omdat een van de jongeren een gele kaart

heeft gekregen en een ander zelfs een rode kaart.

Gevraagd naar de positieve en negatieve effecten van het elektronisch huisarrest,

noemen de ouders vooral positieve aspecten:

- De jongere kan de voorlopige hechtenis bij zijn familie uitzitten, in zijn eigen

vertrouwde omgeving. Een kind heeft een thuisbasis en begeleiding nodig.

- De jongere kan normaal doorgaan met zijn leven en naar school en/of naar

zijn werk blijven gaan. Met elektronisch huisarrest blijft de jongere in de

maatschappij.

- Het elektronisch huisarrest leert de jongere zelf de verantwoordelijkheid te

nemen om zich te houden aan gemaakte afspraken.

De ouder die meent dat het elektronisch huisarrest geen goed heeft gedaan, ziet

logischerwijs weinig positieve kanten aan het elektronisch huisarrest. Deze

respondent vindt dat haar kind bij een eventueel volgende delict beter naar een

jeugdinrichting kan gaan. Daar zal hij het waarschijnlijk zwaarder hebben en leert

hij wat het betekent om gestraft te worden. Op zich vindt zij elektronisch huisarrest
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een pittige straf, maar bij jongeren zoals deze werkt de nieuwe modaliteit volgens

haar niet.

De andere ouders denken dat hun kind het veel zwaarder zou hebben gehad in de

gevangenis en zijn er erg mee ingenomen dat hun kind met de nieuwe modaliteit

de periode van voorlopige hechtenis thuis kon doorbrengen. De ouders van een

van de deelnemers: 'Voordat het elektronisch huisarrest begon, zat hij in een jeugd-

gevangenis, daar zit wat delicten betreft alles door elkaar. Hij zat daar tussen dieven

en moordenaars, dat vinden wij heel schandalig. Als hij daar was gebleven, was

hij er heel hard, met aardig wat eelt op zijn ziel uitgekomen. Wij denken dat een

langer verblijf in zo'n inrichting schadelijk is voor een kind.' Eén jongere heeft voor

aanvang van het elektronisch huisarrest enige tijd in nachtdetentie doorgebracht.

Hoewel zijn ouders gelukkig zijn over de thuiskomst van hun kind, denken zij niet

dat een langer verblijf in nachtdetentie schadelijk is voor een jongere, in tegen-

stelling tot het verblijf in een reguliere jeugdinrichting: 'Als je je bij nachtdetentie

gewoon aan de regels houdt, is er niks aan de hand. Met Kerstmis kreeg hij kerst-

brood en we mochten op tweede kerstdag ook op bezoek komen. Een verblijf daar

had niets kapotgemaakt, omdat je dan toch nog veel contact met buiten hebt, maar

ergens anders wel.'

3.2.5 Het effect van elektronisch huisarrest op de omgeving van de jongere

Drie ouders hadden moeite met het feit dat de buitenwereld op de hoogte was van

het elektronisch huisarrest van hun kind. Soms hebben zij het verzwegen voor hun

eigen ouders (de grootouders van de jongere) of voor andere leden van de familie.

Ook vonden ouders het soms moeilijk om het te vertellen aan collega's op het werk.

Nieuwsgierigheid, medeleven, begrip en interesse kenmerken de reacties van de

omgeving.

Over het algemeen vinden de ouders niet dat het elektronisch huisarrest van de

jongere invloed heeft gehad op hun dagindeling. Vaak werkte de moeder van de

betreffende jongere niet, of alleen 's ochtends. Daardoor veranderde er door het

elektronisch huisarrest qua dagritme niet veel. Wel geven alle ouders aan dat zij

er 's avonds en vooral in het weekend rekening mee moesten houden dat altijd een

van hen thuisbleef bij hun kind, met als gevolg dat zij niet samen op visite konden

gaan bij familie of vrienden. De meeste ouders reageren hierop nogal laconiek:

'Natuurlijk, wij zaten ook een beetje gevangen in ons eigen huis, maar we hebben

zelf voor elektronisch huisarrest gekozen. Als ouder moet je bereid zijn om een deel

van de straf op je te nemen.'

Zoals hierboven al is opgemerkt, vonden de meeste ouders het erg fijn dat hun kind

weer thuis was en dat ze weer voor hem of haar konden zorgen. Ouders grepen die

gelegenheid soms aan om meer met hun kind te communiceren: 'Mijn zoon is

astmatisch, dus ik vond het helemaal niet erg dat hij wat meer thuiszat. Bovendien
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had ik nu meer tijd om met hem over dingen te praten, soms lukte dat heel goed.'

Een ander vertelt: 'Het heeft me echt aan het denken gezet. Ik heb meer inzicht

gekregen in wat voor problemen de kinderen terecht kunnen komen en daarnaast

ook inzicht in je eigen verantwoordelijkheden. Ja, ik had een soort schuldgevoel. Ik

bleef vaker thuis om met hem te praten. In het begin was het heel erg moeilijk om

hem te benaderen; hij zat dan in zijn kamer met zijn vriendin of met zijn vrienden

lol maken, maar later ging dat veel beter.'

Sommige ouders tekenen aan dat het niet altijd meevalt om zo'n lange periode

met een kind thuis te zitten dat niet naar buiten mag. Over het algemeen werd de

onderlinge verstandhouding tussen de verschillende familieleden er echter alleen

maar beter op. Vrijwel steeds waren de gezinsleden opgetogen over de thuiskomst

van hun broer of zus: 'Onze dochter was erg blij dat hij weer thuiskwam. Ze vond het

heel erg dat haar broer met kerst niet thuis was; ze zat heel de dag als een hoopje

ellende in haar trainingspak op de bank, normaal is ze een echte spring-in-'t-veld

die altijd lacht. Het elektronisch huisarrest heeft zeker geen negatieve invloed gehad

op ons gezin, zelfs een positieve. Wij hebben zijn vrienden beter leren kennen

omdat ze hier zo veel over de vloer kwamen, en als ouders praat je in zo'n periode

heel veel met elkaar, dat is ook goed.'

3.2.6 De strafoplegging door de rechter en het uiteindelijke oordeel over

elektronisch huisarrest

Vóór de strafzitting verwachtten de meeste ouders dat de rechter geen straf meer

zou opleggen. Zij vonden dat hun kind al genoeg was gestraft. Eén ouder bleef van

mening dat haar zoon het strafelement van elektronisch huisarrest onvoldoende had

beleefd maar vond niet dat hij alsnog naar de gevangenis moest; een taakstraf zou

volstaan. Ook de ouders van een andere jongere verwachtten nog een taakstraf voor

hun kind en één ouder ging ervan uit dat de jongere nog schadevergoeding zou

moeten betalen aan het slachtoffer. Vier ouders denken dat het goede verloop van

het elektronisch huisarrest invloed heeft gehad op de uitspraak van de rechter en

zijn tevreden met deze uitspraak. Twee ouders zijn een andere mening toegedaan.

Het feit dat mededaders al eerder in de voorlopige hechtenis zijn geschorst en

uiteindelijk dezelfde (resterende) straf hebben gekregen, geeft hun het gevoel dat

het elektronisch huisarrest voor niets is geweest.42

Bijna alle ouders denken dat hun kind de voorlopige hechtenis in een jeugdinrich-

ting had moeten doorbrengen als de mogelijkheid van elektronisch huisarrest niet

had bestaan. Allen menen dat een verblijf in een opvanginrichting problemen voor

hun gezin had opgeleverd. Veel ouders reageren emotioneel als ze daaraan denken:

42 De ouder van de jongere die een rode kaart heeft gekregen, kan hier niets over zeggen omdat ten tijde
van het interview de zitting voor een onbepaalde tijd is verdaagd.
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'Een lang verblijf in een jeugdgevangenis was echt een ramp geweest voor ons, dat

is echt schadelijk voor een gezin.' En: 'Als onze zoon in een jeugdinrichting had

gezeten, dan was ons gezin kapotgegaan in die twee maanden.' Daarnaast worden
er praktische bezwaren genoemd, bijvoorbeeld: je moet heen en weer rijden naar

de jeugdinrichting, je kunt niet met alle gezinsleden tegelijkertijd op bezoek gaan

en je moet opvang regelen voor de andere kinderen.

Ook achteraf zouden de meeste ouders voor huisarrest hebben gekozen. Twee

ouders zijn een andere mening toegedaan. De één denkt dat hun kind dan net als

de medeverdachte na een week zou zijn geschorst. De ander vindt het elektronisch

huisarrest voor zichzelf wel een positieve ervaring maar denkt dat de jongere meer

zou hebben geleerd van een voorlopige hechtenis in een jeugdinrichting. De rest van

de ouders vindt de nieuwe modaliteit een veel betere oplossing. Een ouder: 'Mijn

zoon stond wegens een eerder delict bij mij maar vooral bij anderen in de schuld.

Neem bijvoorbeeld de door hem aangerichte schade. In de tijd dat hij thuis was,

is hij met de slachtoffers gaan praten en heeft hij hard gewerkt om de schade aan

hen terug te betalen. Het elektronisch huisarrest maakt dit allemaal mogelijk, een

verblijf in een jeugdgevangenis niet.' Voor de andere ouders zijn de belangrijkste

argumenten dat met elektronisch huisarrest het gezin weer is herenigd en dat thuis

de beste plaats is om je kind te kunnen helpen en begeleiden.

3.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn jongeren en hun ouders aan het woord geweest die persoon-

lijk ervaring hebben opgedaan met elektronisch huisarrest als modaliteit voor de

voorlopige hechtenis. Uit de interviews kan worden geconcludeerd dat zowel de

jongeren als de personen in hun directe omgeving de nieuwe modaliteit over het

geheel genomen positief beleven. De meeste respondenten vinden het elektro-

nisch huisarrest wel vrij zwaar. Toch verkiezen de jongeren en hun ouders de

nieuwe mogelijkheid boven het doorbrengen van de voorlopige hechtenis in een

jeugdinrichting. Als de grote voordelen van het elektronisch huisarrest worden

beschouwd dat de jongere thuis kan zijn bij zijn familie en dat school, werk en

sociaal leven kunnen worden gecontinueerd. Het weekprogramma blijkt vrij weinig

problemen op te leveren. Er wordt nauwelijks geklaagd over eventuele fysieke

beperkingen door het dragen van de enkelband. Ook de controle via de telefoonlijn

levert geen noemenswaardige problemen op. Zowel de jongeren als hun ouders zijn

erg te spreken over de begeleiding door de medewerkers van de jeugdreclassering.

Veel ouders benadrukken dat deze begeleiding een onmisbaar onderdeel vormt van

de nieuwe modaliteit.

De jongeren hebben aan vrienden, familie en eventuele collega's verteld dat zij

elektronisch huisarrest hebben. Al dan niet met hulp van hun begeleider bij de

jeugdreclassering hebben zij dat ook in de klas en/of op hun werk verteld. De
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reacties van bekenden leveren geen problemen op. Vrienden komen bij de jongeren

thuis en steunen hen in moeilijke tijden. Sommige jongeren vertellen liever niet

aan onbekenden dat zij elektronisch huisarrest hebben. Ook ouders hebben er soms

moeite mee dat de buitenwereld op de hoogte is van het elektronisch huisarrest van

hun kind.

De meeste ouders en jongeren zijn van mening dat het (goede) verloop van elektro-

nisch huisarrest van invloed is geweest op de uitspraak van de rechter. Een nadeel

is echter is dat niet altijd duidelijk is welke straf iemand uiteindelijk zal krijgen. Het

kwam voor dat vrienden van de elektronisch-huisarrestjongere die verdacht werden

van een even groot aandeel in het betreffende delict maar die niet in aanmerking

kwamen voor de nieuwe modaliteit, na enige tijd werden geschorst uit de voorlopige

hechtenis. Op de strafzitting kregen deze mededaders dan dezelfde (resterende)

straf opgelegd als de jongere met het elektronisch huisarrest. Dit was frustrerend

voor de jongere in de enkelband, die immers langer in voorlopige hechtenis heeft

gezeten en - in elk geval voor zijn gevoel - dus zwaarder werd gestraft dan de mede-

daders die niet aan de elektronisch-huisarrestcriteria voldeden.



4

Ervaringen en oordeel van de

uitvoerende partijen

In dit hoofdstuk komen de ervaringen met en de oordelen over elektronisch

huisarrest van de ketenpartners aan de orde. Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven,

gaat het hier om de jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, de

voorzitters van respectievelijk het projectteam en de stuurgroep voor het experi-

ment, de rechters en het OM. Het experiment met elektronisch huisarrest is qua

proces grotendeels verlopen zoals in het projectplan is voorzien. In dit hoofdstuk

wordt daarom vooral aandacht besteed aan de belangrijkste onderdelen hiervan en

aan de thema's waarover verschillen van inzicht en oordeel tussen de ketenpartners

bestaan. De ketenpartners zijn overigens niet allemaal even nauw betrokken bij de

verschillende onderdelen van de tenuitvoerlegging van elektronisch huisarrest. Om

die reden worden sommigen van hen bij bepaalde onderwerpen niet of slechts kort

genoemd.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: de totstandkoming en organisatie

van het project (paragraaf 4.2), de instroom, selectiecriteria en toewijzing (4.3), het

weekprogramma en de uitvoering (4.4), de beleving van elektronisch huisarrest

(4.5), de strafoplegging (4.6) en de aanzuigende werking, doeltreffendheid en

alternatieve toepassingsmogelijkheden van de techniek (4.7). Voorafgaand aan de

start van het experiment zijn vertegenwoordigers van enkele betrokken instanties

geïnterviewd om een idee te krijgen van hun kijk op de nieuwe modaliteit. Een korte

weergave van deze gesprekken vormt de aftrap voor dit hoofdstuk (paragraaf 4.1).

De informatie in de overige paragrafen is gebaseerd op nametingsgegevens.

4.1 Perspectief vooraf

Vooraf betitelen de twee geïnterviewde rechters-commissarissen elektronisch

huisarrest als een goed alternatief. Zij vinden dat het de mogelijkheid verschaft

om gradueler te straffen. Veel jongeren begaan delicten die te licht zijn om hen

vast te zetten maar eigenlijk te zwaar om hen zomaar naar huis te sturen. Ook

nachtdetentie waarderen zij in dit verband. Een ander voordeel van elektronisch

huisarrest is het controle-element. De jongere gaat naar huis en kan naar school

blijven gaan terwijl hij wel onder toezicht komt te staan. Dit beschouwen de

rechters-commissarissen als een mooie oplossing. De opvattingen over de zaken

die in aanmerking zullen komen voor elektronisch huisarrest lopen enigszins uit-

een. Eén rechter-commissaris vindt dat bepaalde delicten niet bij voorbaat moeten
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worden uitgesloten. Elk geval moet apart worden bekeken. De andere rechter-

commissaris is eveneens van mening dat elektronisch huisarrest individueel

gebonden is maar denkt vooral aan first offenders en bijvoorbeeld diefstallen met

licht geweld - zaken die nu waarschijnlijk voor schorsing in aanmerking komen.

54

De vijf geïnterviewde officieren van justitie hebben verschillende visies op

elektronisch huisarrest. Twee van hen zijn uitgesproken positief over de nieuwe

mogelijkheid omdat die een alternatief voor detentie vormt. Zij zijn voorstander van

elke mogelijkheid om een jongere uit een opvanginrichting te houden. Jongeren die

gezien hun verleden niet meer in aanmerking komen voor schorsing kunnen met

elektronisch huisarrest nog een laatste kans krijgen. Ook denken zij dat van elektro-

nisch huisarrest een preventieve werking kan uitgaan omdat de vriendenkring en de

medeleerlingen van de jongere de risico's zien van het plegen van dergelijke feiten.

Winst zien zij ook in de extra capaciteit die beschikbaar komt - dit met name in het

licht van de beperkte capaciteit van nachtdetentie.

De drie andere officieren van justitie zien minder in elektronisch huisarrest en

menen dat het met grote terughoudendheid moet worden toegepast. Zij zien vooral

praktische bewaren. Elektronisch huisarrest vereist discipline van zowel de jongere

als de ouders. Daar zou het vaak aan schorten. Ook vragen zij zich af of de school

bereid is om mee te werken en in hoeverre daar mogelijkheden voor toezicht zijn. Zij

voorzien dat de doelgroep erg klein zal blijken te zijn, ook al omdat de hoofdcatego-

rie die in aanmerking komt voor elektronisch huisarrest nu nachtdetentie krijgt. Eén

officier van justitie geeft te kennen dat hij als hij mocht kiezen tussen uitbreiding

van nachtdetentie of toevoeging van elektronisch huisarrest, voor het eerste zou

opteren.
Wat betreft de zaken die in aanmerking komen voor elektronisch huisarrest zijn de

officieren het wél min of meer eens. Het zou first offenders of jongeren met een

gering strafblad moeten betreffen. Zaken waarbij onderzoeksbelang speelt en

(zware) geweldsmisdrijven komen niet in aanmerking. Lichte zaken komen evenmin

in aanmerking: omdat elektronisch huisarrest een betrekkelijk zware belasting is,

zou deze vorm van voorlopige hechtenis dan weer te zwaar zijn. De oplegging is

ook afhankelijk van het aantal delicten. De geweldscomponent wordt gezien als een

lastige factor in de beoordeling.

De acht rechters blijken vooraf gematigd positief te zijn. Eén rechter laat weten er

niet veel in te zien, een andere rechter staat min of meer neutraal tegenover het

initiatief. De meesten denken dat elektronisch huisarrest een goede aanvulling kan

vormen op het beschikbare arsenaal aan middelen. Vooral het feit dat de jongere

zijn dagelijkse bezigheden niet hoeft te onderbreken en dat er rekening kan worden

gehouden met het belang van zijn thuissituatie, wordt als voordeel opgevoerd.

Daarbij tekenen enkele rechters nog aan dat oplegging van elektronisch huisarrest
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op meer argumenten moet berusten dan plaatsgebrek in nachtdetentie. Voorts

waarschuwen enkele rechters ervoor dat de potentiële doelgroep erg klein zal zijn.

De meeste rechters denken dat nachtdetentie en elektronisch huisarrest in principe

als levensvatbare modaliteiten naast elkaar kunnen bestaan omdat ze eigenlijk ver-

schillende doelgroepen bestrijken. Enkele rechters stellen dat het voor bepaalde

jongeren juist heel goed kan zijn om een tijdje niet naar buiten te kunnen en om

wat structuur in hun leven te krijgen, bijvoorbeeld via nachtdetentie. Anderzijds

zijn er jongeren voor wie het gunstig is om niet te lang uit de thuissituatie weg te

zijn. Voor hen zou elektronisch huisarrest beter zijn.

Het bestaan van nachtdetentie in het arrondissement Rotterdam beïnvloedt de

opvattingen over elektronisch huisarrest. Eén rechter, die de nieuwe modaliteit wel

een goed idee vindt, geeft eigenlijk de voorkeur aan uitbreiding van nachtdetentie

boven elektronisch huisarrest. Dit omdat vanuit nachtdetentie een duidelijker

signaal naar de jongere en zijn omgeving zou uitgaan dat wat hij heeft uitgehaald

echt niet door de beugel kan.

De rechters die minder positief tegenover het experiment staan, achten het aan-

nemelijk dat bij jongeren die in de enkelband terecht zullen komen met nacht-

detentie net zo goed resultaten geboekt zouden worden. Ook denken zij dat

elektronisch huisarrest veel van de ouders zal vergen. Eén rechter vreest dat de

nieuwe modaliteit niet geschikt zal blijken voor allochtone jongeren, omdat hun

situatie niet voldoet aan de elektronisch-huisarrestvoorwaarden. Geen van de

rechters sluit in deze fase op voorhand bepaalde delicten of dadergroepen uit.

Oplegging van elektronisch huisarrest is afhankelijk van de persoon van de dader,

het delict, de situatie waarin de betrokkene verkeert en andere factoren.

Tot zover de meningen voorafgaand aan de start van het experiment. De volgende

paragrafen betreffen de nameting.

4.2 Totstandkoming en organisatie van het project

Een van de redenen dat het arrondissement Rotterdam is geselecteerd voor dit

experiment, is dat het idee voor deze vorm van elektronisch huisarrest, zoals door

de werkgroep Los-Vast geopperd, (onder andere) uit dit arrondissement afkomstig

is. De bedenker van het idee werkte helaas niet meer in het arrondissement Rotter-

dam op het moment dat het experiment werd toegewezen aan dit arrondissement,

waardoor de betrokken partijen niet op de ideeën van deze persoon konden

voortbouwen. Wel was het volgens het projectteam een voordeel dat er in dit

arrondissement al redelijk werd samengewerkt binnen de keten. Ook het gegeven

dat men al detentiefasering en nachtdetentie kende zou te maken hebben met de

toewijzing van het experiment aan het arrondissement Rotterdam.
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Uit de interviews komt naar voren dat met name het projectteam de aanloopperiode

tot de start van het experiment als moeizaam en onduidelijk heeft ervaren. Tot op

zekere hoogte zijn de ervaringen van de stuurgroep, de rechters en het OM vergelijk-

baar met die van het projectteam. Nadat was besloten om een experiment met

elektronisch huisarrest uit te voeren, is in de optiek van het projectteam vanuit

het ministerie van Justitie een 'blanco opdracht' verstrekt aan het arrondissement

Rotterdam. Het feit dat er in de startfase nauwelijks of geen ondersteuning vanuit

het ministerie van Justitie (DJI) werd geboden, bijvoorbeeld bij het'brengen van

de boodschap', vormt een punt van kritiek. Eén bron meent zelfs dat'het eerder

andersom was'. De project- en stuurgroepleden concludeerden dat zij er zelf voor

moesten gaan zorgen dat de ketenpartners werden geïnformeerd en overtuigd. De

stuurgroep besloot vervolgens om een plan van aanpak te ontwikkelen. Op basis

daarvan is toen de informatieverstrekking over het aanstaande experiment naar

de ketenpartners van de grond gekomen. Dat neemt niet weg dat de verspreiding

van de informatie soms stroef en/of traag verliep. Dit was vooral het geval bij de

Raad voor de Kinderbescherming. De beheerder van de elektronisch-huisarrest-

portefeuille bij de Raad voor de Kinderbescherming heeft intern verschillende

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd; bovendien is op zijn initiatief een

informatiebijeenkomst bij de rechtbank belegd. Desondanks verliep het bewust-

wordingsproces langzaam. De Raad voor de Kinderbescherming noemt personele

capaciteit en tijdsdruk als oorzaken. Het aantal functiewisselingen en het personele

verloop die tijdens het onderzoek werden gesignaleerd, met name bij de Raad voor

de Kinderbescherming, hebben waarschijnlijk een negatieve bijdrage geleverd aan

de implementatie van deze nieuwe modaliteit.

Bij de rechters en het OM betroffen de startproblemen niet zozeer de informatie-

verspreiding - de geïnterviewden kunnen zich de ontvangst van het projectplan

voor de geest halen (voorzover zij destijds al in functie waren) - maar veeleer

onduidelijkheden over welke partij (rechtbank, OM, reclassering) wanneer het

initiatief zou moeten nemen. De informatievoorziening voor de begeleiders van

de jeugdreclassering leverde weinig problemen op.

Het voorbereidend werk voor de ontwikkeling van het elektronisch-huisarrest-

protocol (zie bijlage 3) is vooral gedaan in het projectteam; de conceptversies van

het projectplan (waarin het protocol) zijn diverse malen besproken in de stuur-

groep. Overigens bleek de totstandkoming van het projectplan/protocol vanwege

de complexiteit van het proces veel meer tijd te vergen dan verwacht. Dit was de

hoofdoorzaak dat het experiment (pas) begin 2000 van start ging.43

43 Oorspronkelijk was het streven om in de zomer van 1999 te starten en om elektronisch huisarrest in

liet najaar bij de eerste jongeren toe te passen.
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Samenwerking

De organisatie en samenwerking tussen de ketenpartners binnen het experiment

verlopen in feite zoals in het projectplan/protocol is gespecificeerd (zie hoofdstuk 1
en bijlage 3). Op dit vlak hebben zich betrekkelijk weinig concrete problemen

voorgedaan in het experiment.44 Er lijkt hier en daar echter wel sprake te zijn van

misverstanden en/of wrijvingen tussen ruwweg de rechters en het OM aan de ene

kant en de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering aan de andere.

Zo vinden de rechters dat de samenwerking met de jeugdreclassering wat lastig

verliep omdat de raadkamer eigenlijk het decor voor de discussie vormde, en 'dat

is nou niet bepaald de plek waar je rustig met elkaar kan praten. Er waren steeds

incidenten, kleine problemen die opdoemden en die daar beslist moesten worden

zonder dat ze daarna nog eens rustig uitgelegd en bediscussieerd konden worden.'

De rechters hebben overigens waardering voor de rapportages van de jeugdreclas-

sering: 'goed en snel'. Zij verklaren dit uit het feit dat er een aantal medewerkers is

vrijgemaakt voor elektronisch huisarrest: 'Je ziet dan dat als iemand de tijd krijgt, je

ook sneller en beter geïnformeerd wordt.' Voorts bestempelt de rechterlijke macht

de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming als prima.

De Raad voor de Kinderbescherming daarentegen noemt de samenwerking met

de rechtbank en het OM wat lastig: 'Er wordt weinig nagedacht over dergelijke

alternatieven en er is nauwelijks sprake van overleg over dit soort dingen. Als wij

zeiden "Dit is een heel goede zaak voor elektronisch huisarrest", dan vonden zij dat

helemaal niet en ook wel eens andersom. Wij zijn niet goed op elkaar ingespeeld

en er was sprake van tijdsdruk.' Het feit dat de Raad voor de Kinderbescherming

een aantal keren het verzoek heeft gehad om de mogelijkheden tot elektronisch

huisarrest te bekijken en daarop de benodigde activiteiten heeft gecoordineerd en

heeft overlegd met de jeugdreclassering, waarna in de (volgende) raadkamer het

elektronisch huisarrest werd afgewezen, zou hebben bijgedragen aan een vermin-

dering van het draagvlak voor elektronisch huisarrest binnen deze organisatie. 'Het

is erg frustrerend als een rechter-commissaris vraagt om elektronisch huisarrest

te bekijken en de raadkamer vervolgens zegt dat er echt geen sprake van is en

andersom. Dat verhoogt het draagvlak bij ons natuurlijk niet. Het is te afhankelijk

van de mensen die er op dat moment zitten. [...] We moeten binnen de Raad voor

de Kinderbescherming al alles onder tijdsdruk doen, de vroeghulp dient binnen 24

uur plaats te vinden en dan moeten de medewerkers ook nog eens de mogelijkheden

tot elektronisch huisarrest binnen acht dagen onderzoeken. Daar hebben ze geen

44 Uiteraard weten de geïnterviewden voor de uitvoeringspraktijk wél verschillende kritiek- en/of

verbeterpunten op te noemen. Deze worden in de komende paragrafen behandeld.
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energie meer voor. Ze moeten dan veel werk extra doen en nog vaak voor niks
ook.'45

De rechters zijn zich er overigens van bewust dat hier een pijnpunt ligt: 'Dit is op

heel veel weerstand gestuit omdat zij zich iedere keer het vuur uit de sloffen liepen

en om uiteenlopende redenen toch relatief vaak nee te horen kregen van de recht-

bank. Ik kan me voorstellen dat [bij de reclassering en de Raad] het idee leeft van

"de rechtbank wilde maar niet" en dat is ten dele ook waar, want een aantal

problemen hebben we onderschat.' Wat eveneens steekt, is dat de Raad voor de

Kinderbescherming ook verzoeken van de raadkamer krijgt terwijl de Raad zelf

negatief heeft geadviseerd. 'Dan denken wij ook, je neemt ons niet serieus.' Dikwijls

bleek dat elektronisch huisarrest inderdaad niet haalbaar was, maar toegegeven

wordt dat het incidenteel toch mogelijk bleek. De Raad voor de Kinderbescherming

kwalificeert de samenwerking met de jeugdreclassering daarentegen als goed en

laagdrempelig: 'De medewerkers van de jeugdreclassering waren heel cooperatief.

