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Afkortingen 

BW Baden-Württemberg 

CEP European Organisation for Probation 

DIG Dienst Individuele Gevallen 

DJI Dienst Justitiële Inrichtingen 

EC Elektronische Controle 

ED Elektronische Detentie 

ED’er Veroordeelde onder elektronische detentie 
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IST Inspectie voor de Sanctietoepassing 
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OM Openbaar Ministerie 

PIA Penitentiaire Inrichting Administratief  

PIW’er Penitentiair InrichtingsWerker 

RF-technologie Radio Frequentie technologie 

RFID Radio Frequency Identification Device 

RN Reclassering Nederland 

RSJ Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 

StatRec Statistisch Recidiverisico 

SVG Stichting Verslavingsreclassering Geestelijke GezondheidsZorg 

VI Voorwaardelijke Invrijheidstelling 
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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. 
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1 Inleiding en methoden 

1.1 Inleiding 

Het onderhavige rapport is de verslaglegging van een kort literatuuronderzoek 

(quickscan) naar de ervaringen met elektronische detentie (ED) in Europa. Dit lite-

ratuuronderzoek is door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

(WODC) verricht op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 

ED is de verplichting elders (meestal thuis) een vrijheidsbenemende straf uit te zit-

ten, waarbij elektronische controlemiddelen worden ingezet om de tenuitvoerlegging 

van deze straf te controleren. ED is een alternatief voor reguliere, onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf. Er wordt in deze ook wel gesproken over een ‘extramurale deten-

tievorm’ (Flight, Nauta, & Terpstra, 2011). In de Engelstalige literatuur wordt ED 

meestal aangeduid als home detention (thuis detentie). Ook de term front door 

scheme (‘aan de voorkant’), wordt in de Engelstalige literatuur gebruikt voor ED. 

Hiermee wordt aangeven dat deze vorm van elektronisch toezicht (ET; er zijn ook 

andere vormen van ET, zie hieronder) wordt ingezet aan het begin van de straf, er 

zijn (nog) geen andere vormen van de tenuitvoerlegging van de straf geweest. Het 

juridisch kader voor ED is meestal als executiemodaliteit (uitvoering van een vonnis) 

van gevangenisstraf. ED vindt veelal plaats met behulp van een elektronische enkel-

band als controlemiddel, met een techniek genaamd Radio Frequency Identification 

Device (RFID), welke is gebaseerd op radiogolven. 

 

ED is niet hetzelfde als ET. Onder ET wordt in het onderhavige onderzoek de defini-

tie van De Kogel en Nagtegaal (2008)1 enigszins aangepast overgenomen: elektro-

nisch toezicht is het controleren van (aspecten van) het gedrag van betrokkene,  

al dan niet in combinatie met begeleiding, behandeling en/of zorg, met als doel  

het opnieuw plegen van een delict te voorkomen, waarbij elektronische middelen 

worden ingezet om dit toezicht te controleren (cursief is toevoeging huidige onder-

zoek). Een andere term hiervoor is elektronische controle (EC): om het elektronisch 

gecontroleerde deel van het toezicht aan te duiden (SVG, 2012a). Reclassering 

Nederland2 kent mogelijkheden voor EC (Reclassering Nederland, 2011) en ook de 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)3 voert sinds juni 2012 EC uit bij het 

houden van toezicht op sommige van hun cliënten (SVG, 2012a). Volgens de SVG 

heeft EC drie doelen: vrijheidsbeperking, ondersteuning van de toezichtdoelen en 

risicobeheersing (SVG, 2013b). ET en EC zijn veelal onderdeel van de back door 

scheme (‘aan de achterkant’): aan het eind van de gevangenisstraf, wanneer be-

trokkene (al dan niet geleidelijk) terugkeert naar de maatschappij. Het juridisch 

kader in deze is meestal voorwaardelijke invrijheidstelling, of onderdeel van deten-

tiefasering (geleidelijke gang van gevangenis naar de maatschappij). Elektronische 

volgsystemen (EVS) ten slotte, zijn elektronische hulpmiddelen die de betrokkene 

kunnen volgen wanneer hij of zij zich verplaatst van A naar B. Dit gebeurt meestal 

                                                
1 Toezicht kan worden gedefinieerd als: het controleren van (aspecten van) het gedrag van betrokkene, al dan niet 

in combinatie met begeleiding, behandeling en/of zorg, met als doel het opnieuw plegen van een delict te voor-

komen (De Kogel & Nagtegaal, 2008, p. 16). 

