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Samenvatting  

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft onlangs 

een literatuuronderzoek verricht naar ervaringen met elektronische detentie (ED) in 

Europa. ED is de verplichting thuis een vrijheidsbenemende straf uit te zitten met 

inzet van elektronische controlemiddelen. Alleen ED ‘aan de voorkant’ werd onder-

zocht, ED als alternatief voor gevangenisstraf wanneer er nog geen andere vormen 

van de tenuitvoerlegging van de straf zijn geweest. Het rapport heeft hiermee voor-

al betrekking op de eerstgenoemde groep van elektronisch gedetineerden zoals nu 

voorzien in het concept wetsvoorstel Elektronische Detentie (ministerie van Veilig-

heid en Justitie, 2013, Voorstel van wet, dd. 22 maart 2013). 

In het onderzoek werd in vogelvlucht naar de ervaringen met elektronische detentie 

in de gehele Europese Unie (EU) gekeken en daarnaast werden tien landen uitge-

breider onderzocht. Dit waren België, Denemarken, Duitsland, Engeland en Wales, 

Finland, Frankrijk, Noord-Ierland, Noorwegen, Schotland en Zweden.  

 

 
Resultaten 
 

Europese ervaringen 

Ten minste twaalf Europese landen en één deelstaat van Duitsland hebben ervarin-

gen met ED aan de voorkant. Dit zijn: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland: 

Baden-Württemberg, Estland, Finland, Frankrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, 

Noord-Ierland (alleen voor levenslang gestraften) en Zweden. 

De langste ervaring met ED is in Zweden (bijna 20 jaar), gevolgd door Frankrijk  

(16 jaar). Qua aantallen deelnemers per jaar zijn deze twee landen ook de landen 

met de meeste ervaring: in Frankrijk zijn ruim 3.600 personen met ED (november 

2009) en in Zweden ruim 3.000 personen (2008). De systemen in beide landen 

vertonen veel verschillen: een sober regime in Frankrijk, met weinig meer dan de 

enkelband en controle hierop en een uitgebreid systeem van controle én begeleiding 

in Zweden. 

In op één na alle EU-landen waar ED is geïmplementeerd én waarvoor deze infor-

matie beschikbaar is, is de ED een executiemodaliteit van gevangenisstraf (voor niet 

alle landen met ED is bekend geworden onder welke juridische modaliteit de ED 

geldt). De uitzondering is Finland, waar werd voorzien ED als alternatieve straf in  

te voeren. In de meeste onderzochte landen moet betrokkene zelf een verzoek in-

dienen om zijn straf onder ED uit te zitten. 

 

 
Condities 

 

Voor het bepalen van de potentiële doelgroep van veroordeelden voor ED ‘aan de 

voorkant’ worden in alle onderzochte landen drie factoren in overweging genomen. 

Dit zijn a) een limiet aan het aantal maanden maximale gevangenisstraf dat is op-

gelegd, b) de vaststelling van een brede groep van veroordeelden die potentieel in 

aanmerking komen voor ED, en c) exclusiecriteria die te maken hebben met delict 

gedrag en/of delict geschiedenis. Vanwege de limiet op het aantal maanden maxi-

male gevangenisstraf is het in de meeste landen vrijwel onmogelijk om ernstige 

delicten te hebben gepleegd, zoals moord, en de straf hiervoor volledig onder ED uit 

te zitten.  
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De meeste landen stellen daarnaast zes condities aan het definitief toekennen van 

ED aan de veroordeelde. Dit zijn: a) het hebben van geschikte woonruimte, b) een 

verbod op alcohol- en drugsgebruik, c) een goedgekeurde dagbesteding (meestal 

werk), d) de toestemming van de persoon onder elektronische detentie (ED’er), e) 

de toestemming van de (volwassen) huisgeno(o)t(en), en f) een gepersonaliseerd 

urenschema met daarin de activiteiten en locatie (thuis, werk, enz.) waar de ED’er 

zich aan moet houden.  
 
Kenmerken bereikte doelgroep 

Wat betreft hun strafrechtelijk verleden zijn Nederlandse ED’ers in eerdere perioden 

met ED in Nederland minder vaak first offenders (eerste keer dat ze een delict 

plegen) en ook minder vaak veelplegers (meer dan 20 eerdere delicten) dan ex-

gedetineerden. Verder hebben ED’ers in het verleden vaker een verkeersdelict 

gepleegd en vaker een ‘overig delict’: overtredingen van wapen- en munitiewet en 

economische delicten.  