Als wij het heel druk hadden, deden zij het bezoek in verband met elektronisch

huisarrest gewoon alleen.'

De jeugdreclassering vindt de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescher-

ming goed. In grote lijnen onderschrijven de jeugdreclasseringsbegeleiders de

beoordeling van de Raad voor de Kinderbescherming van de kwaliteit van de

contacten met de rechtbank en het OM. Beide organisaties melden dat de indruk

bestaat dat, vooral in het eerste jaar, van hen soms verwacht werd om een advies

voor elektronisch huisarrest te motiveren. Zij benadrukken dat dit niet tot hun

competentie behoort. Een begeleider van de jeugdreclassering: 'Je wordt dan

gevraagd waarom dat elektronisch huisarrest zou moeten terwijl de bedoeling is

dat wij alleen onderzoeken of iets mogelijk is. Maar ze verwachten van ons eigenlijk

ook nog een extra motivatie, alsof wij elektronisch huisarrest willen, ja, we moeten

het verantwoorden en naar je gevoel ook nog verdedigen. Terwijl dat natuurlijk onze

positie niet is.'

Eén ander praktisch element, dat overigens slechts ten dele specifiek voor dit ex-

periment lijkt en dat wellicht ook gerelateerd is aan de zo-even beschreven fricties,

is (weer) dat van de informatieverspreiding in de keten. Het blijkt niet altijd een-

voudig te zijn om de hoeveelheid schriftelijke informatie die over iedere potentiële

elektronisch-huisarrestcliënt wordt gegenereerd te beheren en verspreiden. 46 De

jeugdreclassering: 'Je merkt dan soms dat de één een dossier heeft gezien dat de

45 In een ander verband relativeert een rechter enigszins: 'Die tijdsinvestering, als je een programma

op poten zet, als dan het elektronisch huisarrest niet doorgaat of wordt opgeheven, dan loopt dat wel.

Dus veel van de tijdsinvestering gaat niet verloren; je moet eigenlijk alleen die tijd die besteed is aan

die technische kant ervan als verloren beschouwen.'

46 Onder meer het proces-verbaal, het vroeghulpverslag van de Raad voor de Kinderbescherming, een

rapportage van de jeugdreclassering over de jongere en de mate waarin hij en zijn ouders bereid zijn
mee te werken, en het onderzoek ten aanzien van het gezin van de Raad voor de Kinderbescherming.
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ander niet heeft gezien of dat het incompleet is, waardoor de raadkamer bijvoor-

beeld niet voldoende geïnformeerd is over de overwegingen van de rechter-

commissaris om al dan niet de mogelijkheid van elektronisch huisarrest te onder-

zoeken. Dan hoor je wel eens: dat kan ik hierin niet terugvinden.' Naar het oordeel

van de jeugdreclassering is het risico dat er informatie verloren gaat tussen de

verschillende ketenstations nog steeds betrekkelijk groot: 'Zorg dat je altijd een

kopie bij je hebt, want onze ervaring leert dat de informatie om welke reden dan

ook vaak niet op tijd op de plek is waar het zou moeten zijn.'

4.3 Instroom, selectiecriteria en toewijzing

4.3.1 Instroom

Het stroomdiagram in paragraaf 1.2.2 (zie ook bijlage 4) laat de verschillende fasen

zien die voorafgaan aan het moment waarop wordt besloten of een jongere wel of

geen elektronisch huisarrest krijgt opgelegd. Nog even in het kort: een jongere komt

op het politiebureau terecht en wordt verdacht van een dusdanig zwaar strafbaar

feit dat hij wordt vastgehouden. Op dat moment krijgt de Raad voor de Kinder-

bescherming een melding dat er een jongere vastzit, waarop een raadsonderzoeker

vroeghulp pleegt. Tijdens die vroeghulp bekijkt de raadsonderzoeker - conform het

elektronisch-huisarrestprotocol - de mogelijkheid om, als de jongere voorlopige

hechtenis krijgt, de voorlopige hechtenis te laten uitvoeren in het kader van de

elektronisch-huisarrestmodaliteit. Dit gebeurt aan de hand van een aantal criteria

(zie hoofdstuk 1 en bijlage 3). Het vroeghulprapport gaat met het oog op de voor-

geleiding naar de officier van justitie en de rechter-commissaris, die na de inverze-

keringstelling van de jongere in eerste instantie beslissen over de inbewaringstelling

van de jongere. Op grond van de informatie van de Raad voor de Kinderbescherming

en de weging van het strafbare feit kan de rechter-commissaris vragen om een

verder onderzoek inzake elektronisch huisarrest. Als er inderdaad om een verder

onderzoek wordt gevraagd, dan wordt de jongere in kwestie in elk geval gedurende

tien dagen in bewaring gesteld. Binnen die tien dagen moet hij 'op raadkamer staan',

waar wordt besloten wat er verder gebeurt. Mocht er in de vroeghulprapportage

niets staan over elektronisch huisarrest, dan kan de advocaat natuurlijk nog vragen

of elektronisch huisarrest tot de mogelijkheden behoort.

Alle geïnterviewden maken kenbaar dat de tien-dagentermijn een probleem kan

vormen. Iemand van de jeugdreclassering zegt hierover: 'Als de voorgeleiding is

geweest op vrijdag, dan staat een jongere al de volgende woensdag op raadkamer,47

47 Raadkamers komen bijeen op woensdag.
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anders loop je uit de tien dagen. Als je dus op vrijdag om vijf uur een melding krijgt,

en de scholen zijn dicht en het dus moet wachten tot maandagochtend, dan komt

het wel eens voor dat je die eerste raadkamer geen afgerond verhaal hebt. Dan

bestaat wel de mogelijkheid, als de raadkamer nog steeds vindt dat het verzoek

van de rechter-commissaris terecht is geweest (want die kan daar wel eens anders

over denken), en de jeugdreclassering kan aangeven dat het over een week wel

helemaal rond is, dat de raadkamer voor een week wordt aangehouden (zie para-

graaf 2.3.3). Deze tijd gaat af van de duur van het kunnen dragen van de enkelband.

En alle tijd die de jeugdreclassering nodig heeft voor het onderzoek betekent dat de

jongere langer ergens vastzit en gedurende die tijd waarschijnlijk niet naar school

gaat.'

Ook de rechters erkennen de tijdsdruk als knelpunt: 'De rechter-commissaris moet

haastig de mogelijkheid van elektronisch huisarrest voor een jongere bekijken en die

heeft niet meer dan de summiere informatie van de Raad voor de Kinderbescher-

ming en de informatie van de jongere, die overal ja op zegt om maar niet vast te

hoeven zitten. De Raad voor de Kinderbescherming moet op basis van heel weinig

informatie snel beslissen over de geschiktheid van een jongere voor elektronisch

huisarrest. In die korte tijd moet er heel veel gebeuren. De Raad vraagt de jongere

of hij dat zou willen en die zegt vaak ja. De Raad en de jeugdreclassering lichten

familie in, en als ze al iedereen te pakken kunnen krijgen hebben ze maar eventjes

de tijd om met ze door te spreken wat het precies inhoudt.' Een andere bedenking

van de rechters is dat er in het kader van het onderzoek de suggestie kan ontstaan

dat het elektronisch huisarrest zal worden uitgevoerd terwijl dan moet nog blijken

wat voor delict de jongere precies heeft gepleegd, wat zijn rol daarbij was en wat

er nog in de loop van het onderzoek naar boven komt. Hierover is met de jeugd-

reclassering overeengekomen dat er zo veel mogelijk moet worden geprobeerd om

geen verwachtingen te wekken bij de jongere en zijn familie.

Overigens bleek, in afwijking van het projectplan, in de praktijk dat de opdracht tot

onderzoek van de mogelijkheid van elektronisch huisarrest steeds vaker niet werd

gegeven door de rechter-commissaris maar pas later in de raadkamer: 'Dat is ook

een betere plek omdat je dan iets meer zicht hebt op de feiten' (zie paragraaf 2.3.3).

De rechters-commissarissen onderschrijven deze verschuiving. Zij maken kenbaar

dat zij er voorzichtiger mee zijn geworden om een onderzoeksopdracht aan de

jeugdreclassering te geven. Zij vinden het namelijk moeilijk om te bepalen hoe de

rechtbank over de zaak denkt en ook wees de raadkamer er op een gegeven moment

op dat er vaak onterecht werd verzocht om een onderzoek naar de haalbaarheid

van elektronisch huisarrest. Omdat deze onderzoeken de Raad voor de Kinder-

bescherming en de jeugdreclassering veel tijd kosten en het dan pijnlijk is om 'bot

te vangen' op de raadkamer, hebben de rechters-commissarissen na overleg met

deze instanties besloten om terughoudender te zijn met verzoeken om elektronisch-

huisarrestonderzoeken.
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De Raad voor de Kinderbescherming kwalificeert het proces rond het nader onder-

zoek naar de mogelijkheid om elektronisch huisarrest op te leggen als 'een beetje

omslachtig'. De Raad en de jeugdreclassering voeren dit onderzoek gezamenlijk

uit. Zij leggen een huisbezoek af bij het betreffende gezin om te bezien of de thuis-

situatie stabiel genoeg is en of de betrokkenen voldoende gemotiveerd zijn (dit

zijn enkele van de selectiecriteria). De jeugdreclassering legt aan de jongere en

de ouders uit wat elektronisch huisarrest impliceert en beoordeelt of dit voor

iedereen haalbaar is. De Raad voor de Kinderbescherming stuurt de raadkamer

het gecombineerde advies van de jeugdreclassering en de Raad, wordt daarna

geïnformeerd over de beslissing en geeft deze door aan de jeugdreclassering.

Iemand van de Raad zegt hierover: 'Het zou beter zijn als wij er ons tot en met de

voorgeleiding mee bezighouden en daarna alleen nog maar de jeugdreclassering.

Eigenlijk kan de jeugdreclassering best alleen zo'n huisbezoek afleggen; zij hebben

per slot van rekening uren vrij gekregen voor elektronisch huisarrest en zij kunnen

ook prima beoordelen of de thuissituatie stabiel genoeg is.'

4.3.2 Selectiecriteria en toewijzing

Om i berhaupt voor elektronisch huisarrest in aanmerking te komen, is een aantal

criteria opgesteld. Zo dient de jongere te beschikken over een stabiele en onder-

steunende leefomgeving, een zinvolle dagbesteding, een KPN-aansluiting en vol-

doende discipline en structurerend vermogen en mag hij niet aan drugs verslaafd

zijn en geen ernstige gedragsstoornissen hebben. Tijdens het nadere onderzoek

gaan de jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming in detail na in

hoeverre de jongere en het gezinssysteem aan deze eisen voldoen. Hoe denken de

ketenpartners over die criteria en over de invloed daarvan op de instroom?

Alle betrokkenen beoordelen de selectiecriteria op zich als adequaat en nood-

zakelijk. De rechters en het OM erkennen dat er helemaal geen kandidaten meer

overblijven als je nog meer criteria zou hanteren. De rechters-commissarissen

benadrukken echter dat het moeilijk voor hen is om in cie korte periode tot de

voorgeleiding vast te stellen of jongeren voldoen aan de criteria en geschikt zijn

voor elektronisch huisarrest. Daarvoor zien zij hen eigenlijk te kort. De Raad voor

de Kinderbescherming laat weten dat de raadsonderzoekers de weging van de

criteria erg lastig vinden. In het interview wordt beklemtoond dat de Raad voor

de Kinderbescherming toeziet op de pedagogische zorg voor het kind en niet 'op

de stoel van de rechter' kan gaan zitten om te beoordelen of een feit al dan niet te

ernstig is voor elektronisch huisarrest (Zie ook paragraaf 2.1): 'De zwaarte van de

feiten moet voor ons in dat stadium geen invloed hebben op het al dan niet opteren

voor elektronisch huisarrest.' De jeugdreclassering tekent aan dat de operationa-

lisering van sommige criteria bovendien niet eenvoudig is en dat de beoordeling

ervan vergaande consequenties kan hebben. Over het 'meten' van bijvoorbeeld de
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mate van 'structurerend vermogen' zegt de jeugdreclassering het volgende: 'De

jongere moet zich aan de regels kunnen houden. Als het een jongere is van wie

duidelijk is dat hij altijd heel veel moeite heeft met het nakomen van afspraken dan

moet je er niet aan beginnen. Als je bedenkt dat sommigen eerst toch al eventjes in

een justitiële jeugdinrichting hebben gezeten voordat ze de enkelband om hebben

en familie en jongere dus al een breuk hebben ervaren, moet je dus echt heel goed

inschatten of een jongere het volhoudt tot het eind van het elektronisch huisarrest

om te voorkomen dat er nog een keer zo'n breuk moet komen. Daarmee zou je ook

nog kunnen veroorzaken dat de school zegt: dit is al de tweede keer dat het fout

gaat, vergeet het maar de derde keer. Dan ben je contraproductief bezig.'

Het OM en de rechters denken dat de gehanteerde criteria ertoe leiden dat er een

tweedeling ontstaat. De thuissituatie van veel jongeren laat het niet toe dat er

elektronisch huisarrest wordt opgelegd. Zij blijven vastzitten en lopen de kans dat

zij bij de rechtszitting ook nog eens een jeugddetentiestraf krijgen. Jongeren met een

stabiele thuissituatie die in aanmerking komen voor elektronisch huisarrest, krijgen

een dubbele stimulans: 'Zij zitten lekker thuis en hoeven niet in de gevangenis te

slapen. Maar als het met een jongere op alle fronten slecht gaat en hij niet in aan-

merking komt voor elektronisch huisarrest vanwege zijn thuissituatie, dat zit hij dus

heel lang in detentie. En als het met school op dat moment ook niet helemaal goed

is [...l ja dan zit je dus in de Hartelborgt met weinig mogelijkheden.'

Behalve de selectievoorwaarden speelt het delict of de delicten waarvan de jongere

wordt verdacht een zeer belangrijke rol in de beoordeling of iemand elektronisch-

huisarrestwaardig is. In het elektronisch-huisarrestprojectplan wordt aangegeven

dat op het feit waarvoor de jongere is aangehouden een maximumstraf van zes

maanden hechtenis mag staan en dat het daarnaast geen feiten mogen betreffen

die de samenleving schokken. Andere belangrijke factoren zijn uiteraard het aantal

eventuele overige strafbare feiten dat de jongere heeft gepleegd en de aard van die

feiten. Iemand van de jeugdreclassering hierover: 'De geringe instroom zit hem met

name ook in de aard van de strafbare feiten en de reactie daarop van het OM dan wel

de raadkamers ten aanzien van de vraag of hier sowieso elektronisch huisarrest aan

de orde kan zijn.'

De Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering vinden het moeilijk om

een lijn te ontdekken in de afweging van de feiten door het OM en de rechters en in

de strafoplegging. De betrokkenen geven toe dat dit waarschijnlijk komt doordat zij

meestal niet volledig op de hoogte zijn van het soort en het aantal strafbare feiten

waarvan de jongere wordt verdacht. In de loop van de voorlopige hechtenis kunnen

er immers meer zaken opduiken die op de zitting worden gevoegd, hetgeen een

officier van justitie en een raadkamer ertoe kan brengen om het elektronisch-

huisarresttraject af te blazen. De Raad voor de Kinderbescherming en de jeugd-
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reclassering ervaren dit als frustrerend.48 Ook rond de definitie van de term 'schok

kend', heersen wat hen betreft onduidelijkheden. Iemand van de jeugdreclassering

over een zaak van een jongere die werd verdacht van doodslag: 'En dan blijkt dat
het OM weer zegt: dat [elektronisch huisarrest] hoeft niet per se uitgesloten te

zijn. Terwijl ik dan denk: maar een drugsrunner sowieso niet? Dus wat is dan dat

"geschokt zijn"? [...] Soms merk je, net zoals wij persoonlijk iets vinden, dat een

officier of een raadkamer iets persoonlijk vindt en eigenlijk zoiets heeft van: we

denken helemaal niet aan elektronisch huisarrest in zo'n zaak.'

De rechters geven aan dat er, voorzover mogelijk, afspraken zijn gemaakt over wan-

neer iemand in aanmerking kan komen voor elektronisch huisarrest: 'We moeten

voorkomen dat een jongere na het elektronisch huisarrest nog een detentiestraf

opgelegd krijgt omdat de eis van de officier van justitie meer dan zes maanden

bedraagt. Als dat te verwachten is dan doen we het niet, want dan maak je iemand

blij met een dode mus. Maar die beoordeling kun je niet in zo'n heel vroeg stadium

maken. We hebben best vaak te maken gehad met het feit dat iemand voor één à

twee berovingen zat, en dat zit zo'n beetje op de grens dat je nog elektronisch

huisarrest kan toepassen. Dan startte een onderzoek en werd soms elektronisch

huisarrest toegekend, en dan bleek later dat er nog een aantal overvallen achter-

aankwamen. Dan was de vraag: wat doen we nu?' (Zie ook paragraaf 4.6.)

Dit dilemma - hier aangestipt vanuit strafrechtelijk perspectief en eerder in de

context van het criterium'structurerend vermogen' - kwam tijdens de interviews

regelmatig naar voren. Hieruit spreekt de zorgvuldigheid waarmee de betrokken

partijen de beslissing benaderen over de geschiktheid van de kandidaat voor

elektronisch huisarrest en de oplegging daarvan. Zij zijn doordrongen van de

negatieve effecten die een foutieve beslissing kan hebben op de jongere en zijn

gezin. Als een jongere er niet in slaagt om zich tijdens de uitvoering van elektronisch

huisarrest aan de regels te houden wegens bijvoorbeeld onvoldoende structurerend

vermogen, kan hij een rode kaart krijgen en aldus uiteindelijk in een jeugdinrichting

terechtkomen.

De etniciteit van de jongeren en hun ouders hoeft op zich geen beletsel te vormen

voor elektronisch huisarrest. Wel zeggen vertegenwoordigers van zowel de rechter-
lijke macht en het OM als de Raad voor de Kinderbescherming de indruk te hebben

dat jongeren van allochtone afkomst relatief vaak een instabiele thuissituatie

hebben. Als dit klopt, dan heeft dat kenmerk tot gevolg dat - op grond van de

selectiecriteria - relatief weinig allochtone jongeren in de enkelband terechtkomen.

48 De Raad voor de Kinderbescherming meent overigens te mogen constateren dat als de advocaat goed

op de hoogte is van de elektronisch-huisarrestprocedures en deze zwaarder inzet op de oplegging van
elektronisch huisarrest, het voor de raadkamer veel moeilijker wordt om elektronisch huisarrest af te

wijzen. De afwijzing moet namelijk in zulke gevallen veel beter worden beargumenteerd.
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Geen van de geïnterviewden beschouwt een matige of slechte beheersing van het

Nederlands als een echt probleem voor elektronisch huisarrest. Een vertegenwoor-

diger van de jeugdreclassering hierover: 'Er is vaak een persoon die wel Nederlands

beheerst in huis, of de buurvrouw, of er is een familielid dat opgetrommeld kan

worden.' Wel geven de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclasserings-

begeleiders te kennen dat ouders die het Nederlands niet machtig zijn, extra

inspanningen vereisen: 'Het kost gewoon meer energie, de ouders weten minder

goed wat het elektronisch huisarrest inhoudt. 1...1 Het zijn ook ingewikkelde dingen,

voor ons is het gesneden koek, dat strafrecht, maar het is hartstikke moeilijk om dat

uit te leggen. En dan al helemaal als de taal een probleem is.'

4.4 Weekprogramma en uitvoering

Het weekprogramma is een onmisbaar onderdeel van elektronisch huisarrest. Dit

programma beslaat minimaal dertig uur; deze uren kunnen worden ingevuld met

schoolgang, werk, sport, contacten met de jeugdreclasseringsbegeleider, reistijd

en andere activiteiten. Het pedagogisch uitgangspunt van elektronisch huisarrest

- behoud en versteviging van de bindingen met de samenleving - wordt voor een

belangrijk deel gerealiseerd via het weekprogramma. In deze paragraaf worden

eerst twee componenten besproken die bij de ontwikkeling en invulling van het

weekprogramma veel discussie hebben opgeleverd, namelijk het groeimodel en het

beloningssysteem. Daarna komen de opvattingen over het pedagogische element

van elektronisch huisarrest aan de orde.

4.4.1 Ontwikkeling en de invulling van het weekprogramma

Met name in het eerste jaar van het experiment is er zowel in het projectteam als

in de stuurgroep veel discussie geweest over het weekprogramma. Twee belangrijke

componenten daarin vormden het zogenaamde groeimodel en de invoering van een

beloningssysteem.

Groeimodel

Waar het groeifnodelconcept precies vandaan komt, is niet duidelijk. De discussie

die rond dit begrip is gevoerd, is in essentie terug te voeren op de wijze waarop het

werd geïnterpreteerd door enerzijds de jeugdreclassering en anderzijds het OM.

Volgens de jeugdreclassering wordt met een groeimodel gedoeld op een weekpro-

gramma dat bij de oplegging van elektronisch huisarrest weliswaar nog niet het

vereiste aantal van dertig uur omvat maar waarvan te voorzien is dat dit aantal

(of meer) binnen afzienbare tijd zal worden gehaald. In de uitleg van het OM

daarentegen behelst het groeimodel een weekprogramma van minimaal dertig uur

dat kan uitgroeien tot een groter aantal uren. De discussie ontstond toen de jeugd-
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reclassering bij het begin van het experiment merkte dat het moeilijk was om het

weekprogramma binnen de tien-dagentermijn gevuld te krijgen in gevallen dat

de dertig uur niet konden worden gevuld met schoolgang. Een vertegenwoordiger

van de jeugdreclassering: 'Het [weekprogramma] mag ook niet te leuk zijn, dus we

beginnen niet gelijk te kijken of we een leuke club kunnen regelen. Dat zou dan

bijna een beloning zijn op grond van het feit dat je de dertig uur niet haalt. Dan

blijft er eigenlijk alleen maar een bijbaantje over, maar daarmee kom je soms in de

problemen als een jeugdige 14 of 15 jaar is. Zij mogen maar een heel beperkt aantal

uren per maand werken, nog los van het feit dat het heel moeilijk om voor een

jongere een baantje te krijgen. [...j Daarom pleitten wij er toen voor dat het week-

programma niet gelijk die dertig uur zou moeten zijn maar een groeimodel, zodat

we bijvoorbeeld bij minimaal 26 uur school dan toch mogen starten met elektro-

nisch huisarrest. Dan zorgen we in de eerste week van het elektronisch huisarrest

dat we die jongen langs een aantal bazen slepen om een baantje te regelen voor

het aanvullend aantal uren.' De rechters en het OM stelden daar tegenover dat het

'in de praktijk natuurlijk best een probleem [was] dat jongeren die duidelijk een

structuur nodig hadden dus uiteindelijk maar heel weinig vaste uren hadden. Dat

onze gedachte toch vrij formeel was of dat we ons straf opstelden, hing ook wel

samen met de aard van de jongeren en hun achtergronden.'

Het groeimodel is uitvoerig besproken in de stuurgroep. Die heeft uiteindelijk

besloten om het groeimodel niet toe te passen, omdat men oordeelde dat dertig

uur toch wel het minimum was. Gezien het commentaar van de jeugdreclassering

is dit achteraf een juiste beslissing geweest: 'Laten we wel wezen: de ervaring heeft

ons geleerd dat het [weekprogramma] eerder veel voller moet dan minder vol om

te voorkomen dat die jongen zich thuis te pletter verveelt met die enkelband om.

Want het is veel moeilijker om thuis met de enkelband om te zitten terwijl je de

geluiden buiten hoort dan om met de enkelband om iets zinnigs te doen.' Met

andere woorden, de partijen zijn het er nu over eens dat een goed gevuld week-

programma om twee redenen van belang is: het zorgt ervoor dat de jongere zich

thuis niet al te erg verveelt (wat daar tot problemen kan leiden), en een uitgebreid

programma brengt meer structuur in het leven van de jongere.

Overigens werd bij de stuurgroepbeslissing wel een suggestie van het OM over-

genomen om, waar van toepassing, twee uur sollicitatieplicht te laten meetellen

voor het weekprogramma. Als de jongere een baantje heeft gevonden, vervallen deze

uren en wordt het programma aangevuld met het aantal gewerkte uren. Verder heeft

de stuurgroep besloten dat het weekprogramma in schoolvakanties minimaal

twintig uur per week moet beslaan.

Beloningssysteem

Een andere discussie is gevoerd over de invoering van een beloningssysteem voor

enkelbanders die zich goed gedragen. Dit idee werd gelanceerd door de jeugdreclas-
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sering. De kern ervan was dat een jongere na de eerste vier weken elektronisch

huisarrest per week een kwartier vrije tijd zou kunnen verdienen als hij zich goed

gedroeg. Die vrije tijd zou hij kunnen opsparen en buitenshuis mogen doorbrengen

in blokken van minimaal een half uur. Daarbij zou hij overigens wel van tevoren

dienen aan te geven wat hij ging doen, en dit zou ook controleerbaar moeten zijn.