2 Reclassering Nederland (RN) is een organisatie gericht op het re-integreren van ex-gedetineerden. RN is regio-

naal georganiseerd en opereert in tien regio’s (www.reclasseringnederland.nl). 

3 De SVG is een netwerkorganisatie van 11 regionale verslavingszorginstellingen met een reclasseringsafdeling en 

een landelijk bedrijfsbureau (SVG, 2012a). 
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met Global Positioning Satellite System (GPS). Elektronische volgsystemen, net als 

EC, zijn meestal onderdeel van ET.  

1.2 Beleidskader 

De Staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie is bezig met een 

wetsvoorstel voor Elektronische Detentie (ED). Het is de bedoeling dat met de in-

voering van ED de vraag naar intramurale detentiecapaciteit op een verantwoorde 

manier aanzienlijk kan worden teruggedrongen en het maakt onderdeel uit van een 

bezuinigingsplan (DSP, 2013). In het concept-wetsvoorstel worden twee groepen 

van veroordeelden onder ED onderscheiden:  

1 ED ‘aan de voorkant’, dit zijn veroordeelden die nog geen andere tenuitvoer-

legging van hun straf hebben ondergaan, zie verder hieronder punt 4.2; 

2 ED ‘aan de achterkant’, dit zijn veroordeelden die aan het einde van hun gevan-

genisstraf een deel van de voorwaardelijke invrijheidstelling onder ED uitzitten, 

zie verder hieronder punt 4.3. 

 
In het concept-wetsvoorstel (ministerie van Veiligheid en Justitie, 2013a, artikel 4, 
lid 1 t/m 4) zijn de volgende bepalingen opgenomen:  

4.1 de maximale duur van de ED is achttien maanden; 

4.2 veroordeelden met een onherroepelijke vrijheidsstraf van korter dan zes maan-

den, zitten de gehele straf4 uit onder ED, tenzij in de uitspraak door de rechter 

in verband met kenmerken van het gepleegde feit, het geval, de persoonlijk-

heid van de dader, de veiligheid van de samenleving of de belangen van slacht-

offers en nabestaanden ED is uitgesloten; 

4.3 veroordeelden met een vrijheidsstraf van meer dan zes maanden, zitten de 

helft van deze straf uit in de gevangenis (al dan niet reeds in voorlopige hech-

tenis) en (maximaal) de helft onder ED5; 

4.4 er worden nadere regels vastgesteld over: 

a voorwaarden voor toepassing ED; 

b het werken tijdens deelname ED; 

c het toezicht, waaronder het ET, tijdens de deelname aan ED; 

d de beëindiging van ED; 

e de rechten en plichten van de deelnemer.  

De belangrijkste reden voor de invoering van ED is uit bezuinigingsoogpunt. Ook 

wordt ED ingevoerd ter vervanging van het huidige systeem van algemene detentie-

fasering6 in het gevangeniswezen (dat wordt afgeschaft; Dienst Justitiële Inrichtin-

gen, 2013). Naast het realiseren van bezuinigingen staat de eerstgenoemde toepas-

                                                
4 In Nederland geldt de wet voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.), welke bepaalt dat een veroordeelde eerder vrij 

kan komen. Deze wet geldt echter niet voor veroordelingen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van korter 

dan één jaar (zie ook box 1). Om die reden is bij deze ED-modaliteit (korter dan zes maanden) geen voorwaar-

delijke invrijheidstelling mogelijk en is de ED in dit geval gelijk aan de duur van de opgelegde gevangenisstraf 

(maximaal zes maanden).  

5 In geval van deze tweede ED-modaliteit is het zo dat v.i. voor sommige veroordeelden mogelijk is. Dit geldt 

alleen voor veroordeelden die naast de onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet ook een voorwaardelijke gevan-

genisstraf opgelegd hebben gekregen en alleen voor langer dan één jaar gestraften (voor verdere details over 

v.i., zie box 1).  