Het indexdelict of de uitgangszaak, het delict waar de ED voor is opgelegd, is in 

Nederland minder ernstig voor ED’ers dan voor ex-gedetineerden (voor iets meer 

dan de helft van de ED’ers geldt dat de strafdreiging minder dan 4 jaar is). In Zwe-

den zijn de meeste ED’ers veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol en ook 

in Frankrijk geldt dat ED’ers vaker dan gedetineerden veroordeeld zijn voor rijden 

onder invloed. De meeste Franse ED’ers zijn veroordeeld voor diefstal, gevolgd door 

verkeersdelicten, drugsdelicten, mishandelingen en seksuele agressie.  

Qua achtergrondgegevens hebben ED’ers in Zweden vaker een gunstige sociale ach-

tergrond in vergelijking met personen in detentie. In Nederland en Frankrijk bleken 

ED’ers in vergelijking met gedetineerden significant vaker vrouw, vaker in bezit van 

de eigen nationaliteit (respectievelijk de Nederlandse en de Franse) en vaker gemid-

deld wat ouder. In Frankrijk gold verder dat ED’ers vaker samen met een partner 

waren, vaker kinderen hadden, vaker hoger opgeleid waren en vaker in bezit van 

werk. 

 

Effectiviteit 

Voor verschillende uitkomstmaten werd geen of nauwelijks onderzoek gevonden.  

In Zweden konden ED’ers veelal hun werk behouden en werkten ED’ers gemiddeld 

30 uur per week. In België was de ED zodanig flexibel dat de mogelijkheid bestaat 

om te kunnen werken, maar dat het vinden van werk moeilijk is voor degenen die 

dit niet al hadden. Wat betreft de relatie met partner wordt in België als grootste 

voordeel genoemd dat elektronisch gedetineerden meer thuis kunnen zijn bij part-

ner en kinderen. Tegelijkertijd wordt dit ook als nadeel gezien, want het levert ook 

meer discussies op om zoveel thuis te zijn. Huisgenoten (meestal de partners) zijn 

in België in belangrijke mate van invloed op het succes van de ED, omdat zij veel 

van de (huishoudelijke) taken op zich moeten nemen. In België wordt wat betreft 

inkomen alleen gerapporteerd dat de bron van inkomsten het werk en een bijlage 

vanuit Justitie is (een soort uitkering) en dat er ook uitgaven zijn, bijvoorbeeld in de 

zin van telefoonrekeningen.  

Alleen voor Zweden en België is enige informatie gevonden voor wat betreft de er-

varingen van de ED’ers zelf. De resultaten in Zweden toonden aan dat ED als min-

stens zo intrusief wordt ervaren als gevangenisstraf wat betreft inbreuk makend op 

de vrijheid van bewegen. Verder werd de begeleiding door de reclassering als posi-

tief ervaren. Het bleek voor de elektronisch gedetineerden niet moeilijk te zijn zich 

te houden aan het verbod op alcohol- en drugsgebruik, werken, onaangekondigde 

bezoeken thuis en het dragen van het elektronische controlemiddel. Wel ervoeren 

de deelnemers moeite met het onderhouden van normaal contact met vrienden en 

het participeren in vrijetijdsbesteding. Het algemene oordeel in dit onderzoek luidde 
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dat de deelnemers het een mildere sanctie dan gevangenisstraf vonden. In België 

werden als voordelen onder meer genoemd de flexibiliteit van het urenschema, net 

als de mogelijkheid om de ED op het individu af te stemmen (de waardering over  

de ED steeg naarmate men meer mogelijkheden had voor individuele afstemming). 

Als nadelen werden onder meer genoemd de psychologische stress door angst, ver-

leiding, druk op het sociale leven en stigmatisering.  

Over het aantal schendingen van condities tijdens de uitvoering van ED is niet veel 

informatie gevonden, behalve voor Zweden. In een onderzoek naar de pilot van de 

eerste introductie van ED in Zweden werd gevonden dat 6% van de 600 elektro-

nisch gedetineerden het ED-programma moest verlaten vanwege schending van de 

voorwaarden (meestal vanwege alcoholgebruik). Zij werden vervolgens in de gevan-

genis geplaatst. 

Ook zijn er niet veel onderzoeken gevonden waarin een uitspraak wordt gedaan 

over recidive na ED. De twee onderzoeken die wel zijn gevonden, laten zien dat er 

geen verschil is in recidive tussen elektronisch gedetineerden en veroordeelden die 

een gevangenisstraf hebben gehad. Het potentiële recidiverisico van elektronisch 

gedetineerden in Nederland, de – statistisch gezien – basisvoorspelling van recidive 

bij aanvang van de ED, is iets lager voor ED’ers in vergelijking met reguliere gede-

tineerden (60% voor ED’ers en 62% voor ex-gedetineerden; verschil is significant). 

In Denemarken recidiveerde 20% van de ED’ers, er werd geen vergelijking gemaakt 

met een controlegroep. 