De achterliggende redenering van de jeugdreclassering was dat dit de jongere zou

motiveren om zich goed te gedragen - niet alleen negatieve sancties maar ook

positieve. Een en ander was volgens de jeugdreclassering afgeleid van het be-

loningssysteem binnen Kralingen in het kader van nachtdetentie. 49

Dit idee bleek op grote weerstand te stuiten bij het OM en de rechters. De aan-

gevoerde argumenten wijzen erop dat deze partijen elektronisch huisarrest als

een lichtere modaliteit beschouwen dan nachtdetentie en plaatsing in een op-

vanginrichting. De jeugdreclassering vatte de houding van het OM en de rechters

als volgt samen: 'Het feit dat een jongere de enkelband heeft, is al een extra. Hij zit

al buiten, hij zit niet meer vast ... en dan moeten we hem ook nog eens een keer

belonen?!' Het OM stelt dat een beloningssysteem in de voorbesprekingen nooit

ter tafel is gekomen: 'Het kwam gewoon uit de lucht vallen, een van de reclasse-

ringsmedewerkers kwam ermee aan. Toen hebben wij inderdaad gezegd: het gaat

nog steeds om de voorlopige hechtenis, vergeet dat niet. Dus wij vinden het niet

zo'n goed plan om dat te doen.' De rechters sluiten zich daarbij aan: 'Als ze in een

opvanginrichting zitten en ze gedragen zich netjes, dan mogen ze ook niet een

keertje buiten spelen. Dus de beloning zit hem erin dat ze niet naar de detentie-

inrichting gaan. [...l Als je je houdt aan de regels voor die enkelband, dan mag je

die om houden en doe je dat niet dan moet je terug naar de inrichting. Volgens mij

is de beloning dat je je enkelband houdt.' Ook de Raad voor de Kinderbescherming

betoonde zich geen voorstander van een beloningssysteem: 'Je haalt iemand al

uit detentie, dat is al positief voor het kind, en je bent in afwachting van het straf-

proces.' De jeugdreclasseringsbegeleiders wekken tegenwoordig trouwens wel de

suggestie van een beloning: 'We hadden afgesproken, het is een beetje veel soms

om én school, vrije tijd en alles tegelijk al vanaf het begin te doen. We doen gewoon

twee weken school. Gaat het allemaal goed, dan kunnen we langzaam uit gaan

bouwen [met sport of andere vrijetijdsactiviteiten]. En dan heb je ook een beetje

dat beloningsidee hè?! Dat willen we graag erin. Wat ze eigenlijk al mogen, vanuit

het protocol, hebben we als beloning ingebouwd.'

Stand van zaken weekprogramma

Inmiddels is er (dus) een aanzienlijke mate van overeenstemming bereikt over wat

nu wel en niet bij het weekprogramma past en waaraan de elementen moeten vol-

49 Bij elektronisch toezicht voor volwassenen is een beloningssysteem geformaliseerd (Spaans en Verwers,

1997).
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doen. In de meeste gevallen vormt schoolgang de basis voor het weekprogramma,

incidenteel in combinatie met een bijbaantje. Veel minder vaak omvat het pro-

gramma alleen werk. In het weekprogramma tellen ook de twee verplichte face-
to-face-contacten met de begeleider van de jeugdreclassering mee (elk één uur).50

Tevens wordt de reistijd van en naar school en/of de werkplek meegeteld. Die

kan behoorlijk oplopen: gemiddeld besloeg de reistijd een kwart van het totale

weekprogramma.

Wat de technische kant betreft: in het begin kostte het veel tijd om het weekpro-

gramma in schema te zetten, zodat het bij het beveiligingsbedrijf in de computer

kon worden ingevoerd. Met de huidige ervaring is dat vlug en gemakkelijk te doen.

Het programma kan ook snel worden aangepast als de omstandigheden daarom

vragen. Uiteraard blijft het zo dat de jongere en/of de ouders activiteiten van

tevoren moeten bedenken en plannen. Bij uitzondering geven de begeleiders

kortetermijnwijzigingen telefonisch door aan het beveiligingsbedrijf.

Opgeloste en bestaande knelpunten weekprogramma

Een aantal facetten van (de uitvoering van) het weekprogramma heeft in de eerste

anderhalf jaar van het project in de praktijk knelpunten opgeleverd. Sommige

daarvan zijn inmiddels opgelost, andere blijven problematisch, en mogelijk dient

zich ook een enkel nieuw knelpunt aan. Het gaat om de volgende knelpunten:

- Tijdsinvestering onderzoek. De jeugdreclassering moet regelmatig'het land in'

om het elektronisch-huisarrestonderzoek te kunnen uitvoeren. De jongeren

zitten namelijk voor de aanvang van het elektronisch huisarrest, in het kader

van de inbewaringstelling of voorlopige hechtenis, vast op diverse locaties

verspreid door het hele land. Dit kost veel tijd en was niet voorzien. In de

stuurgroep was namelijk afgesproken dat jeugdigen die in aanmerking komen

voor elektronisch huisarrest worden geplaatst in De Hartelborgt (Spijkenisse)

of in een opvanginrichting in de regio.51

- Controle op éianwezigheid. Bij de eerste zaak is er overlegd of er een contract

over aanwezigheidscontrole zou moeten worden afgesloten met de instanties

waar de jongere buitenshuis verblijft (school, werk). Dit gebeurde volgens de

jeugdreclassering'omdat het de eerste zaak was, waarbij iedereen zo veel

mogelijk op zeker wilde spelen en wilde weten hoe dat dan is afgekaderd'. Dat

contract is overigens niet totstandgekomen, 'want waar een werkgever nog wel

bereid is te zeggen "Nou, ik bel wel even als hij er niet is", vindt hij [zo'n contract

voor een zaterdagkracht] te ver gaan'. De geïnterviewde partijen constateren dat

alle partners nu accepteren dat als is aangegeven hoe de controle is geregeld, dit

verder niet meer zwart op wit hoeft te worden vastgelegd. In de praktijk wordt

50 Per week is er ook nog één onaangekondigd bezoek. Dit telt niet mee in het weekprogramma.
51 Notulen stuurgroepvergadering van 18 november 1999.
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dus volstaan met een bereidverklaring van de school of de werkgever om de

jeugdreclassering te informeren als de jongere zich niet meldt.

Het vullen van het weekprogramma. Problemen doen zich hier vooral voor

tijdens vakanties, met name de zomervakantie. Erkend wordt dat dit wel een

knelpunt zal blijven. Zoals gezegd moet het weekprogramma in een school-

vakantie twintig uur of meer per week beslaan. Een rechter: 'Bij het zomer-

programma is het een kwestie van met de haren erbij slepen wat er nog te ver-

zinnen is voor zo'n jongen. Ik had niet altijd de indruk dat de jongen zelf nou

zo graag bijvoorbeeld in het buurthuis wilde gaan werken of op de markt wilde

staan. Er werd heel veel uit de kast gehaald om het toch maar mogelijk te maken

en dat mag ook wel, maar het moet wel wat opleveren.' De jeugdreclassering

meent dat het juist in de zomer van belang is om het weekprogramma met zo

veel mogelijk uren te vullen: 'Er gebeurt gewoon veel meer op straat in de zomer.

Dat kan natuurlijk ook negatief zijn voor onze groepsgevoelige jongeren. De

kans bestaat dat ze daardoor toch de straat op gaan en het alarm af laten gaan,

of binnen problemen veroorzaken omdat ze niet naar buiten mogen.' In dit

kader hebben rechters en het OM gesuggereerd om de jongeren 's zomers een

programma bij Cashba te laten 'draaien'. Dit bleek niet haalbaar te zijn vanwege

het kostenplaatje en omdat daarvoor een groep van minimaal acht jongeren

nodig is. Het voornemen om elektronisch-huisarrestjongeren in de zomer van

2001 in het programma van Kralingen (nachtdetentie) te laten meelopen, bleek

evenmin realiseerbaar om organisatorische en financiële redenen.

Weerstand bij scholen. De rechters, het OM en de jeugdreclassering hebben de

indruk dat scholen er langzamerhand weerstand tegen opbouwen om leerlingen

met een enkelband toe te laten en om mee te werken aan de controle op enkel-

banders. Ook zou het een slechte indruk geven als leerlingen een jongere weer

op school zien rondlopen van wie zij vaak heel goed weten dat die iets heeft

uitgehaald. Een rechter: 'De laatste tijd merken we dat er wat weerstand komt,

vooral vanuit scholen. Elektronisch huisarrest heeft een aantal onverwachte

effecten. Er worden natuurlijk vaker jongens geschorst in de voorlopige hech-

tenis en die vertellen op school wat hun is overkomen maar dat enkelbandje

blijkt toch wat spannender te zijn, zodat ook de jongens die je ver van dit

wereldje vandaan wilt houden zich daartoe aangetrokken voelen. Scholen

hebben daar geen zin in. In het begin hebben zij gezegd: natuurlijk mag zo'n

jongen naar school als dat (weer) mag. Scholen zeggen nu soms: we doen niet

mee. Dat sentiment heerst, en niet alleen bij elektronisch huisarrest maar ook

bij Kralingen [nachtdetentie]. Het enkelbandje wordt bijna een soort van status-

symbool. Bovendien ervoeren de scholen dat ze een verlengstuk waren van

justitie en dat was voor veel van hen nogal een obstakel.' Het OM: 'Voeg daarbij

het idee van scholen dat de criminaliteit op en rond scholen hand over hand

toeneemt, en als je dan hiermee komt dan is het niet vreemd dat scholen pro-
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blemen zien.' Voorlichting aan scholen over elektronisch huisarrest zou volgens

de betrokkenen waarschijnlijk tot een vermindering van dit probleem leiden.

Caseload/capaciteit. Het heeft de nodige voeten in de aarde om het week-

programma op te stellen, vooral vanwege het korte tijdsbestek waarbinnen dit

moet gebeuren. In dit licht zet de jeugdreclassering vraagtekens bij de geplande

caseload van 8 elektronisch-huisarrestcliënten per begeleider (32 jongeren per

jaar). Weliswaar hebben de begeleiders met de huidige instroom voldoende

tijd, maar gevreesd wordt dat de voor het opzetten van de weekprogramma's

beschikbare tijd (te) krap is als het maximale aantal jongeren elektronisch

huisarrest krijgt.

Afstaan deel inkomsten. In de stuurgroep is besloten dat jongeren die werken of

een bijbaantje hebben één derde van hun verdiensten moeten afstaan aan een

door henzelf te kiezen goed doel. Dit impliceert dat er voor een deelcategorie

van de doelgroep een extra 'strafelement' wordt ingebouwd. Bovendien heeft dit

meer impact op een jongere die fulltime werkt dan op een jongere die alleen een

bijbaantje heeft.

Enkelband zichtbaar. Het is voorgekomen dat jongeren niet (meer) wilden

sporten omdat dan de enkelband zichtbaar zou zijn. Zij zouden dan moeten

uitleggen wat er aan de hand is. De enkelband kan dus een beperkend effect

hebben op het aantal mogelijkheden voor de vrijetijdsbesteding.

4.4.2 Behoud en versterking van bindingen met de samenleving

In het projectplan (Erftemeijer, 1999) wordt gesteld dat met elektronisch huisarrest

'een pedagogische doel [wordt] nagestreefd dat gericht is op het bevorderen van

een adequate sociale inbedding van de jongere. Dit wordt bereikt door positieve

bindingen met ouders, familie, vrienden, school, werk en sportclub te laten

voortbestaan en in andere gevallen deze te ontwikkelen en te verstevigen. Het

weekprogramma moet hiertoe de mogelijkheden bieden en staat dus centraal in

het elektronisch huisarrest.' De vraag is nu in hoeverre er sprake is van behoud en

versterking van deze positieve maatschappelijke bindingen en wat dit in de praktijk

eigenlijk betekent.

Volgens de jeugdreclassering is de eerste insteek instandhouding van het dagelijks

ritme van de jongeren. Dat is gebeurd bij het leeuwendeel van de cliënten. Slechts

eenmaal is het voorgekomen dat de jeugdreclassering gedwongen was om een

compleet nieuwe daginvulling op te bouwen, omdat de betreffende jongere wegens

omstandigheden niet terug kon naar school. De jeugdreclassering heeft de raad-

kamer toen laten weten dat hier geen sprake was van continuering maar van het

nieuw starten van een daginvulling, 'op zich natuurlijk niet verkeerd, maar niet

conform de wijze waarop we het bedacht hadden'.
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Wat betreft het versterkingselement laat de jeugdreclassering weten dat één jongere

in contact is gebracht met de RIAGG wegens agressiereguleringsproblematiek. Ver-

steviging en verdieping vinden volgens deze bron met name plaats in de contacten

van de jeugdreclasseringswerker met het gezin: 'Daar kunnen zowel de ouders als

de betreffende jongere hun voordeel mee doen. Je kunt er ondersteunend en soms

ook directief in bezig zijn als dat nodig is.' Het (doen) zoeken van een bijbaantje

beschouwt de jeugdreclassering als versterking zolang het niet ten koste gaat van

andere dingen, zoals gezin en school. Een bijbaantje heeft bij sommige jongeren

een positief effect op hun zelfbeeld. De Raad voor de Kinderbescherming tekent

wat betreft de zinvolle dagbesteding aan: 'De sociale integratie van een jongere

wordt zeker bevorderd door het elektronisch huisarrest ten opzichte van andere

alternatieven in de voorlopige hechtenis. Een jongere is toch gewaarschuwd en blijft

onder controle, maar hij kan wel naar school, kan bij zijn familie zijn en heeft zijn

sociale contacten, dat is al reïntegratie.'

Ook het OM heeft het idee dat er'toch wel een beetje' sprake is van versteviging

van sociale bindingen: 'We hebben 30 uur als uitgangspunt genomen, de meeste

jongeren gaan zo'n 24 uur naar school, dus daar moet iets bijkomen. Dan zie je dat

er heel creatief naar dingen gezocht moet worden. Ik denk dat ze [de jongeren zelf]

dat anders niet zouden doen, of veel minder structureel. Door een baantje voor het

weekend, moskeebezoek of het lidmaatschap van een sportvereniging wordt de tijd

die ze anders gewoon op straat zouden rondhangen nu gestructureerd.' De rechters

oordelen positief over de instandhouding van het bestaande, maar minder positief

over het versterkende aspect. Een rechter hierover: 'Het instandhouden van sociale

integratie, datgene wat er aan goede zaken is - zoals school en familie - vast te

houden, dat is wel gelukt. Als er nog mogelijkheden waren om iedereen dezelfde

kant op te krijgen, dan heeft elektronisch huisarrest dat wel gedaan. Maar de

verbetering van zwakke punten, ik heb niet het idee dat dat veel zoden aan de dijk

heeft gezet.'

4.5 De beleving van elektronisch huisarrest

In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de jongeren en hun gezin het elektronisch huis-

arrest hebben ervaren. Hoewel de betrokkenen de voorkeur geven aan elektronisch

huisarrest boven voorlopige hechtenis vinden zij het over het algemeen een

behoorlijk zware belasting. In paragraaf 1.4.5 is erop gewezen dat de geïnterviewde

jongeren en hun ouders een positieve selectie kunnen vormen. Dit kan zich vertalen

in een te gunstig beeld van elektronisch huisarrest. De instanties die de nieuwe

modaliteit uitvoeren, komen echter in contact met álle jongeren en hun ouders. Hun
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indrukken kunnen daarom een aanvulling en bijstelling betekenen op de interviews

met de deelnemers en hun ouders.52

Uit hoofde van hun functie - begeleiding en controle - maken de jeugdreclasse-

ringsbegeleiders het meest van nabij mee welke invloed het elektronisch huisarrest

heeft op het gezin en de jongere. Tijdens de interviews wijzen zij erop dat - behalve

de uitvoering van het elektronisch huisarrest zelf - ook het (onderzoeks)proces en

met name ook de onzekerheid over de oplegging voorafgaand aan de daadwerkelijke

uitvoering van de modaliteit factoren zijn die druk op het gezin leggen. De ouders

willen hun kind graag thuis hebben en de jongere wil ook graag naar huis. Ook de

onbekendheid met het verloop van het strafrechtsproces roept de nodige emoties

op bij de ouders. Uitleg hierover door de begeleider wordt erg op prijs gesteld. Wat

betreft de uitvoering van het elektronisch huisarrest geeft een jeugdreclasserings-

begeleider te kennen dat enkele ouders die hij heeft begeleid niet nog eens voor

elektronisch huisarrest zouden kiezen. Zij vinden dat het gezin zich te veel heeft

moeten aanpassen en dat de druk op het gezinsleven een enorme belasting is.

Uit de commentaren van de rechters en het OM blijkt dat zij zich er terdege van

bewust zijn dat elektronisch huisarrest in de meeste gevallen een zware belasting

is voor zowel de jongere als zijn omgeving. De geïnterviewden geven te kennen dat

zij er op raadkamer ook regelmatig naar informeren en de jongere laten vertellen

over zijn ervaringen. Een rechter: 'Ik zou bijna zeggen dat iedereen het zwaarder

heeft dan als de jongere in een jeugdinrichting verblijft. Voor de jongere: het idee

dat je naar huis loopt en je komt langs een stel vrienden die aan het.voetballen zijn

en jij mag niet meedoen, niet eens vijf minuten. Je mag niet naar buiten toe, dat is

echt een straf, niet alleen voor de jongere maar ook voor de ouders die op hem

moeten letten en hem toch al niet zo in de greep hadden. Ik vind het een zwaardere

belasting [dan nachtdetentie] omdat de jongere vanuit een regulier leven helemaal

zelf verantwoordelijk gemaakt wordt voor alle regels en discipline. In een inrichting

is dat makkelijker, je wordt daar als het ware geleefd en iedereen zit in hetzelfde

schuitje. De ervaring leert dat het door de jongere en de familie als erg zwaar wordt

ervaren; als het al kantje boord was bij de uitvoering, dan was het vaak omdat de

ouders op hun tandvlees de finish moesten halen en dat zal je de ouders in de

raadkamer nooit horen zeggen.' Een vertegenwoordiger van het OM: 'Ik heb ook wel

gehoord van jongens die het prima te doen vonden. Ik zei: sprongen je ouders niet

tegen de muren op met jou de hele tijd om je heen of vond je het zelf niet verschrik-

kelijk? Nee, dat viel allemaal wel mee. [...l Maar ik denk inderdaad, het lijkt mooi,

maar dat het voor de jongeren makkelijker is om gewoon vast te zitten.'

52 De Raad voor de Kinderbescherming acht zich niet in staat te beoordelen hoe zwaar de jongeren en
hun ouders het ondergaan van elektronisch huisarrest ervaren, omdat de organisatie alleen bij de

initiële fase van het proces betrokken is.
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Er worden verschillende factoren genoemd die van invloed zijn op de beleving van

elektronisch huisarrest: de woonsituatie van de jongere ('driehoog achter of een

huis met een tuin, dat scheelt nogal'), het seizoen (zomer/winter) en - uiteraard -

de duur van de periode dat de jongere de enkelband moet dragen.

4.6 Strafoplegging na afloop van het elektronisch huisarrest

Voorafgaand aan de start van het experiment was de verwachting dat de strafzitting

met het oog op de eis, namelijk zes maanden, een enkelvoudige kamer zou zijn. De

praktijk wees echter uit dat het in meer dan de helft van de gevallen (zie paragraaf

2.3.4) een meervoudige kamer betrof. Dat impliceert dat er meer wordt gevorderd

dan zes maanden onvoorwaardelijk.53 Bij de strafoplegging wordt overigens

rekening gehouden met het elektronisch huisarrest in de vorm van aftrek. De

elektronisch-huisarrestperiode weegt daarbij even zwaar als 'reguliere' voorlopige

hechtenis en nachtdetentie in Kralingen.

De jeugdreclassering vindt het een belangrijk gegeven dat aan op één na geen van

de jongeren nog een onvoorwaardelijke detentie is opgelegd: 'Want als dat aan de

orde was geweest, dan hadden we in het voortraject voor niets zitten werken, als je

daarna nog vast moet. Maar ze hebben bijna allemaal nog wel iets gehad, dan wel

een werkstraf, dan wel een taakstraf.' (zie paragraaf 2.3.3) De jeugdreclassering laat

verder weten dat zij in veel zaken niet heeft geadviseerd om verdere jeugdreclasse-

ringsbegeleiding op te leggen. Dit zou een gevolg zijn van de strenge screening

vooraf, 'waardoor we toch echt niet de meest zwakke gezinssystemen hebben

gekregen'. Volgens de jeugdreclassering is gebleken dat begeleiding tijdens elektro-

nisch huisarrest wel degelijk nodig was maar continuering daarvan ná het vonnis

niet zozeer, 'omdat er genoeg sterke elementen zijn. Die inschatting hebben we

natuurlijk één keer mis gehad, want we hebben er één twee keer in de enkelband

gehad.'54

Gevraagd naar de invloed van (het verloop van het) elektronisch huisarrest op de

uiteindelijke strafoplegging, wijzen de rechters en het OM erop dat de jongere op het

moment dat hij op de strafzitting verschijnt in sommige gevallen al vrij rondloopt,

'dus op de zitting heb je eigenlijk alleen nog maar de keus uit voorwaardelijk en

taakstraf.' De verklaring voor deze opvatting is dat het basisidee van elektronisch

huisarrest, namelijk het (onder controle) behouden van dagelijkse bezigheden en

maatschappelijke bindingen, wordt ondergraven als de deelnemer alsnog wordt

vastgezet. In de ogen van de rechters en het OM geldt de genoemde beperking

overigens evengoed voor deelnemers die de enkelband wel tot de strafzitting om

53 Bijvoorbeeld omdat gebleken is dat de betrokken jongere meer op zijn kerfstok heeft.

54 De betreffende cliënt had de enkelband de eerste maal overigens slechts twee weken gedragen; het is

aannemelijk dat de impact van de begeleiding betrekkelijk beperkt is.
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hebben. Zij oordelen dat elektronisch huisarrest daarom over het algemeen leidt tot

lichtere straffen.

Er wordt op nog een ander aspect gewezen. Een rechter: 'Als elektronisch huisarrest

goed toegepast wordt, dat wil zeggen bij een jongere die onder de zes maanden

gestraft gaat worden, heeft het geen invloed op de strafoplegging, want het telt

gewoon als detentie die de jongere normaal ook gehad zou hebben. Want als je

anders drie maanden vastgezeten had in voorlopige hechtenis, dan kwam je kort

daarna vrij en werd de rest ook omgezet in allerlei projecten. Maar bij jongens die

uiteindelijk geen elektronisch-huisarrestcliënten hadden moeten zijn, daar heeft

het dus wel invloed gehad. Die kregen doorgaans minder straf dan anders, omdat

pas later bleek dat ze nog meer delicten begaan hadden en dan is de elektronisch-

huisarrestroute (dat wil zeggen: de 'minder dan zes maanden'-route) al ingeslagen

en zeg je niet zo makkelijk: terug naar de bak jij, want dan breek je alles af wat je

had hopen vast te houden met dat elektronisch huisarrest.' Impliciet lijkt hiermee

dus te worden gewezen op een dreigende rechtsongelijkheid. De zaak ligt anders als

het elektronisch-huisarresttraject mislukt. Als een jongere zich niet aan afspraken

houdt, telt dat zwaar en komt een taakstraf niet snel in beeld: 'De geëiste jeugd-

detentie, die leg je dan gewoon op, je doet er niets bij, maar die ga je niet zo gauw

vervangen door een taakstraf.'

Terwijl de rechters en het OM het idee hebben dat elektronisch huisarrest over het

algemeen leidt tot lichter straffen, heeft de Raad voor de Kinderbescherming een

andere kijk: 'Als de rechtbank elektronisch huisarrest als detentie ziet dan zal het

wel invloed hebben op de strafoplegging, maar zij zien het als een lichtere vorm van

voorlopige hechtenis, dus valt de straf juist zwaarder uit.' Volgens de jeugdreclasse-

ring komt de samenhang tussen strafoplegging en het verloop van het elektronisch

huisarrest tot uitdrukking in het opleggen van begeleiding na vonnis. Als een cliënt

een gele kaart heeft gekregen, is dit een indicatie dat hij zich niet volledig heeft

gehouden aan de afspraken - met andere woorden: dan betekent dit dat hij nog

begeleiding nodig heeft om op het rechte pad te kunnen blijven. Als er op de straf-

zitting continuering van jeugdreclassering werd opgelegd (drie cliënten), gebeurde

dit - volgens de jeugdreclassering - met name omdat zij dit zelf geadviseerd hadden.

De jeugdreclassering vindt het moeilijk om uitlatingen te doen over de relatie tot de

hoogte van de straf, 'omdat voor ons niet altijd even duidelijk is op grond waarvan

déze jongere nou wel zo'n straf krijgt en die niet'.

4.7 Aanzuigende werking, doeltreffendheid en toepassingsvarianten

In deze paragraaf wordt besproken wat de uitvoerende partijen vinden van de

eventuele aanzuigende werking van de nieuwe modaliteit, de doeltreffendheid en

levensvatbaarheid van elektronisch huisarrest in deze vorm en de mogelijke andere

toepassingsmogelijkheden van deze techniek.
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4.7.1 Aanzuigende werking

74

In paragraaf 2.2 en 2.3.3 is op basis van het kwantitatieve gegevensmateriaal

getracht om een globale indruk te krijgen van de mogelijke aanzuigende werking

van elektronisch huisarrest. Dit onderwerp is ook in de interviews aan de orde

gesteld. Een van de rechters-commissarissen vindt dat elektronisch huisarrest niet

aanzuigend werkt. De andere rechter-commissaris stelt dat nachtdetentie en elek-

tronisch huisarrest zo dicht op elkaar zitten dat hij niet kan beoordelen of elektro-

nisch huisarrest een aanzuigend effect heeft. De Raad voor de Kinderbescherming is

van oordeel dat de nieuwe modaliteit een iets aanzuigende werking heeft omdat de

Raad in twijfelgevallen veelal schorsing adviseert. Dit oordeel correspondeert met

de uitkomsten in tabel 4 (hoofdstuk 2). Een vertegenwoordiger van de Raad voor

de Kinderbescherming: 'Maar dat is vanuit ons bekeken. De rechtbank is bij twijfel-

gevallen eerder geneigd tot detentie, dus dat heft elkaar waarschijnlijk op.' Deze

laatste gedachte komt redelijk overeen met bevindingen in paragraaf 2.2.

De begeleiders van de jeugdreclassering vinden het erg moeilijk om een oordeel te

vellen over een eventuele aanzuigende werking van elektronisch huisarrest. Een van

hen: 'Da's nou juist een van de problemen, je kan er geen peil op trekken wat er

besloten gaat worden. Het idee uit het oorspronkelijke model dat een officier van

justitie achter de keuze voor elektronisch huisarrest zou moeten staan, dat hebben

we heel snel verlaten. Als we een officier van tevoren belden om te vragen wat hij

van elektronisch huisarrest als mogelijkheid voor een jongere vond en hij zei nee,

dan gingen we toch naar de raadkamer en die besliste dan soms toch van wel. Zo

kregen wij onze klanten binnen in het begin.'