6 Dit houdt in dat alle externe vrijheden zoals het penitentiair programma en het re-integratieverlof komen te ver-

vallen. Verloven worden alleen nog op incidentele basis toegekend, zoals voor het bijwonen van een begrafenis 

(DJI, 2013). In detentiefasering wordt het detentieverloop van een veroordeelde gekenmerkt door het toenemen 

van verantwoordelijkheden en vrijheden (RSJ, 2012). 
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sing van ED (artikel 4 lid 2) als modaliteit voor het uitvoeren van korte vrijheids-

straffen in het teken van het terugdringen van recidive (Ministerie van Veiligheid en 

Justitie, 2013b).7  

 

Arbeid wordt als essentieel gezien voor het gebruik van ED (DJI, 2013, ministerie 

van Veiligheid en Justitie, 2013c). Wanneer de betrokkene betaalde arbeid heeft, 

wordt erop gericht dat hij deze kan houden. Wanneer betrokkene (nog) geen arbeid 

heeft, wordt hij waar mogelijk ingezet voor dienstverlening in de maatschappij, zo-

als het verrichten van onderhoud aan rijksgebouwen. De Dienst Justitiële Inrichtin-

gen (DJI) wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van ED (www.rijksoverheid.nl/ 

nieuws/2013/03/22/teeven-scherpt-uitvoering-van-vrijheidsstraffen-aan.html, ge-

raadpleegd op 29 maart 2013).  

 

Ook in het ‘Masterplan DJI 2013-2018’ wordt ED aangekondigd (DJI, 2013). Dit 

masterplan is een uiteenzetting van de bezuinigingsplannen van DJI, waarin 5 typen 

maatregelen worden genoemd om de financiële opgave te kunnen realiseren. Dit 

zijn 1) goedkopere uitvoeringsmodaliteiten van straffen en maatregelen, 2) reductie 

van capaciteit, 3) reductie van reservecapaciteit, 4) het doorvoeren van tariefkor-

tingen en kostprijsverlaging bij particuliere instellingen, en 5) overige maatregelen 

zoals kortingen op verschillende ondersteunende diensten en het hoofdkantoor (DJI, 

2013). Onder het eerste type bezuinigingsmaatregelen valt ook het afschaffen van 

de algemene detentiefasering in het gevangeniswezen en het in plaats hiervan in-

voeren van ED. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke geschiktheid 

van betrokkenen (niet nader gespecificeerd) en is gerekend met een uitvalpercen-

tage van 10% van personen die wel voldoen aan de instroomeisen, maar die op 

basis van de bepaling van persoonlijke geschiktheid toch niet in aanmerking komen 

voor ED. Verder is beraamd dat invoering van ED een reductie van 2.033 plaatsen 

bestaande capaciteit in het gevangeniswezen mogelijk maakt, waarvan 1.608 intra-

muraal en 425 extramuraal (DJI, 2013). Het is de bedoeling dat ED per 1 januari 

2014 wordt ingevoerd. 

 

Box 1 Tenuitvoerlegging onvoorwaardelijke gevangenisstraffen in 

Nederland 

In Nederland is het zo geregeld dat een verdachte die is veroordeeld voor een lange 

gevangenisstraf voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld, op basis van de Wet 

voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.; www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/ 

ThemaDossiers/voorwaardelijke-invrijheidstelling/Pages/default.aspx, geraadpleegd 

17 april 2013). Deze wet is op 1 juli 2008 ingegaan en vervangt de Wet vervroegde 

invrijheidstelling, die er kort gezegd op neer kwam dat een veroordeelde na twee 

derde van zijn straf vrij kwam. Aan de nu geldende voorwaardelijke invrijheidstelling 

is altijd de algemene voorwaarde verbonden dat de veroordeelde zich niet voor het 

einde van zijn proeftijd schuldig mag maken aan het plegen van een nieuw strafbaar 

feit. Ten tijde van de Wet vervroegde invrijheidstelling werd deze voorwaarde niet 

gesteld. Daarnaast kunnen er bijzondere voorwaarden worden gesteld. Voor de 

bepaling van het moment van v.i. wordt onderscheid gemaakt naar de duur van de 

opgelegde vrijheidsstraf: 

• Veroordeelden tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste 1 jaar 

en maximaal 2 jaar, komen voorwaardelijk vrij na 12 maanden plus een derde 

van de rest van zijn straf. Bijvoorbeeld: iemand die is veroordeeld tot 18 

                                                
7 Hiermee wordt bedoeld dat voor bepaalde veroordeelden met elektronische detentie in plaats van insluiting in 

een gevangenis detentieschade kan worden voorkomen en werk en woning mogelijk behouden kunnen blijven. 