De meningen bij de rechters en het OM variëren. Eén rechter zegt niet het gevoel

te hebben dat er verschuivingen optraden in het vasthouden, schorsen of vrijlaten:

'Het heeft geen aanzuigende werking gehad zoals wij het toegepast hebben, ook

omdat je weet dat elektronisch huisarrest echt zwaar valt; het is ook geen alternatief

voor de "vrijheid" van een schorsing.' Een andere rechter en het OM zien wel een

licht aanzuigend effect.

4.7.2 Doeltreffendheid en levensvatbaarheid

De betrokkenen reageren genuanceerd op de vraag of zij vinden dat elektronisch

huisarrest een doeltreffende en zinvolle vorm van tenuitvoerlegging van de voor-

lopige hechtenis is. Eén rechter-commissaris beoordeelt elektronisch huisarrest

als een redelijk alternatief, hoewel het in zijn optiek wel nattevingerwerk blijft. De

andere rechter-commissaris heeft een voorkeur voor nachtdetentie omdat het gaat

om betrekkelijk ernstige zaken en om jongeren die je 'van de straat wilt houden'.

De Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering zijn het meest uit-

gesproken in hun opinie. Zij beoordelen elektronisch huisarrest, ondanks de
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zwaarte, als doeltreffend en heel zinvol 'omdat elke jongere bij wie elektronisch

huisarrest nog helpt uit detentie gehouden moet worden'. De screening levert een

groep op die de modaliteit, ondanks de zwaarte, aan zou moeten kunnen. Ook de

rechters en het OM zijn geneigd om het elektronisch huisarrest als doeltreffend en

zinvol te beoordelen, zij het voorzichtig en met mitsen en maren omkleed. Een van

hen: 'Vanuit ons gezichtspunt zou ik zeggen: als het bij twee, drie of vier jongeren

per kwartaal iets oplevert, omdat die niet onder de Kralingen-mogelijkheden vallen,

dan zou ik zeggen alsjeblieft zo houden.' Een ander zegt het'op zichzelf toch niet zo

gek' te vinden. Een van de geïnterviewden heeft een andere mening en beschouwt

elektronisch huisarrest niet als doeltreffend en zinvol - en (dus) evenmin als levens-

vatbaar. Deze bron laat weten daar voorafgaand aan het experiment anders over te

hebben gedacht.

Hoe denkt men over de levensvatbaarheid van de nieuwe modaliteit? De Raad voor

de Kinderbescherming vindt elektronisch huisarrest in deze vorm alleen levens-

vatbaar als het geheel beter kan worden georganiseerd. De procedure is nu te

complex en bovendien moeten de betrokkenen beter worden geïnformeerd. De

jeugdreclassering is van oordeel dat het probleem van de veelheid van actoren,

die elektronisch huisarrest tot een moeizame modaliteit maakt, zal blijven bestaan.

Daarnaast zal het een modaliteit voor een kleine groep blijven, maar'voor die kleine

groep is het wel een goede modaliteit'. De meeste rechters en het OM betrekken in

hun afweging over de levensvatbaarheid nadrukkelijk de beschikbaarheid van

nachtdetentie. Elektronisch huisarrest is 'levensvatbaar', in de zin van 'kan blijven

bestaan', als een soort achtervang voor Kralingen: 'Als liet echt niet in Kralingen

kan [omdat de school van de betreffende jongere te ver weg ligt], dat je voor die

situatie toch elektronisch huisarrest houdt als oplossing. Ik vind het geen logische

redenering dat het experiment niet voldoet omdat er maar zo weinig jongeren in

aanmerking komen. Als de jongere op school blijft, op deze manier overgaat of zijn

eindexamen haalt, dan vind ik dat het dus voldaan heeft.'

4.7.3 Toepassingsvarianten

Ten slotte is aan de ketenpartners gevraagd of ze de techniek van elektronisch

huisarrest ook - of beter - toepasbaar achten in andere situaties. Zonder uitzonde-

ring laten de geïnterviewden weten dat zij de techniek zeer welkom zouden heten

bij detentiefasering, dat wil zeggen aan het einde van een detentieperiode, om een

jongere gecontroleerd en geleidelijk te laten wennen aan het leven op vrije voeten.

Daarbij zouden de (tijds)problemen bij het organiseren van een weekprogramma

niet spelen. Zodra het moment van vrijkomen bekend is kan er immers worden

'teruggerekend' om het moment te bepalen waarop de organisatie van het week-

programma moet starten. Bovendien zou een beloningssysteem - in de zin van
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vrije uren kunnen verdienen bij goed gedrag - goed in te passen zijn in elektronisch

huisarrest als detentiefasering.

Naast detentiefasering suggereren de betrokkenen geen andere toepassingsvarian-

ten. Dit lijkt te illustreren hoe bekend nachtdetentie is en hoezeer deze modaliteit in

het systeem is opgenomen. De jeugdreclassering constateert een mogelijke invloed

van de beschikbaarheid van de nachtdetentie in dit arrondissement: 'Omdat wij

nachtdetentie hebben en de meeste arrondissementen niet, kan ik me voorstellen

dat de instroom [bij elektronisch huisarrest] in die arrondissementen mogelijk

groter zal zijn dan hier.' Ook een van de rechters geeft en passant toe dat dit de

nieuwe modaliteit parten kan hebben gespeeld: 'Misschien moeten we jongens met

een stabiele thuissituatie niet te snel naar Kralingen laten gaan maar elektronisch

huisarrest geven, zodat andere jongens die wel op school iets te verliezen hebben

en geen stabiele thuissituatie hebben naar Kralingen kunnen. Maar die afwegingen,

daar zijn we eigenlijk nog helemaal niet aan toegekomen. Kralingen, dat staat toch

bij ons allemaal sowieso bovenaan, dus willen we graag meer mogelijkheden voor

nachtdetentie, maar het blijft natuurlijk lastig voor meisjes.'55

4.8 Samenvatting

De betrokken instanties hebben de aanloopfase van het project als moeizaam en

onduidelijk ervaren. Er is naar hun gevoel weinig ondersteuning geboden vanuit het

ministerie van Justitie. De stuurgroep heeft een plan van aanpak ontwikkeld en in

aansluiting daarop een protocol. De verspreiding van de informatie over de nieuwe

modaliteit naar de betrokken partijen verliep tamelijk stroef. De verwachtingen over

de toewijzing van elektronisch huisarrest van enerzijds de rechters en het OM en

anderzijds de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering bleken

aanvankelijk nogal uiteen te lopen. Dit wordt geïllustreerd door het onbegrip bij de

laatstgenoemde instanties over het niet-toewijzen van elektronisch huisarrest door

de raadkamer terwijl deze (of een rechter-commissaris) zelf om een onderzoek had

verzocht. De partijen lijken langzamerhand op elkaar ingespeeld te raken. De

betrokkenen concluderen dat deze modaliteit een enorme organisatie vergt, waarbij

een reeks instanties is betrokken die beslissingen mogen nemen op verschillende

momenten. Men vindt dat het resulterende proces (nog) niet soepel verloopt en dat

het ontbreekt aan uniformiteit. Zeker in de beginfase moet er binnen tien dagen veel

worden geregeld via verschillende schijven.

Het onderzoek naar de geschiktheid van een jongere voor elektronisch huisarrest

heeft als neveneffect dat het verwachtingen wekt bij de jongere en zijn ouders

terwijl het op dat moment onbekend is of elektronisch huisarrest zal worden

55 Diverse betrokkenen hebben er in de gesprekken voor gepleit om nachtdetentie voor meisjes beschik-

baar te stellen. Nachtdetentie is momenteel alleen beschikbaar voor jongens.
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opgelegd. Het moet immers nog blijken wat de jongere precies heeft gedaan, wat

zijn rol daarbij was en wat er verder in de loop van het onderzoek aan feiten naar

boven komt.
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De geringe instroom kan, zo lijkt het, grotendeels worden verklaard door de scherpe

criteria waaraan jongeren in eerste instantie moeten voldoen. Met name de voor-

waarden 'stabiele en ondersteunende gezinssituatie' en 'discipline en structurerend

vermogen' veroorzaken veel uitval. Wellicht spelen ook de beperkte bekendheid en

de nieuwigheid van elektronisch huisarrest een rol. Van de groep jongeren die in

aanmerking komt, valt weer een deel af op grond van het aantal en/of de aard van

de door hen gepleegde delicten. Daardoor krijgen uiteindelijk slechts zeer weinig

jongeren daadwerkelijk een enkelband om. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen

dat een allochtone achtergrond een belemmering vormt voor deelname aan

elektronisch huisarrest.

De ketenpartners beoordelen de selectiecriteria als goed en noodzakelijk. De

operationalisering van sommige criteria is moeilijk. Ook is het niet eenvoudig om

snel te bezien of jongeren aan bepaalde criteria voldoen. Verder speelt het delict

een belangrijke rol. De Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering

kunnen moeilijk een lijn ontdekken in de afweging van de feiten door het OM en de

rechters en in de strafoplegging. Dit verklaren zij onder andere uit het feit dat zij

niet volledig op de hoogte zijn van het aantal en de aard van de strafbare feiten

waarvan de jongere wordt verdacht. Het OM en de rechters vrezen dat er een twee-

deling ontstaat. Jongeren die door hun thuissituatie geen elektronisch huisarrest

krijgen, blijven vastzitten en lopen het risico om bij de rechtszitting ook nog een

detentiestraf te krijgen. Degenen met een goede thuissituatie krijgen een dubbele

stimulans. Ten eerste zitten zij thuis en ten tweede lopen zij nauwelijks het risico

om op de strafzitting nog vastgezet te worden.

Na de nodige discussies is er een aanzienlijke mate van overeenstemming bereikt

over het weekprogramma. Het weekprogramma dient bij de start minimaal dertig

uur te omvatten. Daarbinnen vallen ook de contact-uren met de jeugdreclassering

en de reistijd. Meestal vormt schoolgang de basis, soms in combinatie met een

bijbaantje. Later wordt dit soms uitgebreid met sport of andere vrijetijdsactivi-

teiten. De belangrijkste onopgeloste problemen rond het (opzetten van) het

weekprogramma zijn:

- De jongeren zitten verspreid over het hele land vast. De jeugdreclassering

moet dus het land in om het elektronisch-huisarrestonderzoek - waaronder

de invulling van het weekprogramma - te kunnen uitvoeren, waardoor deze

onderzoeken veel meer tijd kosten dan voorzien.

- Het is lastig om het weekprogramma te vullen tijdens vakanties, met name de

zomervakantie.
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Recentelijk is de indruk ontstaan dat scholen bedenkingen krijgen tegen het

toelaten van enkelbanders en tegen het meewerken aan de controle. Ook zou

er een verkeerd signaal kunnen uitgaan van een jongere die met de enkelband

om weer terugkomt op school.

De jeugdreclassering vreest in tijdnood te komen als het maximale aantal jon-

geren elektronisch huisarrest krijgt. Bij de huidige instroom hebben begeleiders

van de jeugdreclassering voldoende tijd om weekprogramma's te organiseren.

Het dragen van de enkelband beperkt het aantal mogelijkheden voor vrije-

tijdsbesteding. Soms wilden jongeren niet (meer) sporten omdat de enkelband

dan zichtbaar zou zijn.

Het gegeven dat de gezinsstructuur, het sociale netwerk en de schoolgang of het

werk van de jongeren kunnen worden bestendigd en verstevigd bij elektronisch

huisarrest, wordt door alle ketenpartners als positief beoordeeld. Vanuit peda-

gogisch perspectief gaat (via het weekprogramma) de meeste aandacht uit naar

instandhouding van de positieve banden met de samenleving. Versterking van deze

bindingen vindt vooral plaats via de contacten van de jeugdreclasseringsbegeleider

met het gezin en door een baantje en/of andere vorm van gestructureerde vrije-

tijdsbesteding (zoals sport) te regelen. In de ervaring van de jeugdreclassering, de

rechters en het OM vormt elektronisch huisarrest een zware belasting, niet alleen

voor de jongere maar voor het gehele gezin. Factoren die van invloed zijn op de

beleving van elektronisch huisarrest, zijn de woonsituatie van de jongere, het

seizoen en natuurlijk de lengte van de enkelbandperiode.

Het OM en de rechters signaleren twee effecten van elektronisch huisarrest op de

strafoplegging. Tijdens de uitvoering van het elektronisch huisarrest kunnen er

nieuwe feiten boven water komen. In deze situatie leidt elektronisch huisarrest

tot een beperking van hun vrijheid bij de strafoplegging en tot rechtsongelijkheid.

Sommige jongeren zijn minder gestraft omdat pas tijdens het elektronisch huis-

arrest bleek dat zij meer op hun kerfstok hadden. Zij worden dan niet alsnog naar

de gevangenis gestuurd, omdat dan het doel van elektronisch huisarrest teniet wordt

gedaan. Verder leidt elektronisch huisarrest soms tot lichtere straffen op de straf-

zitting. Via elektronisch huisarrest is de deelnemer in de voorlopige hechtenis

buiten de opvanginrichting gehouden. Hem alsnog vastzetten ondermijnt eveneens

de grondgedachte van elektronisch huisarrest. Er kan dus alleen worden gekozen

voor een voorwaardelijke vrijheidsstraf en een taakstraf. Als de jongere echter al of

nog vastzat, zou het vonnis anders hebben kunnen uitvallen (zie ook de hierboven

genoemde tweedeling).

De opinies over de aanzuigende werking van elektronisch huisarrest variëren van

geen tot een licht aanzuigend effect. De Raad voor de Kinderbescherming en de
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jeugdreclassering vinden elektronisch huisarrest een doeltreffend en zinvol

alternatief. Ook de rechters en het OM uiten zich betrekkelijk positief over deze

aspecten. Zij zijn echter terughoudender en omkleden hun opinie met meer

nuances. Elektronisch huisarrest in deze vorm is volgens de Raad voor de Kinder-

bescherming alleen levensvatbaar bij een betere organisatie. De jeugdreclassering

vreest dat het probleem van het grote aantal betrokken partijen niet wordt opgelost.

Elektronisch huisarrest zal voor een kleine groep jongeren een goede modaliteit

blijven. In hun oordeel over de levensvatbaarheid wegen de rechters en het OM

de beschikbaarheid van nachtdetentie mee. Volgens hen is elektronisch huisarrest

levensvatbaar als achtervang voor Kralingen (nachtdetentie). Zo zouden nu ook

jongeren die buiten het bereik van nachtdetentie blijven naar school kunnen

blijven gaan. Gedoeld wordt op meisjes en op jeugdigen die op een school buiten

de nachtdetentieregio zitten.56

Alle ketenpartners zouden graag de inzet van de enkelbandtechniek bij detentie-

fasering zien. Zo zou een jongere aan het einde van een detentieperiode op

gecontroleerde wijze geleidelijk kunnen wennen aan het leven op vrije voeten.

56 De school van de nachtdetentiedeelnemer moet zich binnen een bepaalde afstand van de plaats van
de nachtdetentie bevinden.
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Samenvatting, conclusies en

slotbeschouwing

5.1 Samenvatting

5.1.1 Opzet van het experiment met elektronisch huisarrest

In december 1997 adviseerde de werkgroep Los-Vast om de bestaande voorlopige-

hechtenismodaliteiten voor minderjarigen (onder meer) uit te breiden met

huisarrest met elektronisch toezicht. De minister van justitie gaf in september

1998 toestemming voor een experiment. In maart 1999 werd een stuurgroep Elek-

tronisch Huisarrest Minderjarigen Rotterdam ingesteld, in juni 1999 gevolgd door

een projectteam Elektronisch Huisarrest, met als taak de uitvoering van het project.

Begin 2000 startte een tweejarig experiment in het arrondissement Rotterdam. In

de nieuwe modaliteit vindt de voorlopige hechtenis thuis onder controle plaats.

Een belangrijk oogmerk daarbij is dat de maatschappelijke banden van de jongere

worden behouden en versterkt.

In principe komen alle jongeren in aanmerking voor elektronisch huisarrest die

tussen de 12 en 18 jaar oud zijn en een of meer strafbare feiten hebben gepleegd

waarvoor voorlopige hechtenis kan worden geëist. Zij moeten echter wel voldoen

aan een aantal voorwaarden. Die betreffen de woonplaats van de jongere, zijn

levenssituatie, de toestemming van degenen die direct zijn betrokken bij de

toepassing van elektronisch huisarrest (ouders/voogd), de aanwezigheid van een

zinvolle dagbesteding, de mate van discipline en structurerend vermogen bij de

jongere en de aanwezigheid van een telefoonaansluiting in het huis. Daarnaast

fungeert ook de technische capaciteit van het controlesysteem als begrenzing: er

kunnen maximaal acht jongeren tegelijkertijd onder elektronisch huisarrest staan.

Drugsverslaving, gedragsstoornissen, ernstige strafbare ('schokkende') feiten en

feiten waarbij een straf van meer dan zes maanden is te verwachten, gelden als

contra-indicatie. De duur van het elektronisch huisarrest is gelijk aan die van de

voorlopige hechtenis. Naar schatting zouden in de experimentele periode circa 32

jongeren per jaar onder elektronisch huisarrest worden geplaatst.

Wanneer de rechter-commissaris besluit tot inbewaringstelling met de indicatie

'elektronisch huisarrest', verzoekt hij de Raad voor de Kinderbescherming om de

haalbaarheid van elektronisch huisarrest te onderzoeken. Ook vraagt hij om de

toepassing van het elektronisch huisarrest uit te werken. Een en ander moet vóór de



Hoofdstuk 5 82

eerste raadkamer zijn uitgevoerd.57 De Raad voor de Kinderbescherming stelt

vervolgens de jeugdreclassering op de hoogte van het verzoek van de rechter-

commissaris. De Raad en de jeugdreclassering bezoeken gezamenlijk de ouders/

voogd van de jongere om de haalbaarheid van elektronisch huisarrest te onder-

zoeken. De jeugdreclassering stelt samen met de jongere een weekprogramma op,

dat minimaal dertig uur per week beslaat. De jongere moet zich aan dit schema

houden. De jeugdreclasseringsmedewerker maakt afspraken over de controle op

aanwezigheid met de instantie waar de jongere tijdens het weekprogramma verblijft

(bijvoorbeeld school of werk). De overige uren moet de deelnemer thuis zijn. Dit

wordt elektronisch gecontroleerd via een systeem dat bestaat uit een enkelband

met een zender die in verbinding staat met een computer. De computer controleert

aan de hand van het ingevoerde weekprogramma op willekeurige momenten de

aanwezigheid van de deelnemer. Alle afspraken over het weekprogramma, het

verblijf thuis, ziekte en verzuim worden vastgelegd in een contract, dat door de

jongere en de ouders/voogd wordt ondertekend (zie bijlage 5).

De raadkamer beslist over de toewijzing van het elektronisch huisarrest. De jongere

blijft in een opvanginrichting tot het moment waarop hij de enkelband om krijgt.

De begeleider van de jeugdreclassering begeleidt de jongere van de plaats waar hij

vastzit naar huis, waar de enkelband wordt omgedaan. Het weekrooster van de

jongere is dan al opgeslagen in de computer van het beveiligingsbedrijf dat zorg

draagt voor de elektronische controle. Als de enkelband is aangebracht, start het

elektronisch huisarrest.

In het kader van de begeleiding heeft de jeugdreclasseringsmedewerker per week

minimaal drie contact-uren met de jongere en de ouders. Daarnaast zijn er telefo-

nische contacten. Bij een verwijtbare overtreding krijgt de deelnemer een waar-

schuwing (gele kaart). Bij een hernieuwde of ernstige misstap volgt het advies om

het elektronisch huisarrest te stoppen (rode kaart). Daarop zou, na een beslissing

van de rechter-commissaris/raadkamer, voor de resterende periode opsluiting van

de jongere in een jeugdinrichting moeten volgen. De jeugdreclassering heeft bij

elektronisch huisarrest twee taken, namelijk begeleiden en controleren.

5.1.2 Opzet van het evaluatieonderzoek

De directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid van het ministerie van justitie heeft

het WODC verzocht om het experiment elektronisch huisarrest te evalueren. De

evaluatie moet houvast bieden bij de beslissing of elektronisch huisarrest breed

57 Ook de raadkamer kan verzoeken om de mogelijkheid van elektronisch huisarrest te bezien. De

raadkamer is een bijzondere zitting van de rechtbank, bestaande uit één of drie rechters, en beslist
bij zaken die niet ter terechtzitting behandeld hoeven te worden. In de huidige context beslist de

raadkamer over (het voortduren van) de voorlopige hechtenis.
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moet worden ingevoerd. De probleemstelling luidt: hoe is het experiment totstand-

gekomen, hoe functioneert het en is invoering op bredere schaal wenselijk? De

daaruit voortkomende onderzoeksvragen hebben betrekking op de totstandkoming

van het project, de samenwerking in het project, de gehanteerde instroomcriteria,

het verloop van het elektronisch huisarrest (capaciteit, procedure, weekprogramma),

de kenmerken van de instroom en de aanzuigende werking, de beleving van het

elektronisch huisarrest door de jongere en zijn omgeving, de relatie tussen elek-

tronisch huisarrest en de uiteindelijke strafoplegging, en de mate waarin recidive

voorkomt. Het onderzoek omvat een procesevaluatie met enkele kwantitatieve

elementen. De evaluatie heeft betrekking op de eerste anderhalf jaar van het

tweejarige experiment.

Gegevensverzameling

Voorafgaand aan de start zijn de bij het experiment betrokken rechters-commissa-

rissen (2), officieren van justitie (5) en jeugdsecretarissen (7) geïnterviewd. Verder

is gesproken met 8 rechters van het jeugdteam die bij elektronisch huisarrest zijn

betrokken. Dit is gedaan om een impressie te krijgen van hun visie op de nieuwe

modaliteit.

Na anderhalf jaar bleken 23 jongeren onder elektronisch huisarrest te hebben

gestaan. Van hen zijn er 18 per brief benaderd voor een interview. Ook de (pleeg-)

ouders/verzorgers van deze 18 zijn benaderd. Uiteindelijk zijn er 6 jongeren en 7

ouders/verzorgers geïnterviewd. Halverwege 2001 zijn diverse andere betrokkenen

geïnterviewd, namelijk 1 functionaris van de Raad voor de Kinderbescherming,

4 jeugdreclasseringsmedewerkers die elektronisch-huisarrestcliënten hebben

begeleid, de projectleider van het experiment, de voorzitter van de stuurgroep,

6 rechters, een officier van justitie en 2 rechters-commissarissen.

De Raad voor de Kinderbescherming en de griffiers van de raadkamers is verzocht

om via speciale formulieren informatie te verzamelen tijdens de eerste anderhalf

jaar van het project. Van de Raad zijn 389 elektronisch-huisarrestformulieren ont-

vangen. Deze gegevens laten zien in hoeverre jongeren die voorgeleid gaan worden,

voldoen aan de elektronisch-huisarrestcriteria. Bovendien geven ze een indruk van

de aanzuigende werking van de nieuwe modaliteit. De informatie van de griffiers

weerspiegelt de mening van de raadkamer en geeft, vanuit dit perspectief, even-

eens inzicht in de aanzuigende werking. De griffiers hebben'voor 16 elektronisch-

huisarrestdeelnemers formulieren ingevuld.

De informatie over de 23 elektronisch-huisarrestcliënten en over 25 jongeren voor

wie elektronisch huisarrest werd overwogen maar die het uiteindelijk niet hebben

gekregen, is afkomstig uit de reguliere dossiers en uit een speciaal elektronisch-

huisarrestdossier van de jeugdreclassering. De antecedentgegevens zijn afkomstig

uit het justitiële-documentatiesysteem en uit het elektronisch-huisarrestdossier van
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de jeugdreclassering. De recidive-informatie is afkomstig uit het cliënt-volgsysteem

jeugdcriminaliteit (CVS).

Beperkingen en generaliseerbaarheid van de gegevens

De instroom in de nieuwe modaliteit was veel geringer dan verwacht. De bereidheid

om te worden geïnterviewd, was betrekkelijk klein onder de cliënten en hun ouders.

Ook verliep het verzamelen van de kwantitatieve informatie op basis van de voor het

onderzoek uitgezette formulieren nogal moeizaam. De CVS-gegevens bleken van

mindere kwaliteit te zijn dan verwacht. Al deze factoren hebben een negatief effect

op de bruikbaarheid van de bevindingen. Het kwantitatieve materiaal is zeer beperkt

generaliseerbaar.

De beperkte bereidwilligheid onder elektronisch-huisarrestcliënten en hun ouders

kan erop wijzen dat de uiteindelijk bereikte groep een positieve selectie is van de

totale groep cliënten. De interviewresultaten kunnen hier een te rooskleurig beeld

geven van de effecten van elektronisch huisarrest op de jongeren. Toch bieden zij,

evenals de interviews met de diverse organisaties die betrokken zijn bij de uitvoe-

ring van elektronisch huisarrest (de ketenpartners), veel en nuttige inzichten.

Wat betreft de recidive van de elektronisch-huisarrestcliënten is vanaf de start van

het onderzoek steeds aangetekend dat dit een moeilijk element is. De beperkingen

van het CVS in het arrondissement Rotterdam bevestigen dit. De verkregen recidive-

gegevens verschaffen geen volledig beeld.

5.1.3 Onderzoeksresultaten

Totstandkoming en samenwerking

Het project heeft bij de totstandkoming weinig onderlinge strubbelingen gekend.

Alle partijen in het arrondissement Rotterdam stonden positief tegenover het

initiatief om een experiment met elektronisch huisarrest voor minderjarigen als

modaliteit voor de voorlopige hechtenis te starten. De aanloopperiode was vrij lang

omdat de ontwikkeling van het projectplan/protocol (zie hoofdstuk 2) meer tijd in

beslag nam dan voorzien. Dit kwam omdat de te volgen procedures meer haken en

ogen opleverden dan voorzien. Waarschijnlijk heeft deze extra tijdsinvestering er

wel voor gezorgd dat het project vrij vlot verliep nadat het eenmaal van start was

gegaan. Een punt van kritiek van de kant van de betrokken instanties was dat zij

zich `in het diepe' gegooid voelden: na de opdrachtverstrekking ontbrak het aan

ondersteuning en/of richtinggevende hulp vanuit het ministerie van Justitie. De

stuurgroep heeft daarop een plan van aanpak ontwikkeld, op basis waarvan de

informatieverstrekking over het aanstaande experiment naar de ketenpartners is

gestart. Het grote personeelsverloop en de vele functiewisselingen bij sommige

instanties vergen een doorgaande informatieverspreiding over elektronisch huis-
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arrest, zo is gebleken. De onbekendheid kan een negatieve invloed op de instroom

hebben gehad.

In de loop van het project raakten de betrokken instanties allengs op elkaar in-

gespeeld. De organisatie en samenwerking tussen de ketenpartners verlopen zoals

in het projectplan/protocol is uiteengezet. Toch blijven verschillende instanties op

sommige punten wat langs elkaar schuren. Op het vlak van de samenwerking uitte

zich dit vooral in een gemoedelijke vorm van onbegrip tussen enerzijds de Raad

voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering en anderzijds de rechters en het

OM. De partijen uiten kritiek op elkaar maar erkennen tegelijkertijd dat de aspecten

die wrevel wekken tot de competentie van de ander behoren. Uit de reacties valt af

te leiden dat de kern van de wrijvingen wordt gevormd door onduidelijkheid over de

overwegingen en normen van de rechter-commissaris, rechtbank en het OM bij het

verzoek om nader onderzoek naar de mogelijkheid van elektronisch huisarrest. De

Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering vinden het frustrerend dat

zij dikwijls veel werk verzetten voor zulke onderzoeken en daarna vernemen dat het

elektronisch huisarrest om (voor hen) niet altijd even heldere redenen niet doorgaat.

De rechters erkennen dat er in dit opzicht problemen zijn geweest die beter elders

dan (pas) in de raadkamer aan de orde hadden kunnen komen.

Instroom criteria

Alle ketenpartners zeggen dat zij de in het projectplan/protocol gestelde criteria

respecteren en als adequaat en noodzakelijk beschouwen. De interpretatie en

operationalisering van sommige criteria lijken echter te worden overgelaten aan

individuele personen, die op basis van hun expertise trachten te bepalen in hoeverre

een jongere daaraan voldoet. Er zijn dus bijvoorbeeld geen 'harde' afspraken over

wat 'structurerend vermogen' betekent en hoe dat precies moet worden gemeten.

De geringe instroom wordt voor een groot deel verklaard door de stringente voor-

waarden waaraan een jongere moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen

voor elektronisch huisarrest. Van de jongeren die in het arrondissement Rotterdam

worden voorgeleid, komen er maar weinig i berhaupt in aanmerking voor elektro-

nisch huisarrest. Meer dan de helft heeft bijvoorbeeld al geen stabiele thuissituatie

en/of geen discipline en structurerend vermogen, terwijl bijna de helft niet over

een zinvolle dagbesteding beschikt. Als deze criteria worden gecombineerd met

een aantal contra-indicaties, dan blijft er maar een klein aantal potentiële kandi-

daten over. Daar komt bij dat bij veel jongeren gegevens over de criteria en de

contra-indicaties ontbreken. Dit verklaart voor een deel de hierboven aangestipte

wrijvingen: over sommige zaken die er (ook) toe kunnen leiden dat er geen elek-

tronisch huisarrest wordt opgelegd, wordt pas op de raadkamer duidelijkheid

verkregen. Van de groep die in aanmerking komt, valt bijvoorbeeld een deel alsnog

af op grond van het aantal en/of de aard van de door hen gepleegde delicten. De

Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering geven toe dat zij meestal
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niet volledig op de hoogte zijn van het soort en aantal strafbare feiten waarvan de

jongere wordt verdacht. Deze feiten kunnen voor een rechtbank reden zijn om de

elektronisch-huisarrestoptie te verwerpen.

Volgens het OM en de rechters kunnen bepaalde selectiecriteria resulteren in een

tweedeling. Jongeren die door hun thuissituatie geen elektronisch huisarrest

krijgen, blijven in hechtenis en lopen het risico dat zij bij de rechtszitting ook nog

een detentiestraf krijgen. Jongeren van wie de thuissituatie goed is, worden echter

op twee manieren gestimuleerd: zij mogen thuis verblijven en lopen nauwelijks

risico om op de strafzitting een vrijheidstraf opgelegd te krijgen.

86

Instroom en aanzuigende werking

In totaal is in de eerste anderhalf jaar van het project voor 48 jongeren elektro-

nisch huisarrest overwogen. Van hen kregen er 23 elektronisch huisarrest opgelegd,

waarvan 12 in het eerste jaar (2000). Dit is aanmerkelijk minder dan verwacht

(het geplande aantal was 48). Deze 23 deelnemers bestonden uit 22 jongens en 1

meisje; de 25 afvallers waren allemaal jongens. De elektronisch-huisarrestgroep

bestond overigens uit 22 individuen; 1 jongen heeft namelijk tweemaal een enkel-

band gedragen. Gemiddeld waren de enkelbanders bijna 15,5 jaar oud. De groep

bestond etnisch grotendeels uit Nederlandse, Turkse, Surinaamse (elk bijna een

kwart) en Marokkaanse jongeren (14%). Meestal behelsde het delict waarvoor

de jongeren werden voorgeleid diefstal met geweld, al dan niet met een of meer

anderen gepleegd (circa 70%). Verder heeft circa 1 op de 5 jongeren in de elek-

tronisch-huisarrestgroep zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. Voor

ongeveer 4 op de 10 jongeren was dit de eerste keer dat zij in aanraking kwamen

met justitie. Bij degenen die eerder met justitie in aanraking kwamen, gebeurde dit

vooral wegens diefstal (met/zonder geweld) en openlijke geweldpleging. In al deze

opzichten verschilt de groep elektronisch-huisarrestdeelnemers nauwelijks van

de 25 afvallers.

In de loop van het experiment kwamen de verzoeken om de mogelijkheid elektro-

nisch huisarrest te bezien steeds vaker vanuit de raadkamer en niet zozeer van

rechters-commissarissen, zoals in het projectplan/protocol was voorzien. Bij de

jongeren die uiteindelijk een enkelband om kregen, blijkt 61% van de verzoeken

vanuit de raadkamer te zijn gekomen. In ruwweg de helft van de gevallen vond

de oplegging van het elektronisch huisarrest plaats één week na de raadkamer

gevangenhouding dan wel één week na de raadkamer eerste verlenging. De 23

cliënten hebben de enkelband gemiddeld zes weken gedragen (42 dagen), uiteen-

lopend van vier dagen tot (afgerond) elf weken.

De informatie van de griffierformulieren geeft geen aanwijzingen voor een aan-

zuigend effect. Zes jongeren zouden in nachtdetentie zijn geplaatst, de overigen

in een opvanginrichting. De meningen van de rechters en de officier van justitie
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variëren: sommigen menen dat elektronisch huisarrest alleen in de plaats is ge-

komen voor jongens die anders waren vastgehouden, anderen zien wel een licht

aanzuigend effect. In het interview blijkt dat de Raad voor de Kinderbescherming

van mening is dat de nieuwe modaliteit enige aanzuigende werking heeft. Er waren

voor achttien elektronisch-huisarrestjongeren vroeghulpadviezen van de Raad voor

de Kinderbescherming voorhanden. Deze lijken inderdaad te wijzen in de richting

van een lichte aanzuigende werking. Tien jongeren voor wie in eerste instantie

schorsing werd geadviseerd belandden in een enkelband. Voor drie van de achttien

luidde het advies-voorlopige hechtenis. Elektronisch huisarrest werd voor vier

jongeren aangeraden. De begeleiders van de jeugdreclassering wagen zich niet

aan een oordeel over een eventuele aanzuigende werking. Zij zeggen niet te kunnen

beoordelen of een jongere die nu elektronisch huisarrest krijgt, anders zou zijn

geschorst of vastgezet.

Verloop van het elektronisch huisarrest: procedure, capaciteit en

weekprogramma

Qua procedures verloopt het elektronisch huisarrest ongeveer zoals voorzien in het

protocol. Aan het begin van het traject blijft de tijdsdruk een belangrijk knelpunt.

Er is eenvoudigweg weinig tijd om het elektronisch-huisarrestonderzoek te doen,

vooral als een jongere tegen het eind van de werkweek wordt gemeld en de voor-

geleiding de woensdag daarop al plaatsvindt. Voorts blijken de jongeren verspreid

door het land vast te zitten en niet, zoals vooraf was gepland, in de regio. Het reizen

in het kader van het onderzoek kost de jeugdreclassering geregeld veel tijd. Een on-

verwacht neveneffect van de uitvoering van het elektronisch-huisarrestonderzoek is

dat dit leidt tot verwachtingen bij de jongere en zijn ouders. Tijdens het onderzoek

benadrukken de jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming dan ook

bij het gezin dat er geen garantie is dat elektronisch huisarrest zal worden opgelegd.

Over de capaciteit van het project zegt de jeugdreclassering de huidige geringe

instroom met de voor elektronisch huisarrest beschikbare formatie nog wel te

kunnen behappen. Mocht de instroom echter toenemen tot de voorziene 32

jongeren per jaar, dan zouden er problemen kunnen ontstaan.

Wat betreft (de invulling van) het weekprogramma is er veel gediscussieerd over

twee kwesties: het groeimodel en de invoering van een beloningssysteem. De

groeimodeldiscussie ontstond als gevolg van de opvatting van de jeugdreclassering

dat het weekprogramma bij de start iets minder dan de verplichte dertig uur zou

mogen beslaan zolang er zicht was op een spoedige uitbreiding. De rechters en het

OM meenden echter dat het weekprogramma minimaal dertig uur moest omvatten

en daarna kon uitgroeien. In de stuurgroep werd ten slotte geconcludeerd dat dertig

uur toch wel het minimum was. Achteraf kon de jeugdreclassering zich daarin goed
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vinden. Alle partijen vinden een vol weekprogramma belangrijk, want het voorkomt

dat de jongere zich thuis zit te vervelen en het brengt meer structuur in het leven

van de jongere.

Het idee van de jeugdreclassering voor een beloningssysteem haalde het evenmin.

De kern daarvan was dat een jongere na vier weken elektronisch huisarrest bij goed

gedrag een kwartier vrije tijd per week zou kunnen verdienen. Die vrije tijd zou hij

dan (controleerbaar) buitenshuis mogen doorbrengen. Een beloningssysteem zou

motiveren tot goed gedrag. Dit stuitte op grote weerstand bij het 0m en de rechters.

Die stelden zich op het standpunt dat het hier om voorlopige hechtenis gaat en dat

jongeren die in een huis van bewaring of een opvanginrichting zitten ook niet bij

goed gedrag af en toe naar buiten mogen.

Het organiseren van de weekprogramma's lijkt in de loop van het experiment soepe-

ler te zijn gaan verlopen. De invulling ervan blijft met name rond de zomervakantie

problemen opleveren. De betrokkenen menen dat dit niet snel zal veranderen.

Besloten is dat het weekprogramma in de vakanties minimaal twintig uur per week

dient te beslaan. Vooral in de zomer is het van belang om het weekprogramma met

zo veel mogelijk uren te vullen, zodat wordt voorkomen dat er problemen ontstaan

omdat de enkelbanders binnen moeten zitten terwijl er buiten van alles gebeurt.

Over het algemeen omvatten de weekprogramma's bij de start alleen school en/of

werk, jeugdreclasseringscontacten en reistijd. Gemiddeld telt een weekprogramma

een kleine 37 uur.58 Vrijetijdsactiviteiten als sport, een uitje met het gezin, buurt-

huiswerk en dergelijke worden pas in een later stadium opgenomen. De flexibiliteit

van de elektronische controle laat toe dat ad-hocactiviteiten nog vrij kort van

tevoren (één dag) kunnen worden doorgegeven. Jongeren die werken, zijn overigens

verplicht om één derde van hun verdiensten af te staan aan een zelf te kiezen goed

doel.

Recentelijk lijkt er bij scholen weerstand te ontstaan om leerlingen met een enkel-

band toe te laten en om mee te werken aan de controle van deze jongeren op

aanwezigheid. Naar verluidt zijn de argumenten daarvoor dat zij geen `criminele

jongeren' op school wensen en dat het een negatieve indruk geeft als leerlingen

iemand op school zien rondlopen van wie zij vaak heel goed weten dat die iets heeft

uitgehaald. Ook zou de enkelband een verkeerde aantrekkingskracht op andere

jongeren kunnen uitoefenen. Extra voorlichting over elektronisch huisarrest aan de

leiding van de scholen zou deze trend moeten keren.

Volgens het projectplan wordt met elektronisch huisarrest een pedagogisch doel

nagestreefd dat is gericht op behoud en bevordering van een adequate sociale

inbedding van de jongere. Het weekprogramma biedt hiertoe de mogelijkheden.

Volgens de resultaten zijn de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclas-

58 Exclusief vier deelnemers, zie paragraaf 2.3.3.
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sering er voornamelijk mee bezig geweest om het dagelijks ritme van de jongeren

in stand te houden. Het komt weinig voor dat er een nieuwe daginvulling wordt

gevonden. Versterking van de bindingen betreft vooral de ondersteunende en

directieve contacten van de jeugdreclasseringsmedewerker met het gezin. Een

bijbaantje kan een positief effect hebben op het zelfbeeld van de jongere maar mag

niet ten koste gaan van gezin en school. Samengevat zijn alle partijen de mening

toegedaan dat elektronisch huisarrest er in elk geval aan bijdraagt dat het bestaande

in stand wordt gehouden. Over de mate waarin er sprake is van versteviging van de

maatschappelijke inbedding van de jongere, zijn de meningen verdeeld. De meesten

zien echter ook op dit gebied wel wat positieve veranderingen, zoals structurering

van tijd die de jongeren anders op straat zouden rondhangen.

Verloop van het elektronisch huisarrest: ervaringen van deelnemers,

ouders en betrokken instanties

Over het algemeen hebben de elektronisch-huisarrestcliënten zich goed aan hun

weekprogramma gehouden. Van de 23 jongeren hebben er 6 een kaart gehad. Aan

5 jongeren werd een gele kaart (officiële waarschuwing) uitgedeeld wegens een

ongeoorloofde overtreding van een aanwezigheidsverplichting. Er is één rode

kaart uitgedeeld wegens spijbelen, oncontroleerbaar gedrag en afwezig zijn bij

de huisbezoeken van de jeugdreclasseringsbegeleider. Deze jongere is tot de straf-

zitting in nachtdetentie geplaatst. Bij een andere jongere begonnen er na 9,5 week

onverklaarbare nachtelijke alarmmeldingen op te treden. Toch bleek bij telefonische

controle steeds dat de jongere gewoon thuis was. Deze oncontroleerbare situatie

leidde ertoe dat het elektronisch huisarrest werd stopgezet. Al met al betekent dit

dat 21 jongeren het elektronisch huisarrest hebben afgerond.

De jongeren zijn blij dat zij dankzij het elektronisch huisarrest thuis bij hun familie

konden zijn, school of werk konden continueren en contact met hun vrienden

konden houden. Wel vinden zij elektronisch huisarrest zwaar, niet alleen voor

henzelf (vanwege het controleaspect en het vele thuiszitten) maar ook voor hun

ouders. Het weekprogramma is volgens hen `goed te doen'; over de jeugdreclasse-

ringsbegeleiding zijn zij erg positief. Er kwamen nauwelijks praktische problemen

voor met de enkelband en de controle door het beveiligingsbedrijf. De jongeren

hebben hun directe omgeving verteld dat zij elektronisch huisarrest hebben, maar

sommigen vertelden het liever niet aan onbekenden. Vrienden kwamen bij de

deelnemers thuis en steunden hen in moeilijke tijden.

Het merendeel van de geïnterviewde jongeren verwachtte op de strafzitting geen

straf meer te zullen krijgen. De meesten denken ook dat hun gedrag tijdens het

elektronisch huisarrest invloed heeft gehad op de uiteindelijke strafmaat. Bij twee

van de zes geïnterviewde deelnemers is het voorgekomen dat hun medeverdachten,

die geen elektronisch huisarrest kregen, na enige tijd werden geschorst uit de

voorlopige hechtenis. Deze medeverdachten waren dus een poos voor de strafzitting
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al vrij terwijl zij zelf nog thuiszaten met de enkelband om. Vervolgens legde de

rechter aan alle daders dezelfde straf op. In deze gevallen hebben de enkelbanders

dus langer in voorlopige hechtenis gezeten en zijn zij, in elk geval voor hun gevoel,

zwaarder gestraft dan mededaders die niet voldeden aan de elektronisch-huisarrest-

criteria. Dit was frustrerend voor hen.

De ouders vinden elektronisch huisarrest over het algemeen een prima oplossing,

zowel voor hun kind als voor henzelf. Zij vinden dat hun kind moest worden gestraft

en tegelijkertijd een kans moest krijgen. De meeste ouders bestempelen de tijd dat

hun kind elektronisch huisarrest heeft echter wel als moeilijk en zwaar. Bijna de

helft van de ouders had er moeite mee dat de buitenwereld op de hoogte was van

het elektronisch huisarrest van hun kind. Soms verzwegen zij het voor familieleden.

Het contact met de begeleiders van de jeugdreclassering was goed en frequent. De

begeleiders worden beschouwd als onontbeerlijk voor een goed verloop van het

elektronisch huisarrest. Net als de jongeren melden de ouders dat het alarm bij het

beveiligingsbedrijf een of meerdere keren is afgegaan als gevolg van het strakke

weekrooster. De ouders schrokken daar meer van dan de jongeren zelf. Zij voelden

zich medeverantwoordelijk voor het slagen van het elektronisch huisarrest. De

ouders hebben echter niet het gevoel dat het beveiligingsbedrijf hen constant in de

gaten hield. Het elektronisch huisarrest heeft niet veel invloed gehad op hun eigen

dagindeling. Wel moesten zij er vooral 's avonds en in het weekend rekening mee

houden dat altijd een van hen thuisbleef bij hun kind. Daardoor konden ze niet

samen op visite gaan bij familie of vrienden. Over het algemeen verbeterde echter

de onderlinge verstandhouding tussen de familieleden. Enkele ouders melden dat

het voor een kind beter is om ook in het weekend iets te doen te hebben. De helft

van de ouders meent dat hun kind vrij weinig moeite met het elektronisch huisarrest

had. Voor de meeste jongeren versterkte de enkelbandperiode bestaande vriend-

schappen. De contacten met eventuele mededaders of `verkeerde' vrienden namen

volgens de ouders af. De meeste ouders denken dat hun kind het in de gevangenis

veel zwaarder zou hebben gehad. De positieve elementen van de nieuwe modaliteit

zijn volgens de ouders dat de jongere de voorlopige hechtenis in een vertrouwde

omgeving doorbrengt (een kind heeft een thuisbasis en begeleiding nodig), kan

doorgaan met zijn leven en leert om zelf verantwoordelijkheid te nemen en om zich

aan gemaakte afspraken te houden. Nagenoeg alle ouders zijn uiteindelijk tevreden

met de uitspraak van de rechter.

De begeleiders van de jeugdreclassering wijzen erop dat niet alleen het elektronisch

huisarrest zelf maar ook het elektronisch-huisarrestonderzoek en de daarmee

samenhangende onzekerheid over de oplegging factoren zijn die druk oefenen op

het gezin. Volgens hen zouden sommige ouders niet nog eens voor elektronisch

huisarrest kiezen. Veel ouders voelen zich gestraft en nagenoeg alle ouders ervaren
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het elektronisch huisarrest als zwaar omdat het hele gezin rekening moet houden

met het weekprogramma. Ook de rechters en het OM merken dat het elektronisch

huisarrest vaak een zware belasting vormt voor zowel de jongere als zijn omgeving,

meer nog dan de meeste betrokkenen vooraf kunnen bevroeden en dan zij tijdens de

uitvoering op de raadkamer willen toegeven. De jongere wordt zelf verantwoordelijk

gemaakt voor regels en discipline, en zijn ouders - die hem toch al niet geheel in

hun greep hebben - moeten ook op hem letten. Overigens zijn alle ketenpartners

van oordeel dat de beleving van het elektronisch huisarrest varieert met de seizoe-

nen. In de winter is het gemakkelijker dan 's zomers, wanneer de ramen openstaan

en er op straat veel gebeurt. Andere factoren die van invloed zijn op de beleving van

elektronisch huisarrest, zijn de woonsituatie van de jongere en de duur van de

enkelbandperiode.

Strafoplegging en recidive

Voor 16 van de 23 deelnemers was er op het moment dat de gegevensverzameling

werd afgesloten een vonnis beschikbaar van de strafzitting na de afronding van het

elektronisch huisarrest. Slechts 1 jongere kreeg na afloop nog een onvoorwaardelijke

straf opgelegd; dit was degene bij wie controle onmogelijk werd door onverklaarbare

storingen in de apparatuur. Deze straf kwam ook voort uit het feit dat er inmiddels

een reeks nieuwe feiten boven tafel was gekomen. Dertien anderen kwamen ervan

af met een taak- en/of leerstraf (ook degene die een rode kaart kreeg) en/of het

betalen van schadevergoeding. Negen van hen kregen bovendien een voorwaarde-

lijke vrijheidsstraf; bij 3 van deze 9 werd de jeugdreclasseringsbegeleiding geconti-

nueerd. Volgens de jeugdreclassering was het in de meeste gevallen niet nodig om

de begeleiding voort te zetten, want de selectiecriteria leverden een groep cliënten

op met voldoende sterke eigenschappen. Twee jongeren kregen geen straf na afloop

van het elektronisch huisarrest.

De rechters en het OM noemen twee effecten van elektronisch huisarrest op de

uiteindelijke strafoplegging. Ten eerste leidt het soms tot lichtere straffen op de

strafzitting. De jongere is in de voorlopige hechtenis via elektronisch huisarrest

uit detentie gehouden. Hem alsnog vastzetten zou de achterliggende filosofie van

elektronisch huisarrest ondergraven; rest dus de keus uit een voorwaardelijke

vrijheidsstraf en een taakstraf. Als de jongere al of nog vast had gezeten, zou het

vonnis anders hebben kunnen uitvallen. Een tweede effect is dat jongens die

later meer delicten blijken te hebben begaan en die eigenlijk geen elektronisch-

huisarrestdeelnemers hadden moeten zijn, lichter gestraft worden dan anders.

Omdat zij de enkelband al om hebben, is het niet opportuun om ze terug te sturen

naar de gevangenis - ook weer vanwege het afbreken van de bindingen met de

maatschappij.

Wat aftrek bij de strafoplegging betreft, weegt elektronisch huisarrest volgens

de rechters even zwaar als een normale voorlopige hechtenis. De Raad voor de
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Kinderbescherming heeft de indruk dat de rechtbank elektronisch huisarrest als

minder zwaar dan detentie beschouwt en verwacht dat de uiteindelijke straf daar-

door dus zwaarder dan anders zal uitvallen. De jeugdreclassering ziet met name bij

cliënten die een gele kaart kregen een relatie tussen het verloop van het elektronisch

huisarrest en de oplegging van jeugdreclasseringsbegeleiding. Zo kan een gele kaart

een indicatie vormen dat een jongere verdere begeleiding nodig heeft.

Volgens de CvS-gegevens pleegde geen enkele jongere delicten tijdens de uitvoering

van het elektronisch huisarrest. Na afloop van het elektronisch huisarrest recidiveer-

den voorzover bekend 4 van de 23 elektronisch-huisarrestcliënten (17%), waarvan

1 jongere tweemaal.59 Het ging daarbij om vernieling, diefstal, een openbare-

ordedelict en openlijk geweld tegen personen. De periode waarover recidive na

afloop van het elektronisch huisarrest is gemeten varieert bij deze 4 jongeren van

drie tot negen maanden.

5.2 Conclusies

Hieronder volgen de belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken op

grond van de onderzoeksbevindingen.

5.2.1 Procedures, samenwerking en techniek

1 De rond de oplegging van elektronisch huisarrest ontwikkelde procedures zijn

redelijk goed uitvoerbaar. Een negatief punt is dat jongeren verspreid op diverse

locaties in het land vastzitten en niet in de regio, zoals beoogd. Dit leidt tot extra

reistijd bij het onderzoek naar de haalbaarheid van elektronisch huisarrest.

2 Het experiment met elektronisch huisarrest verloopt qua proces vrij behoorlijk.

De grote investering die is gedaan in de ontwikkeling van het projectplan/proto-

col, heeft zich zo terugbetaald. De modaliteit is wel bijzonder arbeidsintensief.

Dit is een gevolg van het aantal betrokken partijen, de tijdsdruk in de aan-

vangsfase, het feit dat het haalbaarheidsonderzoek regelmatig voor niets wordt

uitgevoerd, en de begeleiding van de cliënten. Het is niet waarschijnlijk dat het

arbeidsintensieve karakter in de toekomst significant zal verminderen. De

effectiviteit van de modaliteit is onder andere afhankelijk van de samenwerking

tussen de partners in de strafrechtketen.

3 De dubbele taak van de jeugdreclassering, namelijk de jongeren tegelijkertijd

begeleiden en controleren, levert geen problemen op.

59 De recidiveperiode na afloop van het elektronisch huisarrest varieert per jongere, afhankelijk van het

moment waarop het elektronisch huisarrest eindigde. De recidivemeting loopt tot de laatste week van

oktober 2001.
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4 Problemen met de zender-ontvangertechniek rond de enkelband zijn zeld-

zaam. Ook het dragen van de enkelband levert nauwelijks klachten op bij de

deelnemers.

5.2.2 Weekprogramma en inhoud

93

1 Vooral in de zomer kan het problemen opleveren om de weekprogramma's te

vullen. Dit zal waarschijnlijk een knelpunt blijven. Met wat ervaring levert de

techniek van het opstellen en aanpassen van de weekprogramma's geen

problemen op. Het gecomputeriseerde controlesysteem is voldoende flexibel.

2 De pedagogische componenten van het elektronisch huisarrest - behoud en

versterking van de banden met de samenleving - komen behoorlijk uit de verf.

Wel kan het versterkingselement nog wat meer aandacht krijgen; vooralsnog lijkt

het accent te liggen op behoud van de bestaande activiteiten van de jongeren

en gaat de aandacht minder uit naar de intensivering of uitbreiding daarvan.

5.2.3 Instroom, uitval, aanzuigende werking

1 De instroom is gering. Dit is voor het leeuwendeel te verklaren uit de stringente

voorwaarden waar jongeren aan moeten voldoen om in aanmerking te komen

voor elektronisch huisarrest. Slechts weinig jongeren voldoen aan alle criteria.

Ook is het niet altijd even gemakkelijk om op korte termijn vast te stellen óf

een jongere aan een criterium voldoet. Beide zaken kunnen ertoe leiden dat

jongeren op voorhand al afvallen. De instroom heeft bovendien te lijden onder

de concurrentie van de nachtdetentiemodaliteit.

2 De selectiecriteria zijn adequaat. Verruiming zou leiden tot meer instroom en

een groter risico op mislukkingen. Meer en/of strengere voorwaarden zouden

leiden tot een nog lagere of geen instroom. Het meten en interpreteren van

sommige criteria is is echter problematisch en vindt plaats op individueel

niveau. De kans dat een jongere elektronisch huisarrest krijgt, is niet alleen

afhankelijk van geobjectiveerde criteria maar ook van (de opvattingen van)

individuele personen met wie hij op zijn route te maken krijgt.

3 Het OM en de rechters vrezen dat sommige selectiecriteria ertoe leiden dat er

een tweedeling ontstaat. Jongeren die door hun thuissituatie geen elektronisch

huisarrest krijgen, blijven vastzitten en lopen het risico om bij de rechtszitting

ook nog een detentiestraf te krijgen. Degenen met een goede thuissituatie

krijgen een dubbele stimulans. Ten eerste zitten zij thuis en ten tweede lopen

zij nauwelijks risico om op de strafzitting nog te worden vastgezet (vergelijk

punt 1 en 2 in paragraaf 5.2.4).

4 De etnische achtergrond van de jongeren lijkt geen rol te spelen bij het

(opleggen en) doorlopen van elektronisch huisarrest.
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5 Mocht de instroom toenemen tot de voorziene 32 jongeren per jaar, dan vreest

de jeugdreclassering dat zijn personele capaciteit onvoldoende zal blijken. Bij

de Raad voor de Kinderbescherming hebben het gebrek aan personele capaci-

teit en de tijdsdruk een negatieve invloed op de aandacht voor elektronisch

huisarrest. In tegenstelling tot de jeugdreclassering heeft de Raad voor de

Kinderbescherming geen middelen gekregen om voor het experiment een

functionaris vrij te maken.

6 Vrijwel alle jongeren doorlopen het elektronisch huisarrest goed. Slechts één

jongere kreeg een rode kaart. De selectiecriteria leveren blijkbaar een geschikte

groep op.

7 Het is niet eenduidig vast te stellen of de nieuwe modaliteit een aanzuigende

werking heeft. Het cijfermateriaal en de opinies van de geïnterviewde partijen

lopen uiteen van geen tot een licht aanzuigend effect.

5.2.4 Strafoplegging en recidive

1 Elektronisch huisarrest kan op twee manieren leiden tot andere en/of lichtere

straffen. Via elektronisch huisarrest is voorkomen dat een jongere in een

opvanginrichting terechtkwam. Het is dan weinig consequent om hem alsnog

vast te zetten. Anderzijds wordt bij jongeren die al in elektronisch huisarrest

zitten en die later meer op hun kerfstok blijken te hebben, het elektronisch

huisarrest niet onderbroken om hen weer vast te zetten.
2 Soms worden medeverdachten die geen elektronisch huisarrest hebben

gekregen uit de voorlopige hechtenis geschorst terwijl bij de elektronisch-

huisarrestcliënt de enkelband om blijft. Vervolgens krijgen allen dezelfde straf.

De enkelbander zit dan dus langer in voorlopige hechtenis en wordt - in elk

geval voor zijn gevoel - zwaarder gestraft dan zijn mededaders. Dit leidt tot

frustraties bij de jongeren die de enkelband hebben gedragen.

3 De meeste jongeren kregen op de strafzitting nog een werk- en/of leerstraf of

het betalen van schadevergoeding opgelegd - in combinatie met een voorwaar-

delijke vrijheidsstraf - en incidenteel voortzetting van de jeugdreclasserings-

begeleiding. Elektronisch huisarrest weegt (qua aftrek bij de strafoplegging)

even zwaar als reguliere voorlopige hechtenis.

4 Geen van de cliënten heeft tijdens het elektronisch huisarrest delicten gepleegd.

Voorzover dit was na te gaan, recidiveerden vier jongeren na afloop van hun

elektronisch-huisarrestperiode.

5.2.5 Beleving van het elektronisch huisarrest

1 Elektronisch huisarrest blijkt vrij zwaar te zijn, niet alleen voor de jongere zelf

maar ook voor de rest van het gezin. Factoren die daaraan bijdragen, zijn de
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onzekerheid tijdens het onderzoek naar de haalbaarheid van elektronisch

huisarrest, de complexiteit van het proces rond de rechtsgang, het feit dat het

hele gezin zich bestraft voelt door de verstoring van het dagelijks leven, en de

druk die sommige ouders voelen om hun kind te controleren. Van invloed op de

beleving zijn verder de woonsituatie, het seizoen en de duur van het elektro-

nisch huisarrest. Op deze factoren kan nauwelijks invloed worden uitgeoefend.

2 De geïnterviewde jongeren en hun ouders oordelen positief over (hun beleving

van het) elektronisch huisarrest. Zij verkiezen deze modaliteit boven vastzitten.

De grote voordelen zijn volgens hen dat de deelnemer thuis kan zijn bij zijn

familie en dat school, werk en het sociale leven kunnen worden gecontinueerd.

Jongeren en ouders zijn erg te spreken over de begeleiding door de jeugdreclas-

sering. Veel ouders benadrukken dat dit een onmisbaar onderdeel vormt van de

nieuwe modaliteit. De ouders zijn blij met het elektronisch huisarrest omdat het

gezin weer is herenigd; zij beschouwen thuis als de beste plaats om hun kind

te helpen en te begeleiden. Het normale leven van de jongere blijft behouden.

Bovendien leert hij om zelf verantwoordelijkheid te nemen en om zich aan

gemaakte afspraken te houden.

5.2.6 Toekomst

Ondanks alle onvolkomenheden zien vooral de Raad voor de Kinderbescherming en

de jeugdreclassering perspectieven voor elektronisch huisarrest in de huidige vorm.

De meningen hierover van de rechters en het om zijn voorzichtiger en gevarieerder.

De rechters en het OM zien in de huidige situatie elektronisch huisarrest vooral als

uitkomst voor meisjes60 en voor jongeren die te ver weg wonen om in nachtdetentie

te kunnen worden geplaatst. Allen pleiten ervoor om de enkelbandtechniek (mede)

in te zetten bij detentiefasering.

5.3 Slotbeschouwing

Op grond van de onderzoeksresultaten is het niet mogelijk om een gefundeerde

uitspraak te doen over de (on)wenselijkheid van brede inzet van deze modaliteit.

Daarvoor was het aantal deelnemers te gering. Wel geven de bevindingen op diverse

punten duidelijke inzichten in de voor- en nadelen van de nieuwe modaliteit. Op

zich lijken de selectiecriteria op basis waarvan wordt bepaald welke jongeren in

principe in aanmerking komen voor elektronisch huisarrest goed te zijn gekozen.

Uitval komt namelijk vrijwel niet voor. Het door de rechters en het OM opgemerkte

gevaar van een tweedeling (als gevolg van de criteria) is echter een ongewenst effect.

60 Meisjes kunnen niet terecht in Kralingen voor nachtdetentie.



Hoofdstuk 5 96

Naar aanleiding daarvan kan men zich inderdaad afvragen of elektronisch huisarrest

in de kern niet een 'elitaire' modaliteit is. Jongeren uit minder stabiele gezinnen

komen er bijvoorbeeld niet voor in aanmerking. Daar komt bij dat elektronisch

huisarrest niet voor alle deelnemers hetzelfde betekent. Elektronisch huisarrest is

waarschijnlijk gemakkelijker vol te houden voor jongeren die in een groot huis met

een tuin wonen en/of veel faciliteiten binnenshuis hebben om zich bezig te houden

dan voor anderen.

Het aantal elektronisch-huisarrestcliënten zal vermoedelijk niet significant toe-

nemen, tenzij er aan de voorwaarden wordt gesleuteld. Wijziging van de voorwaar-

den zou echter ook het risico op mislukkingen doen toenemen. Het is aannemelijk

dat de beschikbaarheid van de nachtdetentiemodaliteit negatieve gevolgen heeft

gehad voor de instroom in de modaliteit elektronisch huisarrest. In dit verband kan

men zich afvragen wat er in de omgekeerde situatie zou zijn gebeurd. Waarschijnlijk

zou nachtdetentie dan met een lage instroom te kampen hebben gekregen. Verder

kan de nieuwigheid een negatief effect op de instroom hebben gehad; instroom-

problemen zijn bij nieuwe initiatieven geen ongewoon verschijnsel. Bovendien is

het niet irreëel om te verwachten dat individuele trajectbegeleiding (ITB) als schor-

singsvariant in de toekomst een nieuwe concurrent voor elektronisch huisarrest

gaat vormen.61

Wellicht is het een goed idee om elektronisch huisarrest op experimentele basis

(ook) in een ander arrondissement (of diverse andere arrondissementen) te

implementeren om te bezien of de instroom daar groter is. Tegelijkertijd zou het

bestaande project als experiment kunnen doorlopen. Zo kan wellicht tevens enig

zicht worden verkregen op de langetermijneffecten van elektronisch huisarrest.

Elektronisch huisarrest heeft twee ongewenste effecten op de (mogelijkheden voor)

strafoplegging: niet-vastzetten na afloop en niet-vastzetten tijdens het elektronisch

huisarrest als er nieuwe feiten opduiken. Beide effecten zijn er een logisch gevolg

van het feit dat men geen afbreuk wil doen aan (de basisideeën over) de sociali-

serende effecten van elektronisch huisarrest. Het valt moeilijk in te zien hoe dit

kan worden opgelost. Bovendien lijkt er sprake te (kunnen) zijn van ongelijke

behandeling. Dit betreft de gevallen waarin de elektronisch-huisarrestjongere de

enkelband om houdt terwijl zijn mededader wordt geschorst uit de voorlopige

hechtenis en waarin beiden uiteindelijk dezelfde straf krijgen. Afgaande op

Sherman (1993) en Bol (1995) zou de onrechtvaardigheid die de betrokken deel-

nemers ervaren de effectiviteit van elektronisch huisarrest kunnen aantasten.

61 Jongeren die meermaals met politie en justitie in aanraking zijn gekomen, kunnen in aanmerking
komen voor ITB. Een rechter kan ITB in plaats van een vrijheidsstraf opleggen voor een periode van

zes tot twaalf maanden. Het doel is recidive te voorkomen door de sociale integratie en persoonlijke

vaardigheden te vergroten. ITB wordt vanaf 2000 gefaseerd landelijk ingevoerd. Begin 2003 moeten
alle arrondissementen een ITB-aanbod hebben.
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Een aantal van de gesignaleerde knelpunten - veel partijen met uiteenlopende

perspectieven, een complex en tijdrovend proces, de zomerweekprogramma's, het

feit dat de toewijzing van elektronisch huisarrest afhankelijk is van individuele

beslissingen - lijkt inherent te zijn aan de modaliteit en is niet zonder meer op-

losbaar. Het zou kunnen dat sommige van deze knelpunten minder groot worden

naarmate de modaliteit meer ingeburgerd raakt. Daar staat tegenover dat bijna alle

jongeren het elektronisch huisarrest afronden en achteraf positief oordelen over

zowel de mogelijkheid om de voorlopige hechtenis thuis door te brengen als de

intensieve begeleiding door de jeugdreclassering. Ook de ouders zijn in grote lijnen

te spreken over de nieuwe modaliteit.

Dat sommige knelpunten gerelateerd zijn aan de modaliteit, blijkt uit een vergelij-

king van dit experiment met andere projecten op dit gebied in Nederland en andere

landen. Daarbij moet worden aangetekend dat deze andere projecten qua doelgroep

en moment waarop de enkelband wordt ingezet slechts ten dele overeenkomen met

het huidige experiment. Wat betreft projecten waarbij elektronisch toezicht werd

toegepast als modaliteit voor de voorlopige hechtenis, bleek ook in Engeland en

Wales in 1989 de instroom kleiner te zijn dan gehoopt. Weinig personen62 voldeden

aan de gestelde selectiecriteria (Baas, 1995b; Mair en Mortimer, 1990). Bovendien

bleken de actoren (politie, advocatuur en de rechterlijke macht) verschillende

criteria te gebruiken. Dergelijke factoren komen ook in het Nederlandse experiment

met elektronisch huisarrest voor minderjarigen naar voren. Toch had het Neder-

landse experiment nauwelijks met uitval te maken, terwijl in het Engelse project het

elektronisch toezicht bij meer dan de helft van de personen werd afgebroken wegens

overtreding van de regels. Als verklaring voor dat hoge aantal werd aangevoerd dat

personen in voorarrest niet erg gemotiveerd zijn om zich aan afspraken te houden,

omdat zij niet weten wanneer zij vrijkomen. Ook was de tijd onder elektronisch

toezicht (in voorarrest) veelal niet aftrekbaar van een mogelijke latere gevangenis-

straf en ervoeren de deelnemers het gebrek aan reclasseringsbegeleiding als een

gemis. De laatste twee punten zijn opgelost bij de Nederlandse vorm van elektro-

nisch huisarrest voor minderjarigen. Dit lijkt te indiceren dat deze elementen

belangrijk zijn voor een succesvolle afronding.

Bij een experiment in Israël (1992-1993) werd 40% van de deelnemers weer vast-

gezet wegens regeloverschrijdingen. Vooral personen die getrouwd waren en werk

hadden, voltooiden het elektronisch toezicht met succes. In deze context kent het

Nederlandse model de voorwaarden dat er sprake moet zijn van een stabiele

gezinssituatie 63 en een zinvolle dagbesteding. In vergelijking met Israël is er (dan

ook) weinig uitval, maar ook weinig instroom. Daarnaast waren er zowel in Israël

als in Nederland soms codrdinatieproblemen tussen de ketenpartners.

62 Deelnemers moesten 17 jaar of ouder zijn.
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De toepassing van elektronisch toezicht bij gestraften suggereert eveneens dat

reclasseringsbegeleiding een belangrijke factor is voor succesvolle afronding van het

elektronisch toezicht. Net als bij een experiment in Zweden (gestart in 1994), heeft

in Nederland de reclassering een adviserende, begeleidende en controlerende taak.

In beide landen is de uitval relatief laag, namelijk respectievelijk 10% en 8% (Spaans

en Verwers, 1997; Bishop, 1996). In experimenten in 1995 met elektronisch toezicht

voor gestraften in Engeland en Wales was na twee jaar 20% van de deelnemers

uitgevallen. De reclassering was hier slechts zeer zijdelings betrokken bij het

elektronisch toezicht.

In de Engelse experimenten bleek het onmogelijk om een lijn te ontdekken in de

toewijzing van elektronisch toezicht door de rechters. In het ene proefgebied werd

het vaak gebruikt en in het andere nooit, en toewijzing vond plaats bij delicten die

zowel in aard als in ernst sterk uiteenliepen (Mair en Mortimer, 1996; Whitfield,

1997). Ook in het experiment in het arrondissement Rotterdam was niet altijd goed

navolgbaar wanneer elektronisch huisarrest wordt toegewezen en wanneer niet.

Spaans en Verwers (1997) beschouwen elektronisch toezicht als een bruikbaar

alternatief voor de onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Uit hun evaluatie van het

Nederlandse experiment komt echter naar voren dat de deelnemers voor het

leeuwendeel waren aangemeld door slechts twee penitentiaire inrichtingen. De

auteurs pleiten dan ook voor meer voorlichting. Verder kwam de taakstrafvariant

nauwelijks van de grond. Deze variant betekende bovendien veel werk voor niets

voor de reclassering; slechts één derde van de taakstrafcliënten voor wie een

uitgewerkt plan werd gepresenteerd, kwam onder elektronisch toezicht te staan.

Beide effecten - onbekendheid en werk dat voor niets is uitgevoerd - doen zich ook

voor bij elektronisch huisarrest voor minderjarigen in de voorlopige hechtenis.

De ervaringen van de deelnemers aan elektronisch toezicht en elektronisch huis-

arrest (in Nederland) vertonen sterke gelijkenissen: de modaliteit wordt als een

echte straf ervaren en doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Het

weekprogramma vormt een grote aanslag op de vrijheid van de deelnemers. De

deelnemers en hun huisgenoten vinden soms dat zij thuis nogal op elkaar zitten.

Het voordeel is dat de betrokkenen weer bij elkaar kunnen zijn terwijl de deel-

nemers in het kader van het weekprogramma overdag elders bezig kan zijn. Ook

de begeleiding door de (jeugd)reclassering wordt gewaardeerd.

Een belangrijk punt is natuurlijk ook of het vanuit kosten-batenperspectief

verantwoord is om deze modaliteit desnoods alleen voor een kleine groep jongeren

in stand te houden.64 Hoe verhouden zich bijvoorbeeld de kosten van reguliere

63 Wellicht enigszins vergelijkbaar met 'getrouwd zijn' in het Israëlische project.
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vormen van voorlopige hechtenis en die van elektronisch huisarrest? Als plaatsing in

een justitiële jeugdinrichtingen al duurder is dan elektronisch huisarrest, dan nog

zal de nieuwe modaliteit gezien de kleine aantallen in termen van kostenreductie
weinig impact hebben. Toepassing van de enkelbandtechniek in de fase van de

voorlopige hechtenis levert in elk geval ook extra kosten op; er moet immers veel

worden geïnvesteerd in de selectie-, advies- en begeleidingsfase (Baas, 1995b). Men

moet er dus voor waken om zich rijk te rekenen aan het gebruik van de enkelband-

techniek.

Mocht elektronisch huisarrest leiden tot minder recidive op lange termijn, dan

resulteert dat in minder kosten voor politie en justitie. Bovendien kan een ver-

minderde recidive bijdragen aan een reductie van de onveiligheidsgevoelens in

het algemeen (er is 'minder criminaliteit'). Begin 1999 werd elektronisch toezicht

in heel Engeland en Wales ingevoerd en ingezet bij detentiefasering (einde detentie)

voor volwassenen. De recidiveniveaus in de eerste zes maanden na elektronisch

toezicht en de recidiveniveaus na een reguliere invrijheidsstelling waren vrijwel

gelijk (Dodgson e.a., 2001). Deze bevindingen lijken te indiceren dat de modaliteit

'recidiveneutraal' is. Ook Whitfield (1997) meldt dat onderzoekers in de Verenigde

Staten van mening zijn dat het gebruik van de enkelband geen effect heeft op de

recidive. Baas (1995b) vermeldt op basis van haar literatuurstudie naar elektronisch-

toezichtprojecten in de eerste helft van de jaren negentig dat elektronisch toezicht

tot minder recidive leidt, mits er sprake is van een combinatie met een behandeling,

werk of een taakstraf.

Wat ten slotte het inzetten van de elektronisch-huisarresttechniek bij detentie-

fasering betreft (waar alle partijen zich voor uitspreken): dit is opgenomen in de op

1 september 2001 van kracht geworden Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.

Op grond daarvan is het nu mogelijk om aan het einde van een detentie scholings-

en trainingsprogramma's (STP's) in combinatie met elektronisch toezicht65 op te

leggen. Zo kan de overgang van gevangenzitten naar weer vrij zijn (nog) geleide-

lijk(er) gebeuren. Het verdient zeker aanbeveling om ook deze modaliteit te

evalueren.

64 De vraag naar het kostenplaatje van elektronisch huisarrest maakt geen deel uit van dit onderzoek.
65 Elektronisch toezicht, omdat het een 'kale' toepassing van de enkelbandtechniek betreft.



Summary

From fixed to mobile

An evaluation of an experiment with electronic monitoring for minors as an

alternative for preventive custody

In January 2000 a two-year experiment with electronic monitoring for juveniles aged

12-18 was initiated in one jurisdiction in The Netherlands. Electronic monitoring

was available as an alternative for preventive custody. The results of the experiment

should help determine whether to implement this type of electronic monitoring in

the whole country. The core idea behind this alternative is that, whenever possible,

it is preferable to have juveniles continue their school and/or job, while keeping

them under control at the same time, than to incarcerate them.

In order to be eligible for electronic monitoring, juveniles have to meet several

criteria. For instance, they have to have a stable home situation, meaningful

outdoor activities during daytime and they must possess a certain level of discipline.

Drug addiction, behavioral problems and serious delinquent offenses serve as

contraindications. Candidates are screened by the Child Welfare Council and the

juvenile probation service. The latter is responsible for setting up a daytime

program, counceling and supervising the participants.

Between January 2000 and July 2001 23 juveniles were placed under electronic

monitoring. This was far less than projected. The inain explaining factor for this

appears to be the strict criteria for participation. Only very few juveniles meet

these, and only a fraction of those who do are eventually placed under electronic

monitoring. Judges and the public prosecution office fear the criteria may result

in a dichotomy between juveniles whose home situation is favorable anyway, and

those whose home situation is not.

Next to the criteria, the novelty factor may have played a role in the low number

of participants. A major competitor affecting the input has been the availability

of night detention for minors in this jurisdiction. This alternative for preventive

custody has been in existence for some time. It targets the same group, and while

the participants are allowed to continue school end/or work, the rest of the time

they are required to stay in custody instead of at home, as in electronic monitoring.

The procedures involved in electronic monitoring, though complex and time-

consuming, are manageable. However, the multitude of actors and procedures

generates a process which does not operate smoothly and which lacks uniformity.
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The juvenile probation service's dual task (counceling and supervision) poses no

problem.

102

The average age of the 23 participants was 15,5 years. Approximately 70% of them

had been involved in violent theft and about 40% were first offenders.

The total time spent under electronic surveillance ranged from 4 days to 75 days.

Virtually all participants completed their period of electronic monitoring. Only two

failed to complete the program, one due to breaking the rules and another as a

result of technical failure. This seem to indicate that the criteria lead to a base

selection of the right candidates. All organizations involved agree on this.

In interviews, the participants and their parents indicated that electronic monitor-

ing was found a genuine restriction (also with regard to family life) and by no means

an easy option. Compared to detention, however, almost all expressed a preference

for electronic monitoring. The fact that the participant stays home with his family

and the continuation of school, job and social life are considered major advantages.

Participants and their parents were very positive about the juvenile probation
service's counceling.

As for the pedagogical component of electronic monitoring, the general feeling is

that it mostly maintains the existing social bonds the participant has, and is less

productive in strenghthening these bonds.

It is not completely clear whether juveniles who otherwise would have been

suspended now ended up in electronic monitoring. The data indicate no such effect

or a very slight one.

Judges and the public prosecution office ware that electronic monitoring may result

in other or lighter sentences. Participants have been kept out of detention through

electronic monitoring. Detaining them still would undermine the idea of electronic

monitoring. Also, when in the course of electronic monitoring it turns out a partici-

pant has committed more offenses than known at the start of electronic monitoring

and thus turns out not to meet the criteria after all, electronic monitoring is not

ceased in order to put him back into custody.

Furthermore, sometimes accomplices offenders in 'regular' preventive custody are

suspended while their friend remains under electronic monitoring. In court they

may get the same sentence. In such cases the electronic monitoring participant is

punished more severely than his accomplices.

Once in court, punishment was imposed on most participants. This generally

amouted to an alternative sanction, and/or financially compensating the damage

inflicted upon the victim, combined with release on parole, and in some cases a

continuation of counceling by the juvenile probation service.

None of the participants reoffended during electronic monitoring. During the time

of measurement, after electronic monitoring four participants reoffended.
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There were too few participants to allow for generalization of the research results.

Thus, the findings should be considered as no more than indicative. Still, the

experiment shows that electronic monitoring used as an alternative for preventive
custody has positive as well as negative effects. All organizations involved would like

to see the technique of electronic tagging used for juveniles who are about to end a

period of detention. It would facilitate their getting used to everyday life again. Also,

a new alternative, targeted at largely the same group, will be available soon and

probably shape up to be a new competitor for electronic monitoring. This further

complicates the decision on whether to implement electronic monitoring in this

form on a large scale.
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Beschikbare modaliteiten voor de voorlopige

hechtenis

(Uit: 'Los-Vast, of er tussenin?', werkgroep Los-Vast, 1997)

De wet omschrijft in artikel 67 Strafvordering de gevallen waarin een bevel tot voorlopige

hechtenis kan worden gegeven. In algemene termen betreft dit gevallen waarin sprake

is van verdenking van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van vier jaren of meer

is gesteld, danwel met name genoemde misdrijven en overtredingen. Artikel 488 Sv.

verklaart de artikelen ook van toepassing op minderjarigen. Voor de toepassing van de

voorlopige hechtenis wordt gekeken naar de strafbedreiging zoals die op volwassenen

van toepassing is, ook al is de strafmaat bij de jeugdigen bij de strafoplegging een

andere. De gronden voor voorlopige hechtenis worden omschreven in artikel 67a WvSv:

1 Een op artikel 67 gegrond bevel kan slechts gegeven worden:

- indien uit bepaalde gedragingen van de verdachte of uit bepaalde hem per-

soonlijk betreffende omstandigheden, blijkt van ernstig gevaar voor vlucht;

- indien uit bepaalde omstandigheden blijkt van gewichtige reden van maat-

schappelijke veiligheid, welke de onmiddellijke vrijheidsbeneming vordert.

2 Een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid kan voor de toepassing van

het vorige lid slechts in aanmerking worden genomen:

- indien er sprake is van verdenking van een feit waarop naar de wettelijke

omschrijving een gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld en de

rechtsorde ernstig door dat feit is geschokt;

- indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte een

misdrijf zal begaan waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf

van zes jaren of meer is gesteld of waardoor de veiligheid van de staat, de

gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht dan wel

algemeen gevaar voor goederen kan ontstaan;

- indien er sprake is van verdenking van een der misdrijven omschreven in de

artikelen 310, 311, 321, 322, 326, 326a, 416 of 417 bis Wetboek van Strafrecht,

terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert de dag waarop de verdachte

wegens een van deze misdrijven onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende

straf of maatregel, een vrijheidsbeperkende maatregel of tot het verrichten

van onbetaalde arbeid ten algemene nutte is veroordeeld en voorts er ernstig

rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een van die

misdrijven zal begaan.



Bijlage 2 110

- indien de voorlopige hechtenis in redelijkheid noodzakelijk is voor het, anders

dan door verklaringen, aan de dag brengen van de waarheid.

3 Een bevel tot voorlopige hechtenis blijft achterwege wanneer ernstig rekening moet

worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de verdachte in geval van veroor-

deling geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende

maatregel zal worden opgelegd, dan wel dat hij bij tenuitvoerlegging van het bevel

langere tijd van zijn vrijheid beroofd zou blijven dan de duur van de straf of de

maatregel.

Ten aanzien van de voorlopige hechtenis bij minderjarigen stelt artikel 493 Strafvordering

het volgende:

1 Indien de rechter de voorlopige hechtenis van de verdachte beveelt, gaat hij na of de

tenuitvoerlegging van dit bevel, hetzij onmiddellijk, hetzij na een bepaald tijdsverloop,

kan worden geschorst. Hij kan daarbij een instelling als bedoeld in art. 6, eerste lid,

onder b. van de Wet op de jeugdhulpverlening opdragen de verdachte hulp en steun

te verlenen.

2 In het bevel tot voorlopige hechtenis en tot schorsing daarvan worden zodanige be-

palingen opgenomen als voor de juiste uitvoering daarvan nodig worden geoordeeld.

3 Tot het ondergaan van inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis kan elke daartoe

geschikte plaats worden aangewezen.

Op grond van deze bepalingen zijn thans de volgende modaliteiten voorhanden:

a Schorsing van de voorlopige hechtenis onder algemene voorwaarden.

b Schorsing van de voorlopige hechtenis onder bijzondere voorwaarden.

c Voorlopige hechtenis die thuis ten uitvoer wordt gelegd (huisarrest).

d Voorlopige hechtenis die in een justitiële opvanginrichting ten uitvoer wordt gelegd.
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Het projectplan Elektronisch Huisarrest

(Uit: 'Projectplan experiment elektronisch huisarrest minderjarigen in het arrondissement

Rotterdam', Adviesbureau Van Montfoort; L. Erftemeijer, september 1999)

De informatie in deze bijlage is overgenomen uit het projectplan elektronisch huisarrest.

Zoals reeds vermeld werd dit in opdracht van de Stichting Jeugdzorg Rotterdam/Zuid-

Holland Zuid ontwikkeld door het Adviesbureau Van Montfoort (L. Erftemeijer, 1999), in

samenwerking met de stuurgroep elektronisch huisarrest. Hetgeen volgt zijn geselec-

teerde passages, die tezamen een detailoverzicht verschaffen van organisatorische en

procedurele inrichting van het experiment zoals men zich dit voorstelde bij de start.

1 Het experiment met elektronisch huisarrest

1.1 Opdrachtgever en uitvoerders

De Minister van Justitie heeft eind augustus 1998 de Dienst Justitiële Instellingen (DJI)

opgedragen de twee experimenten modaliteiten voorlopige hechtenis minderjarigen,

elektronisch huisarrest en nachtdetentie, voor te bereiden en uit te doen voeren.

Op voorstel van DJI is de minister akkoord gegaan met experimenten in de arrondis-

sementen Rotterdam (elektronisch huisarrest) en Den Haag (nachtdetentie). In deze

keuze speelden overwegingen mee van reeds aanwezige ervaring elders met vormen

van nachtdetentie enerzijds en de veronderstelling dat vanwege de beschikbaarheid

van diverse schoolvormen de experimenten bij voorkeur in grootstedelijke gebieden

moeten plaatsvinden anderzijds. Bovendien wordt in het arrondissement Rotterdam al

elektronisch toezicht voor volwassenen toegepast, waardoor het mogelijk is gebruik te

maken van de benodigde technische infrastructuur en van reeds opgedane ervaring.

Tenslotte bleek voldoende draagvlak aanwezig bij de rechterlijke macht om het

experiment bij minderjarigen in het Rotterdamse te doen plaatsvinden.

De Stichting Jeugdzorg Rotterdam/Zuid-Holland Zuid (Jeugdreclassering) is door DJI

verzocht de uitvoering van het experiment elektronisch huisarrest voor te bereiden

teneinde de start in 1999 mogelijk te maken. De Stichting Jeugdzorg is hiermee formeel

de opdrachtnemer van het experiment elektronisch huisarrest. Een zelfde verzoek maar

dan m.b.t. de modaliteit nachtdetentie is gedaan aan de directeur van de justitiële

jeugdinrichting Teylingereind (arrondissement Den Haag).



Bijlage 3

1.2 Kader en verantwoordelijkheden
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Het kader van het experiment is beperkt tot toepassing in het kader van de voorlopige

hechtenis. Dat betekent dat de voorlopige hechtenis thuis onder elektronische controle

wordt doorgebracht: huisarrest met elektronisch toezicht. Daarmee is een belangrijk

onderscheid aangegeven in de toepassing van het elektronisch toezicht bij volwassenen

en minderjarigen. Bij de volwassenen kan toepassing van elektronisch toezicht alleen na

een rechterlijk vonnis plaatsvinden, bij de minderjarigen experimenteel in de fase van

voorlopige hechtenis en dan thuis, vandaar de naamgeving 'elektronisch huisarrest'. Naast

de toewijzing van de controle- en begeleidingstaak aan de Jeugdreclassering zijn door de

Minister van Justitie geen nadere aanwijzingen gegeven over de verantwoordelijkheden en

posities van de diverse betrokkenen in het experiment.

Voor de duur van het experiment wordt de verantwoordelijkheidsverdeling als volgt

geformuleerd:

- Dienst Justitiële Inrichtingen (Dil): is opdrachtgever van het experiment en heeft een

voorwaardenscheppende rol. DJI sluit een contract af met een beveiligingsbedrijf en

draagt zorg voor de financiering van het experiment.

- Stichting Jeugdzorg Rotterdam: is opdrachtnemer van het experiment elektronisch

huisarrest. Ten behoeve van de voorbereiding en de monitoring van de uitvoering van

het experiment is een projectstructuur (stuurgroep en projectteam) ontwikkeld. De

stuurgroep wordt voorgezeten door de directeur Jeugdbescherming van de Stichting

Jeugdzorg Rotterdam/Zuid-Holland Zuid.

- Raad voor de Kinderbescherming: is verantwoordelijk voor de screening van de jeug-

dige(en het gezin) op het voldoen aan vooraf vastgestelde criteria voor elektronisch

huisarrest en rapporteert hierover aan de rechter en officier van justitie. Behoudt de

regiefunctie.

- Openbaar ministerie: is verantwoordelijk voor vervolging en executie van straffen;

over de specifieke verantwoordelijkheid van het OM in het kader van elektronisch

huisarrest wordt nader advies ingewonnen.

- Rechter-commissaris: beslist over de inbewaringstelling en kan de plaats aanwijzen

waar deze ten uitvoer kan worden gelegd. De raadkamer beslist over de gevangen-

ouding en de verlenging.

- Bureau Selectie en Plaatsing (DJI): registreert de jeugdige als voorlopig gehecht met

toepassing elektronisch huisarrest, zodat bij 'mislukken' onmiddellijk in een justitiële

jeugdinrichting geplaatst kan worden.

- Justitiële Jeugdinrichting: in overleg met DJI zal de jeugdige administratief worden

ingeschreven, zullen de termijnen bewaakt worden en zal in overleg met bureau

Plaatsing plaatsen beschikbaar moeten worden gehouden in geval van 'mislukken'.

Betrokkenheid bij het experiment is mede van belang vanwege een mogelijk toekom-
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stige erkenning van elektronisch huisarrest in combinatie met jeugdreclasserings-

begeleiding en een verplichte dagbesteding als scholings- en trainingsprogramma JJI.

- Jeugdreclassering: voert het toezicht uit en begeleidt de jeugdige (en het gezin) bij

het elektronisch huisarrest en de uitvoering van het dagprogramma.

1.3 Looptijd en budget

De looptijd van beide experimenten is 2 jaar vanaf de start van de toepassing. Gestreefd

wordt naar een toepassing van elektronisch huisarrest bij de eerste jeugdigen in het

najaar van 1999.

DJI draagt gedurende het experiment zorg voor de kosten van de aanschaf en aan-

sluiting van de technische apparatuur en voor het eventueel beschikbaar houden van

'gesloten' plaatsen. Bezien moet worden wat de omvang zal zijn van de kosten die de

extra rapportage door de Raad voor de Kinderbescherming met zich meebrengt. Bij de

Jeugdreclassering zal het gaan om kosten t.b.v. de uitvoering van het toezicht en wellicht

extra begeleidingskosten wanneer ook de ouders en/of overige gezinsleden expliciet

ondersteuning vragen bij het volbrengen van het elektronisch huisarrest. Daarnaast mag

de jeugdreclassering voor de duur van het experiment over een projectleider beschikken.

1.4 Projectstructuur

In het experiment functioneren een stuurgroep, een projectteam, voorgezeten door de

projectleider en de medewerkers van de jeugdreclassering met de opdracht elektronisch

huisarrest.

Ten behoeve van de uitvoering van het experiment elektronisch huisarrest is in maart

1999 een Stuurgroep ingesteld, die de opdracht gaf tot het opstellen van onderhavig

projectplan elektronisch huisarrest. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het

2 jarig experiment en heeft tot taak het op hoofdlijnen zorgdragen voor de besluitvorming

en het bewaken van de uitgangspunten, kwaliteit en voortgang.van het experiment.

In de periode tot de zomer '99 vindt de voorbereiding van het experiment plaats; uit-

gangspunten, taken en werkwijze rondom elektronisch huisarrest worden vastgesteld en

neergelegd in het projectplan en de leden van het projectteam alsmede de projectleider

worden benoemd.

Naast de Stuurgroep functioneert op uitvoerend niveau het projectteam, dat wordt

voorgezeten door de projectleider die periodiek verantwoording aflegt over de uitvoering

aan de Stuurgroep. In het projectteam zijn op uitvoerend niveau dezelfde instellingen

vertegenwoordigd als in de Stuurgroep, exclusief de rechtbank en het Ministerie van

Justitie. Deelnemers zijn: Stichting Jeugdzorg, Openbaar ministerie, Raad voor de
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Kinderbescherming en Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt. De Reclassering is

bereid als adviseur op te treden.

De taak van het projectteam is de uitvoering van het elektronisch huisarrest ter hand

nemen d.w.z. eerst worden op basis van het projectplan de taken en verantwoordelijk-

heden van de betrokken instellingen nader ingevuld en vastgelegd in protocollen. De

procedurele en technische invoering wordt gestart. In de uitvoeringsfase wordt elke casus

nauwlettend gevolgd, knelpunten die zich voordoen worden ingebracht en gezamenlijk

opgelost. De leden van het projectteam worden ieder voor 3 uur per week vrijgesteld van

hun reguliere taken t.b.v. het experiment elektronisch huisarrest.

De projectleider zit het projectteam voor en vormt de schakel naar de stuurgroep. Alle

voorstellen over taken, contracten en procedures worden door de projectleider voorgelegd

aan de Stuurgroep. De projectleider draagt zorg voor de registratie van elektronisch-

huisarrestzaken en stemt dit af met de onderzoeker van het WODC. De projectleider is

de lijnverantwoordelijke van de jeugdreclasseringsmedewerkers die belast zijn met het

toezicht en de begeleiding van de jeugdige (en het gezin) bij het elektronisch huisarrest.

De projectleider dient als zodanig voor voldoende kwaliteit en kwantiteit van toezicht en

begeleiding elektronisch huisarrest te waarborgen.

1.5 Aansluiting bij ervaring elektronisch toezicht meerderjarigen

In het arrondissement Rotterdam heeft de Reclassering het afgelopen jaar ervaring

opgedaan met de toepassing van Elektronisch Toezicht (ET) bij volwassenen. Vanuit een

landelijke Stuurgroep ET, die belast is met de landelijke invoering van elektronisch

toezicht meerderjarigen, wordt de implementatie op ressortelijk niveau begeleid.

Beproefde technische, juridische en organisatorische toepassingswijzen dienen als

leidraad bij een nadere lokale invulling. De toepassing van elektronisch toezicht bij

meerderjarigen verschilt echter in een belangrijk opzicht van die bij minderjarigen,

namelijk de juridische modaliteit.' Dat heeft consequenties voor de voorbereidingsfase

die bij de variant voorlopige hechtenis minderjarigen in tijd beperkt is en voor de reactie-

mogelijkheden op overtreding van het elektronisch huisarrest. Desondanks ligt het voor

de hand om bij het experiment van de minderjarigen aan te sluiten bij de ervaringen

en de technische toepassing van ET. Zo kan de Reclassering geraadpleegd worden in

de voorbereiding van de uitvoering, bij het concipiëren van protocollen en bij de

samenwerking met het beveiligingsbedrijf. De Reclassering heeft zich tevens bereid

verklaard om voor de 3 jeugdreclasseerders met de opdracht 'elektronisch huisarrest'

een korte stage te organiseren. Zo wordt werkenderwijs getraind in de taken toezicht

1 Bij de meerderjarigen is elektronisch toezicht alleen mogelijk na een rechterlijk vonnis; ter vervanging van

de korte vrijheidsstraf en als detentiefasering. ET in de voorlopige hechtenisfase wordt bij meerderjarigen

niet toegepast.
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en begeleiding als ook in de administratie en roostertechniek van het dagprogramma.

Het beveiligingsbedrijf draagt zorg voor de introductie in de techniek van de controle.

Onderzocht moet worden in hoeverre samengewerkt kan worden in de organisatie van

de 24-uurs bereikbaarheid in het arrondissement Rotterdam of dat aansluiting bij de

bereikbaarheidsdienst van Stichting Jeugdzorg zelf de voorkeur heeft.

2 De uitvoering

2.7 Elektronisch huisarrest, randvoorwaarden
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Elektronisch huisarrest wordt een combinatie van huisarrest (reeds bestaande modaliteit

in het jeugdstrafproces) en elektronisch toezicht (nieuw). Bij elektronisch huisarrest voor

minderjarigen gaat het om een vorm van voorlopige hechtenis2, die thuis onder controle

plaatsvindt. De jeugdige wordt elektronisch gecontroleerd op aan- en afwezigheid thuis

en bij de uitvoering van het verplicht gestelde dagprogramma. Vanaf de inwerking

stellen van de apparatuur staat de jeugdige 24 uur onafgebroken onder controle. Een

jeugdreclasseringsmedewerker met een speciale opdracht elektronisch huisarrest wordt

aan de jeugdige(en gezin) toegevoegd voor de begeleiding en het toezicht op het elek-

tronisch huisarrest. Kort samengevat zou je kunnen zeggen: zonder dagprogramma en

jeugdreclassering- geen elektronisch huisarrest.

2.2 Uitgangspunt

Met deze vorm van voorlopige hechtenis wordt een pedagogische doel nagestreefd dat

gericht is op het bevorderen van een adequate sociale inbedding van de jongere. Dit

wordt bereikt door positieve bindingen met ouders, familie, vrienden, school, werk en

sportclub te laten voortbestaan en in andere gevallen deze te ontwikkelen en te

verstevigen. Het dagprogramma moet hiertoe de mogelijkheden bieden en staat dus

centraal in het elektronisch huisarrest.

2.3 Dagprogramma

Het dagprogramma wordt gezamenlijk door de jeugdreclassering en de jeugdige

opgesteld; de onderdelen richten zich op de volgende 3 componenten: school/werk,

sociale redzaamheid en hulpverlening. Het verplicht gestelde dagprogramma zal in

beginsel voornamelijk bestaan uit schoolbezoek. Van meet af aan zal echter - in aan-

sluiting op de hulpbehoefte van de jongere - gestreefd worden naar uitbreiding van het

2 De stuurgroep volgt de aanwijzingen van de Minister van Justitie om te experimenteren met elektronisch

huisarrest als modaliteit voorlopige hechtenis, maar wenst bij positieve resultaten na afloop van het

experiment uitbreiding van de toepassing in het kader van (einde)jeugddetentie en (einde)PIJ maatregel.
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dagprogramma met training en/of hulpverlening, deelname aan (sport)verenigingen etc.

In geval van werk zal bij voorkeur uitgegaan moeten worden van zo min mogelijke

wisselingen in de werkplek zodat controle op aanwezigheid mogelijk is. De sociale

redzaamheid kan bevorderd worden door het volgen van trainingen of cursussen op dit

terrein of door het aansluiten bij een vereniging of sportclub. Bij hulpverlening kan

gedacht worden aan begeleiding of behandeling bijvoorbeeld bij een Riagg of een CAD.

Het dagprogramma zal op deze wijze minimaal 30 uur per week moeten gaan beslaan.

De jeugdige verplicht zich te houden aan dit ingeroosterde dagprogramma en wordt

hierop gecontroleerd. Het programma wordt uitgewerkt in een wekelijks rooster dat in

de computer van de meldkamer opgeslagen wordt. Via de elektronische enkelband wordt

elke afwijking van het rooster geregistreerd. De jeugdreclassering ontvangt naast de

directe meldingen, wekelijks een uitdraai van de computergegevens.

2.4 De elektronische controle

Het samengestelde dagprogramma wordt door de jeugdreclasseringsmedewerker

omgezet in een nauwkeurig weekrooster dat ingevoerd wordt in de computer van het

beveiligingsbedrijf. De jeugdige is verplicht zich aan het rooster te houden en wordt

hierop gecontroleerd. De overige uren dient de jeugdige thuis te zijn. De aanwezigheid

wordt elektronisch gecontroleerd d.m.v. een zender in de enkelband. De zender staat in

verbinding met een in de woning geplaatst kastje, dat weer via een KPN telefoonlijn in

verbinding staat met een computer van het beveiligingsbedrijf. Hierin is het rooster van

het dagprogramma van elke deelnemer opgeslagen. Op willekeurige momenten contro-

leert de computer de aan- of afwezigheid van de jongere.

2.5 Doelgroep en criteria

Alle jeugdigen die vanaf het 12e en voor het 18e jaar een of meer strafbare feiten hebben

gepleegd, waarvoor qua zwaarte of ernst een voorlopige hechtenis gevorderd kan worden,

komen in aanmerking voor elektronisch huisarrest. Daarnaast moet aan de volgende

criteria worden voldaan:

1 de jeugdige(en zijn ouders/voogd) woont in het arrondissement Rotterdam;

2 de thuissituatie/leefomgeving is zodanig stabiel en ondersteunend dat het

elektronisch huisarrest kans van slagen heeft;

3 de jeugdige en ouders/voogd stemmen in met het elektronisch huisarrest, het

toezicht en de begeleiding door de jeugdreclassering en de technische controle

waaronder monteursbezoek en plaatsing van een meldkastje in huis;

4 de jeugdige beschikt over een zinvolle dagbesteding;

5 de jeugdige heeft voldoende discipline en structurerend vermogen om het totaal-

programma (met elektronische controle) vol te houden;

6 er is voldaan aan de technische voorwaarden (KPN telefoonaansluiting).
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Contra indicaties zijn:

a ernstige drugsverslaving;

b ernstige gedragsstoornissen;

c ernstige strafbare feiten die een schokeffect veroorzaken in de samenleving;

d zodanig ernstige feiten, dat op voorhand een strafmaat van meer dan 6 maanden te

verwachten valt.3

2.6 Duur elektronisch huisarrest

De duur van het elektronisch huisarrest is gelijkgesteld aan die van de voorlopige

hechtenis en vanwege de intensieve voorbereiding gesteld op minimaal 1 maand en in

principe maximaal 114 dagen (vanaf de voorgeleiding 10 + 3x30 dagen + 14 dagen

uitspraak). In de praktijk blijkt echter de grens van de 114 dagen voorlopige hechtenis

nogal eens overschreden te worden door onvolledige of door de rechtbank niet op tijd

ontvangen (psychiatrische) rapportages en/of adviezen of onvolledige getuigenverhoren.

In die gevallen volgt gewoonlijk aanhouding van de strafzitting en wordt de voorlopige

hechtenis nogmaals verlengd (met max. 3x30 + 14 dagen). De vraag is hoe hier in het

geval van elektronisch huisarrest mee om te gaan. De rechter beschikt in elk geval over

de rapportage van de Jeugdreclassering over het verloop van het elektronisch huisarrest.

Voorziet de Jeugdreclassering de aanhouding van de zitting dan onderzoekt en rappor-

teert zij primair de mogelijkheden en voorwaarden waaronder een schorsing van de

voorlopige hechtenis plaats kan vinden. Is die mogelijkheid er niet, dan zal aan de

jeugdige en ouders de vraag voorgelegd moeten worden of deze verlengde voorlopige

hechtenis nogmaals via elektronisch huisarrest uitgevoerd kan worden. Als hiervan door

een van de partijen om geldige redenen wordt afgezien, dient bij voorkeur gezocht te

worden naar een andere vorm van voorlopige hechtenis, waarbij evenmin sprake is van

een breuk met het opgebouwde c.q. in stand gehouden sociale netwerk van de jongere.

De modaliteit nachtdetentie kan daartoe een geschikte mogelijkheid bieden.

3 Werkwijze elektronisch huisarrest

3.1 Screening

Uit bovengenoemde criteria voor elektronisch huisarrest kan geconcludeerd worden

dat er nogal wat verwacht wordt van de jeugdige en - indien hij thuis woont - van zijn

3 Bij een dergelijke strafmaat zou nog op de zitting na afloop van het elektronisch huisarrest een jeugddetentie

van enkele maanden opgelegd kunnen worden. Dat is onwenselijk. De te verwachten strafmaat is echter met
de beperkte informatie die in de fase van de vroeghulp en eerste raadkamer beschikbaar is, moeilijk in te

schatten. Aanbevolen wordt om in het experiment de vraag mee te nemen of dit criterium opgenomen kan
worden.
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ouders/voogd. Dat betekent dat de rechter-commissaris/raadkamer en de officier van

justitie voorafgaand aan de besluitvorming over de tenuitvoerlegging, geïnformeerd

moeten worden over bovengenoemde criteria. Het ligt in de lijn de Raad voor de

Kinderbescherming met deze screening te belasten, daar zij in minderjarige strafzaken

reeds de taak van rapporteren en adviseren aan de rechterlijke macht, uitoefent. Is er

sprake van een lopende maatregel van kinderbescherming dan wordt de (gezins)voogd

nauw betrokken bij de totstandkoming van de rapportage door de Raad voor de Kinder-

bescherming. Het huidige instrumentarium dat de Raad gebruikt bij de totstandkoming

van haar advies zal uitgebreid moeten worden met vragen gericht op hetgeen vereist is

om voor elektronisch huisarrest in aanmerking te komen: informatie over het strafrech-

telijk verleden, motivatie en het vermogen bij de jeugdige zelf, steun van de directe

leefomgeving, een stabiele woonsituatie en een zinvolle dagbesteding.

Daar in Rotterdam onlangs gestart is met het CVS is het raadzaam om in alle elektronisch-

huisarrestzaken standaard een uitdraai uit dit systeem toe te voegen. Doorgaans zal de

Raad in staat zijn in de vroeghulprapportage een indicatie te geven van de mogelijkheden

van elektronisch huisarrest. Een nadere uitwerking zal naar verwachting gegeven kunnen

worden bij de le raadkamer (6-10 dagen na aanhouding). Wordt bij de voorgeleiding

besloten tot inbewaringstelling dan zal de jeugdige in voorbereiding op de (mogelijke)

tenuitvoerlegging via elektronisch huisarrest vanuit logistiek oogpunt, geplaatst moeten

worden in de Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt te Spijkenisse. Voor de nadere

screening door de Raad en uitwerking van het dagprogramma door de Jeugdreclassering

is namelijk direct contact met de jeugdige noodzakelijk.

3.2 Toepassing

Van het besluit van de rechter-commissaris/raadkamer tot de voorlopige hechtenis en

de toepassing van elektronisch huisarrest, wordt de jeugdreclassering direct in kennis

gesteld, zodat deze kan starten met de voorbereidingen. Tot het moment dat de jeugdige

thuis onder elektronisch toezicht wordt gesteld, verblijft de jeugdige in een justitiële

jeugdinrichting (of politiebureau).4

De jeugdreclassering bezoekt de jeugdige(en ouders/voogd) en neemt de invulling van

het dagprogramma ter hand en zorgt dat de technische voorbereidingen op tijd gereed

zijn. Met het beveiligingsbedrijf wordt een tijdstip afgesproken, waarop de enkelband

bevestigd wordt en het meldkastje geïnstalleerd. Deze datum wordt doorgegeven aan de

rechter-commissaris/raadkamer, de officier van justitie en de jeugdinrichting/politiebureau

waar de jeugdige zich bevindt.

Met de school/stageplaats/werk maakt de jeugdreclasseerder elektronisch- huisarrest-

afspraken over de controle op aanwezigheid en strikte melding bij overtreding van de

4 Voor een eenvoudig schema zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.2. Een uitgebreid stroomdiagram is weergegeven

in bijlage 4.
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afspraken. Alle afspraken over dagprogramma, het verblijf thuis, ziekte en verzuim worden

nogmaals met de jeugdige (en ouders) besproken en vastgelegd in een contract, dat door

hen getekend wordt. Het contract wordt alle betrokkenen toegestuurd, waarmee de start

van het elektronisch huisarrest geformaliseerd is.

Na bevestiging van de enkelband gaat het elektronisch huisarrest in. Op willekeurige

momenten wordt de jeugdige gecontroleerd op aanwezigheid. De jeugdreclasserings-

medewerker bezoekt de jeugdige (en ouders/voogd) 2-3 keer per week en breidt zo

mogelijk het dagprogramma geleidelijk uit met programmaonderdelen op maat.

Indien bij de meldkamer een afwijking van het opgeslagen rooster gesignaleerd wordt dan

wordt de jeugdreclassering onmiddellijk ingeschakeld. Deze is 24 uur per dag bereikbaar

en gaat de reden van de overtreding na en onderneemt zonodig actie. Betreft het een

verwijtbare overtreding dan gaat - na interne toetsing van het oordeel door de jeugd-

reclassering - het sanctioneringssysteem in en wordt de officier van justitie onmiddellijk

per fax (en indien aanwezig de (gezins)voogd) op de hoogte gesteld. Het besluit tot

voortijdige beëindiging van het elektronisch huisarrest wordt genomen door de rechter-

commissaris/raadkamer nadat de jeugdreclassering gerapporteerd heeft over de over-

treding en na verhoor van de jongere. De jeugdige wordt onmiddellijk alsnog in een

justitiële jeugdinrichting opgenomen, bij voorkeur in De Hartelborgt.

De in elektronisch huisarrest doorgebrachte dagen zijn dagen doorgebracht in voorlopige

hechtenis.

Verloopt het elektronisch huisarrest volgens afspraak dan rapporteert de Jeugdreclasse-

ring tijdig voor de zitting en adviseert de rechtbank over het vervolg. Ter zitting dan wel

binnen 14 dagen erna wordt een beslissing genomen omtrent beëindiging van het

elektronisch huisarrest en beslist de rechter over de strafmaat en -modaliteit.

3.3 Taken toezicht en begeleiding bij elektronisch huisarrest nader belicht

De taken toezicht en begeleiding worden in handen gelegd van de jeugdreclassering; in

het arrondissement Rotterdam wordt gestart met 3 jeugdreclasseringsmedewerkers die

ieder voor 20 uur per week voor deze opdracht aangesteld worden. Hun taak is tweeledig:

1 Toezichthouden op en rapporteren over het naleven van de voorwaarden die door de

rechterlijke macht gesteld zijn aan het elektronisch huisarrest.

2 Begeleiding van jeugdige(en ouders) bij het volbrengen van het elektronisch

gecontroleerde dagprogramma van de jongere.

Gekozen is om het toezicht en de begeleiding in een hand te houden vanuit het oogpunt

van continuïteit in het contact met de jeugdige(en het gezin) enerzijds en de ervaring

die de jeugdreclassering met de combinatie van begeleidings- en controletaken heeft
opgebouwd anderzijds.

Wanneer het een jeugdige betreft die een maatregel van kinderbescherming heeft dan

blijft uiteraard de (gezins)voogd de rol van case- manager uitvoeren en zal dientengevolge
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nauw betrokken zijn bij zowel de advisering van elektronisch huisarrest, het scheppen

van voorwaarden als het onderling afstemmen van de begeleiding. De taakafbakening

tussen de 2 functionarissen: (gezins)voogd en jeugdreclassering elektronisch huisarrest

zal vanaf de start van het elektronisch huisarrest aan jeugdige en ouders duidelijk

gemaakt moeten worden. De ouders en jeugdige moeten weten voor welke vragen ze bij

wie moeten zijn.

De jeugdreclasseringsmedewerker belast met elektronisch toezicht heeft minimaal 3

contacturen en een aantal telefonische contacten per week met de jeugdige en de

ouders; het contact is gericht op het volbrengen van het elektronisch huisarrest en het

daarmee verbonden dagprogramma. Hij besteedt expliciet aandacht aan de druk die het

elektronisch huisarrest mogelijkerwijze legt op de rest van het gezin. Hij ondersteunt

de jeugdige bij de uitvoering van het dagprogramma en stelt dit zo nodig bij zonder

afbreuk te doen aan de verplicht gestelde minimum duur van 30 uur per week en aan

het afgesproken karakter van de programma onderdelen. Hij is verantwoordelijk voor het

opstellen en aanpassen van het weekrooster, het tijdig invoeren van het programma en

de eventuele wijzigingen in de computer van de meldkamer en het wekelijks controleren

van de registraties door de computer per deelnemer. Hij wordt ingeschakeld wanneer er

een afwijking in het dagrooster elektronisch gesignaleerd wordt; dan geeft de computer

een alarmmelding. Deze gaat terstond naar de dienstdoende Jeugdreclasseringsmede-

werker elektronisch huisarrest. Betreft het een verwijtbare overtreding dan gaat het

sanctioneringssysteem in.

De jeugdige krijgt een waarschuwing (gele kaart, schriftelijk bevestigd ook aan het OM

en de (gezins)voogd) en bij een tweede of zeer ernstige overtreding (bijvoorbeeld een

nieuw strafbaar feit) wordt geadviseerd het elektronisch huisarrest stop te zetten (rode

kaart). Vanwege de harde consequentie (vast in justitiële jeugdinrichting) legt de jeugd-

reclasseerder eerst zijn advies intern ter toetsing voor. De rechter-commissaris/raadkamer

neemt een beslissing nadat de Jeugdreclasseringsmedewerker hem van de definitieve

overtreding (rode kaart) telefonisch en/of per fax op de hoogte heeft gesteld en de

jeugdige door de officier van justitie gehoord is.

Een snelle, consequente reactie op de overtreding is van groot belang voor de geloof-

waardigheid van de modaliteit elektronisch huisarrest. Daarom is, wanneer de rechter-

commissaris/raadkamer hiertoe besluit, een snelle opsluiting van de jeugdige voor de

resterende tijd in een justitiële jeugdinrichting geboden. Met Bureau Plaatsing van het

Ministerie van Justitie zal de voorkeur voor plaatsing in De Hartelborgt besproken worden.

Het verdient aanbeveling om bij een voortijdig beëindigde elektronisch huisarrest de

begeleiding onder juridische titel door te laten lopen en uit te laten voeren door de

reguliere jeugdreclassering.

Verloopt het elektronisch huisarrest om andere redenen niet conform de afspraken,

buiten toedoen van de jeugdige of vanwege een als te zwaar ervaren druk op ouders

en/of andere gezinsleden dan wordt dit eveneens aan de rechter-commissaris/raadkamer
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en de officier van justitie voorgelegd, voorzien van een advies voor een alternatieve

tenuitvoerlegging bij voorkeur met behoud van schoolgang.
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Bij een positief verloop van het elektronisch huisarrest wordt door de jeugdreclassering

voor de zitting gerapporteerd en geadviseerd over de modaliteit van de straf. Hierin kan

de reguliere jeugdreclassering weer een rol gaan spelen.
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Protocol Elektronisch Huisarrest Minderjarigen

Modaliteit: voorlopige hechtenis

Procedurebeschrijving bij stroomschema

(bron: Stuurgroep elektronisch huisarrest)

1 Conform de huidige procedure meldt de politie de inverzekeringstelling van een

jongere direct aan de Raad voor de Kinderbescherming en aan het parket.

2 In het kader van de vroeghulp bezoekt een raadsmedewerker van de unit strafzaken

de jongere op het politiebureau. De vroeghulp wordt zowel op werkdagen als in het

weekend verleend.

3 De raadsmedewerker vult een informatieformulier strafzaken in en loopt de checklist

elektronisch huisarrest door.

4 Indiceert de raadsmedewerker de mogelijkheid van toepassing van elektronisch

huisarrest dan neemt hij contact op met het parket (Centrale Weekdienst Kamer

(CWK)) en vraagt naar de béhandelend officier van justitie (officier van justitie) of

secretaris.

5 Hiermee bespreekt hij de mogelijkheid van elektronisch huisarrest, waarna de raads-

medewerker het vroeghulpverslag faxt naar de officier van justitie (indien vooraf

telefonisch overleg niet heeft plaatsgevonden, gaat vroeghulpverslag direct naar de

betreffende officier van justitie of via CWK.

6 De raadsmedewerker faxt het vroeghulpverslag tegelijkertijd naar de rechter-

commissaris.

7 De officier van justitie/secretaris neemt in de vordering inbewaringstelling een

zinsnede op m.b.t. verzoek of bezwaar toepassing elektronisch huisarrest.

8 De raad formuleert in het dagelijks gehouden voorgeleidingsoverleg een advies

elektronisch huisarrest.

9 Bij de voorgeleiding voor de rechter-commissaris is altijd een vertegenwoordiger

van de Raad voor de Kinderbescherming. De rechter-commissaris beslist over de

inbewaringstelling en over de indicatie elektronisch huisarrest en verzoekt de Raad

in dat geval om nader onderzoek te doen met betrekking tot de mogelijkheden en

om nadere uitwerking van toepassing van elektronisch huisarrest en wel voor de

eerste raadkamer.

10 De jongere wordt in bewaring gesteld met indicatie elektronisch huisarrest.
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11 Het ondersteuningsteam (OT) van het parket verzoekt het Bureau Centrale Selectie en

Plaatsing van het Ministerie van Justitie de jongere in Rijksinrichting De Hartelborgt

te plaatsen vanwege de voorbereiding van de tenuitvoerlegging via elektronisch

huisarrest.

12 De Hartelborgt ontvangt de benodigde rapportage- en insluitingsstukken van het

parket en voert de gegevens van de betreffende jongere in in het Tulp-jeugd

systeem.

13 De raad meldt de jongere met de elektronisch-huisarrestindicatie met spoed (fax)

aan de jeugdreclassering en verzoekt tot nadere invulling van het werkprogramma

van de eerste raadkamer.

14 De Raadsmedewerker die de vroeghulp heeft verleend onderzoekt in de tussentijd

samen met ouders/voogd de haalbaarheid van elektronisch huisarrest en richt zich

hierbij vooral op punten 2, 3 en 5 van de checklist.

15 De jeugdreclassering stuurt de invulling van het weekprogramma voor de zitting van

de eerste raadkamer naar de Raad en naar het raadkamerblok van het OT van het

parket.

16 Het OT voegt de rapportages in het dossier en stuurt een kopie van de rapportages

naar de raadkamer-officier van justitie.

17 Bij positief advies vordert de officier van justitie op raadkamer tenuitvoerlegging van

de voorlopige hechtenis via elektronisch huisarrest.

18 Bij de eerste raadkamer zijn een vertegenwoordiger van de Raad en van de jeugd-

reclassering aanwezig en lichten desgewenst de rapportages toe.

19 Er wordt op de raadkamer melding gemaakt van de instemming van de jongere en

ouders/voogd om mee te werken aan de voorwaarden bij de uitvoering van het

elektronisch huisarrest.

20 De raadkamer wijst elektronisch huisarrest al dan niet toe. Tot de datum waarop de

jongere thuis de enkelband bevestigd krijgt, blijft de jongere in hechtenis op het

politiebureau of in een justitiële inrichting.

21 De jongere en de ouders/voogd tekenen de overeenkomst elektronisch huisarrest.

22 Het parket stuurt een afschrift van het besluit, de datum van vertrek uit de inrichting

en de daartoe benodigde 'schorsingspapier' naar de administratie van De Hartelborgt

en naar het Bureau Plaatsing van het Ministerie van Justitie. De 'EH jongere' wordt

boven de sterkte bij De Hartelborgt ingeschreven.

23 De jeugdreclassering meldt het tijdstip en de datum waarop de enkelband wordt

bevestigd aan de ouders/voogd en het beveiligingsbedrijf en levert het weekrooster

van de jongere bij het beveiligingsbedrijf in.

24 Op de vastgestelde datum begeleidt de jeugdreclasseringsmedewerker de jongere

vanuit De Hartelborgt naar het huisadres waar in bijzijn van (een van) de ouders/

voogd door het beveiligingsbedrijf de technische aansluiting plaatsvindt. Het

weekrooster van de jongere is al voor die tijd in de computer van de meldkamer

van het beveiligingsbedrijf ingevoerd.
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25 Na uitleg over de technische aspecten van de elektronische en telefonische controle

gaat de feitelijke start van het elektronisch huisarrest in en worden data en tijd-

stippen van begeleiding door de jeugdreclassering met jongere en ouders/voogd
vastgesteld.

26 T.b.v. de raadkamer over de verlenging van de gevangenhouding rapporteert de

jeugdreclassering over de voortgang van het elektronisch huisarrest aan de Raad,

om via het OT) en Rechtbank. Het OT voegt de voortgangsrapportage in het dossier

alvorens het dossier naar de raadkamer wordt gezonden en stuurt een kopie van het

rapport aan de officier van justitie.

27 Bij de tweede verlenging gevangenhouding wordt de zittingsdatum vastgesteld. Voor

de strafzitting rapporteert de jeugdreclassering eveneens over de voortgang en

adviseert conform de huidige procedure over de modaliteit van straf. Ook de Raad

behoudt haar reguliere taak in voorlichting en advisering van de rechtbank t.b.v. de

strafzitting.

28 Indien het elektronisch huisarrest niet volgens afspraak verloopt, treedt het

sanctiesysteem in (zie protocol sanctiesysteem).

Algemene Voorwaarden Elektronisch Huisarrest Minderjarigen

1 De jeugdige (en zijn ouders/voogd) hebben een vaste woon- en verblijfplaats in

het arrondissement Rotterdam.

2 De jeugdige en ouders/voogd stemmen in met het elektronisch huisarrest en

ondertekenen de overeenkomst.

3 De jongere volgt de aanwijzingen van de jeugdreclassering op.

4 Bij ziekte of andere oorzaken waardoor afgeweken wordt van de gemaakte afspraken,

meldt de jeugdige dit onmiddellijk aan de jeugdreclassering.

5 Bij ziekte langer dan een dag kan de jeugdreclassering om een doktersverklaring

vragen (zie protocol ziekteverzuim).

6 De jeugdige kan geen wijziging aanbrengen in het overeengekomen weekrooster

zonder toestemming en medewerking van de jeugdreclassering.

7 Problematisch drugsgebruik verdraagt zich niet met elektronisch huisarrest.

8 De jeugdige gaat akkoord met controle (ook op alcohol en drugs) zowel aangekon-

digd als onaangekondigd, door de jeugdreclassering op de naleving van de over-

eengekomen voorwaarden.

9 De jeugdige en ouders/voogd gaan akkoord met de technische controle van de

apparatuur door personeel van ADT. Er kan hen om legitimatie verzocht worden.

10 Wijzigingen in het weekrooster of andere gemaakte afspraken worden in onderling

overleg tussen jeugdreclassering, jeugdige en ouderslvoogd aangebracht en
vastgesteld.

11 De jeugdreclassering geeft alle wijzigingen door aan het beveiligingsbedrijf en

indien nodige aan officier van justitie.
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12 Indien de jeugdige zich niet aan de afspraken en voorwaarden van het elektronisch

huisarrest houdt en dit hem kan worden aangerekend dan geeft de jeugdreclassering

hem een formele waarschuwing. De officier van justitie wordt hiervan onverwijld in

kennis gesteld. Een tweede waarschuwing of een grove overtreding leiden tot het

advies onmiddellijke stopzetting van het elektronisch huisarrest.

13 Op raadkamer zal de officier van justitie omzetting van het elektronisch huisarrest

kunnen vorderen in detentie in het kader van de voorlopige hechtenis.

14 De jeugdreclassering rapporteert voor de tweede raadkamer (verlenging voorlopige

hechtenis) en voor de strafzitting aan Rechtbank, parket en Raad over het verloop

van het elektronisch huisarrest en adviseert over de modaliteit van straf.

Protocol Sanctiesysteem

1 Een afwijking van het opgeslagen rooster wordt door het beveiligingsbedrijf direct

aan de jeugdreclassering gemeld, die onmiddellijk de reden van de overtreding

nagaat en concludeert of de overtreding de jongere al dan niet verweten kan worden.

Indien de overtreding veroorzaakt is door falen van het systeem (onjuiste invoer in

geautomatiseerd systeem) of door omstandigheden die de jongere niet aangerekend

kunnen worden (ongeval) neemt de jeugdreclasseringsmedewerker daartoe passende

maatregelen.
2 In het geval de overtreding plaatsvindt door toedoen van de jongere wordt hem na

intern overleg binnen de jeugdreclassering een formele waarschuwing gegeven. Deze

wordt schriftelijk bevestigd en - indien aanwezig - aan de (gezins)voogd gestuurd.

Deze formele waarschuwing kan gepaard gaan met het intrekken van bepaalde

verworvenheden.

3 De jeugdreclassering meldt de formele waarschuwing aan het raadkamerblok van het

OT (fax. 2972520).

4 Het OT voegt de waarschuwingsmelding in het dossier en stuurt onverwijld een kopie

hiervan aan de officier van justitie.

5 Bij een tweede formele waarschuwing treedt de hiernavolgende procedure (6 t/m 10)

in (advies stopzetting elektronisch huisarrest en plaatsing van de jongere in een

jeugdinrichting).

6 Indien de overtreding leidt tot het advies aan de Rechtbank tot onmiddellijke stop-

zetting van het elektronisch huisarrest (recidive, vernieling/sabotage elektronisch

systeem), dan wordt officier van justitie geïnformeerd. Deze kan overgaan tot het

verzoek aan de politie om plaatsing in het politiebureau. Het OT wordt hiervan

onmiddellijk op de hoogte gesteld en brengt de zaak tussentijds aan op raadkamer.

7 Het OT meldt de mogelijke terugplaatsing aan bureau Plaatsing van het Ministerie

van Justitie en aan Rijksinrichting De Hartelborgt.

8 De Hartelborgt regelt in overleg met Plaatsing celruimte voor 1-2 dagen na de

melding, afhankelijk van het raadkamerbesluit.
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9 De officier van justitie vordert op de raadkamerzitting omzetting van elektronisch

huisarrest naar detentie in het kader van voorlopige hechtenis. De in elektronisch

huisarrest doorgebrachte dagen zijn dagen doorgebracht in voorlopige hechtenis.

10 Bij opheffing van het elektronisch huisarrest door de raadkamer wordt ter plekke

de enkelband doorgeknipt en wordt de jongere door de parketpolitie bij voorkeur

naar De Hartelborgt gebracht. De jeugdreclassering informeert de Raad voor de

Kinderbescherming, het beveiligingsbedrijf en de politiële jeugdzorg over de

opheffing van het elektronisch huisarrest.

11 Is er sprake van overmacht of onvermogen van jongere en/of zijn gezin bij de

uitvoering het elektronisch huisarrest dan rapporteert de

jeugdreclasseringsmedewerker dit aan het OT van het parket.

12 De officier van justitie brengt de zaak aan op raadkamer. Ten behoeve van deze

tussentijdse raadkamer stelt de jeugdreclasseringsmedewerker een advies op

voor een alternatieve tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis bij voorkeur

met behoud van schoolgang.

127
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Programma, contract en dataformulieren
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Contract bij deelname aan elektronisch huisarrest

Ondergetekenden:

132

De Stichting Jeugdzorg Rotterdam, vertegenwoordigd door ...............................
Telefoon ...... - ............ / mobiel ...... - ............ van de Stichting Jeugdbescherming,

Afdeling Jeugdreclassering
De deelnemer
Naam
Voornaam
Geboortedatum

Adres
PC, woonplaats
Telefoonnummer

De ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger

Naam
Voornaam
Geboortedatum

Verklaren hierbij het volgende te zijn overeengekomen:

1. De deelnemer en zijn ouder(s) / wettelijke voogd hebben kennis genomen van de algemene
voorwaarden die bij dit contract zijn gevoegd.

2. De deelnemer en zijn ouder(s) / wettelijke voogd hebben kennis genomen van de eventuele
bijzondere voorwaarden die bij dit contract zijn gevoegd.

3. De deelnemer en zijn ouder(s) / wettelijke voogd gaan akkoord met het dagprogramma dat bij dit
contract is gevoegd.

4. De Stichting Jeugdzorg Rotterdam ziet toe op de naleving van de algemene en bijzondere
voorwaarden en zal zich inspannen om de uitvoering van het onder punt 3 genoemde
dagprogramma mogelijk te maken.

Aldus overeengekomen op: (datum)
Te: (plaats)

................................
deelnemer ouder(s) / vertegenwoordiger(s) jeugdreclasseringswerker
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Dataformulier Electronisch Toezicht (ET)
Code FOR.0027-B Rev. 3

AANMELDING KANDIDAAT EN/OF NIEUW SCHEMA TOT NADER ORDER
Gegegevens met' en •' s.v.p. 24u resp. 5 dagen van tevoren opgeven

Gegevens deelnemer

Naam: ...................................................................... VIPS-nr. ..............................................

Adres ............ ... ....................................................... Geb.datum: ... ..............................................

Postcode: ... ...................................................:............... Geslacht M/V

Plaats'': ...... ........ ..................... .................................... Nationaliteit ...................................................

Tel.nr. ": ...................................................................... Taal: ............................................... .

(evt. 0 voor huiscentrale ook vermelden) Burgert. Staat ..........................:......................

220V-aansluiting OK? J / N Huisgenoten: .................................................

Spec. eigensch./behoeften : ................................................................................................................................................

SCHEMA (blijft tot nadere order gehandhaafd)

begindatum schema •: ...... _....1 ...............1.............................

Begindatum ET ••: 1 ...............1............................. EinddatET'•: ............1............1.......................

Tijd installatie •': ............ :........... .... uur Tijd verw.inst.": ............ :............ uur

Geef voor elke dag van de week met een C of M de eventuele periodes van C) 'Can be away of M) 'Must be away aan.
Geef de grenzen van deze periodes aan met een 0, 1, 2 of 3 boven de tijdsbalk, ter aanduiding van respectievelijk:

x.00 u. (0) - x.15 u. (1) - x.30 u. (2) - x.45 u. (3)

O

0.1.1 . 1 .2.1.3 _ 1.4.1.5.1.8.1.7.1.8. 1 . 9. 1 . 10. 1 . 11 . 1 . 12 . 1 . 13 . I . 14 . I . 15 . 1 . 16 .1.17.1.18.1.19.1.20.1.21.1.22.1 .23.1.24

MA

0 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 . 3 . 1 4 . 1. 5 . I . e. I . 7 . 1 . 8 . I . 9 . 1 . 1 0 . 1 . 1 1 1 . ~ 1 3 . A . 1 7 . 1 1 . 2 0 . 1 . .1.22.1.23.1.24

DI

0 . 1 . 1 . I . 2 . I . 3 . I .4 . 1. 5 . I . 8 . I . 7 . I . e . 1 . 9 . 1 . 1 0 . 1 . 1 1 .1.12-1. . 1 : 14 . I ..-15 . I . 1e . 1 . 17 . 1 . 18 . I .19.1.20.1.21 1 -22.1.23.1.24

0 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 . 3 . 1 . 4 . 1 . 5 . 1 . 6 . 1 , 7 . 1 . 8 . 1 . 9 . 1 . 1 0 : 1 . 1 1 . 1 . 1 2 . 1 . 1 3 . 1 . 1 4 . 1 . 1 5 . 1 . 1 6 . 1 . 1 7 . 1 . 1 8 . 1 . 1 9 . 1 . 2 0 . 1 . 2 1 .I 22.1 23.1.24

0 . 1 . 1 . I . 2 . 1 . 3 .. I . 4. l. 5 . I . 8. 1. 7 . 1 . 8. 1 .9 .1.1 0 .1 .1 1. 1 . 1 . 22 . I .23.1.24

VR

0. 1. 1 . I . 2. I . 5. t. 4. 1. 5. 1. $. 1. 7 . 1. 8. t .9 .1 .1 0 .1 .1 1. 1 .1 2 . 1 .1 3 .1 .1 4 .1 , 1 5 .1 .1 6. 1 .1 7 . 1 . 1 8 .1 . 1 9 .1 .2 0 .1 .2 1 .1.22.1 .23.1.24

0 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 .3 . 1 . 4. 1 . S . I . 8 , . 1 .7 . 1 . 8. 1. 9.. 1 . 1 0 . 1 . 11 . I . 12. 1. 13. 1 . 14. I . 15. 1. 16 . 1 . 17. I . 18. I . 19 . I . 20. I . 21 .1.22.1 .23.1.24

Speciale instructies':

Handtekening: Datum: ............1............1 .......................

(reclassering)

Naam 1•: ............................................................................. Semafoon 1': ................................................ .

Naam 2•: ..................................................... .. Semafoon 2': ......:.

rrondissement : ...................................................................................................... ..................................... .

Door beveiligingsbedrijf in te vullen

Syst.nr. ................. Unit nr.:.......................................... Zendemr. .................................................

Ingev.: ................. d.d:............ 1............ 1.................. Gecontr.:........... d.d.:.............1............ 1..................
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Dataformulier Electronisch Toezicht (ET)
Code FOR.0004-A Rev. 3

EENMALIG SCHEMA/ TIJDELIJK GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
Gegegevens Minimaal 24 uur van tevoren op te geven

Gegevens dee

Naam:

Adres

Postcode:

Plaats:

lnemer

DIT SCHEMA GELDT EENMALIG VOOR DE HIER INGEVULDE DATA!!!

NA DEZE DATA GELDT WEER HET HUIDIGE SCHEMA

VUL ALLEEN DE AFWIJKENDE DATA IN. SCHEMA VOOR GEHELE DAG INVULLEN
Geef voor elke dag van de week bij aanvang met een C (Can be away) of M (Must be away) de bedoelde periodes aan

Geef de grenzen van deze periodes aan met een 0, 1, 2 of 3 boven de uuraanduiding, ter aanduiding van respectievelijk
x.01) u. (U) - x.15 u. (1') - x.30 u. (21 - x.45 u. (3)

Zondag d.d.

0... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24

Maandag d.d.

rc;
•••^^, 0. 2... 3... 4... 5... 6.. 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24

Dlnadaa d.d.

0.. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14 ... 15... 16... 17... 18 ... 19 ... 20... 21... 22... 23 ... 24

Woensdag d.d.

`•::;::
^•^^•^ 0...

-
1... 2... 3... 4... 5... 8... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24

Donderdan d.d.

0.. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24

Vrildaa d.d.

0.. 1... 2... 3... 4... 5... 6. 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 74

Zaterdag d.d.

2.. 3. 5.. 6. 8.. 9.. 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24

Speciale instructies:

Handtekening:

(reclassering)

Datum: 11-04-2002

Naam 1':

Naam 2':

Semafoon 1*:

Semafoon 2*:

Arrondissement : tel: tax:

Door beveiligingbedrijf in te vullen

ln ev..: ................. d.d:............ ............ ............ Gecontr.7.......... d.d.::.......................................
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Tabellen bij hoofdstuk 2

Tabel 1: Ouderstatus bij jongeren die wel/geen elektronisch huisarrest hebben gehad

status ouders

gehuwd

gescheiden

gescheiden, nu moeder+

stiefvader

wonen apart, niet gescheiden

totaal

onbekend

Bron: dossiers jeugdreclassering

elektronisch huisarrest geen elektronisch huisarrest

aantal % aantal % totaal

16

4

2

-

73

18

9

-

6

3

3

2

44

21

21

14

22

7

5

2

22 100 14 100 36

1 11 12

Tabel 2: Antecedenten van jongeren die wel/geen elektronisch huisarrest hebben gehad

first offender

ja

ja, maar wel eerder HALT**

nee

totaal

onbekend

elektronisch huisarrest geen elektronisch huisarrest

aantal 0/0 * aantal o/o * totaal

12

2

8

55

9

36

8

2

8

44

11

44

19

4

16

22 100 18 100 40

1 7 9

Bron: justitiële documentatie en jeugdreclasseringsdossiers

Door afronding sommeren sommige percentages niet tot 100%

HALT is een afkorting van Het ALTernatief. Het HALT-bureau kan onbetaald werk opdragen als alternatief voor

een boete of gevangenisstraf bij kleine vergrijpen (vernielingen, diefstalletjes) door jeugdige daders. Als dit
werk naar behoren is verricht, is daarmee de zaak afgedaan en volgt er geen oproep meer om voor de

kinderrechter te verschijnen. HALT heeft een wettelijk basis in de vorm van een voorwaardelijk politiesepot

onder verantwoordelijkheid van het OM (Kruissink en Verwers, 2001).
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Tabel 3: Verdeling van de verzoeken om de mogelijkheid elektronisch huisarrest te bezien

(periode 2000-eerste helft 2001)

verzoek elektronisch elektronisch huisarrest geen elektronisch huisarrest

huisarrest van: aantal % aantal % totaal

raadkamer 14 61 13 52 27

rechter-commissaris 9 39 12 48 21

totaal 23 100 25 100 48

Bron: projectdossiers project Elektronisch huisarrest

Tabel 4: Moment van toewijzing elektronisch huisarrest door de raadkamer (selectie

elektronisch-huisarrestcliënten)

moment van toewijzen elektronisch huisarrest aantal

raadkamer gevangenhouding 5 23

1 week na raadkamer gevangenhouding 7 30

2 weken na raadkamer gevangenhouding 6 26

raadkamer eerste verlenging 1 4

1 week na raadkamer eersteverlenging 4 17

totaal 23 100

Tabel 5: Verdeling van enkel- en meervoudige strafzittingen (selectie elektronisch-
huisarrestcliënten)

soort strafzitting

enkelvoudig

meervoudig
nog niet op zitting geweest

totaal

aantal 0/0

9
12

2
(7 afgerond, 5 aangehouden)

39
52

9

23 100
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