Deze factoren dragen bij aan het voorkomen van recidive (ministerie van Veiligheid en Justitie, 2013b). 
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maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf komt vrij na 14 maanden (12 

maanden plus een derde van 6 maanden). 

• Veroordeelden tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan twee jaar 

komen voorwaardelijk vrij na twee derde van de straftijd. Bijvoorbeeld: een 

veroordeelde tot zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf komt na 4 jaar vrij. 

 

In geval van ED zoals nu voorzien in het concept-wetsvoorstel (alleen voor de sub-

groep van elektronisch gedetineerden genoemd in artikel 4 lid 3), kan het bijvoor-

beeld zo zijn dat iemand met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar na 

1,5 jaar in aanmerking komt voor ED en na 2 jaar voor voorwaardelijke invrijheid-

stelling.  

 

Er zijn ook groepen veroordeelden uitgezonderd van voorwaardelijke invrijheidstel-

ling. Dit zijn veroordeelden met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf korter dan  

1 jaar, veroordeelden met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf met daarbij een 

voorwaardelijke gevangenisstraf en veroordeelden tot levenslang. 

1.3 Eerdere perioden ED in Nederland 

Er zijn in Nederland twee eerdere perioden geweest waarin ED is toegepast. Deze 

ervaringen worden hier kort genoemd, om een kader te schetsen voor de aan-

staande invoering van ED.8  

 

Op 11 juli 1995 startte een tweejarig experiment waarbij voor drie groepen veroor-

deelden ED mogelijk was (zie Spaans, 1996; Spaans & Verwers, 1997, voor twee 

evaluaties van dit experiment).9 De eerste toepassing was in combinatie met een 

taakstraf. Deze groep veroordeelden zou vanwege hun gepleegde delict feitelijk een 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf moeten krijgen, maar door het opleggen van een 

combinatie van een lange taakstraf en ED, werd dit voorkomen.10 De tweede groep 

was een groep lang gestraften die tenminste de helft van hun gevangenisstraf in 

een gesloten of half open inrichting hadden uitgezeten. Het restant van hun straf 

kon onder ED worden volbracht. Bij deze groep was de ED een onderdeel van de-

tentiefasering, het vond dus plaats tijdens het onvoorwaardelijke deel van de ge-

vangenisstraf. De derde groep bestond uit veroordeelden die in een Huis van Bewa-

ring verbleven (in voorlopige hechtenis) en na het onherroepelijk worden van hun 

vonnis nog een kort strafrestant hadden. Voor alle drie de groepen gold dat de ED 

één tot zes maanden bedroeg. Kandidaten voor ED werden door Bureaus Sociale 

                                                
8 Vanwege de in- en exclusiecriteria van de doelgroepen en andere kenmerken van en verplichtingen aan de doel-

groepen zijn beide eerdere perioden van elektronische detentie niet een op een vergelijkbaar met de elektro-

nische detentie zoals voorzien in het nieuwe concept wetsvoorstel. 

9 De auteurs van het rapport spreken over elektronisch toezicht, in plaats van elektronische detentie, maar volgens 

de operationalisatie van elektronische detentie in het onderhavige rapport (zie paragraaf 1.4) is dit experiment 

(voor een deel) ook als elektronische detentie te zien en wordt het om die reden hier kort besproken en wordt 

eraan gerefereerd als elektronische detentie.  

10 Het ging om veroordeelden die vanwege de ernst van hun delict konden rekenen op een onvoorwaardelijke ge-

vangenisstraf van zes tot twaalf maanden en gezien de hoogte van deze straf niet in aanmerking kwamen voor 

een taakstraf. Door echter een lange taakstraf te combineren met elektronisch toezicht kon de gewenste straf 

toch worden bereikt en een verblijf in de cel worden voorkomen. De rechter veroordeelde de betrokkene hierbij 

tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes  maanden -om te zetten in een taakstraf- én een voorwaar-

delijke gevangenisstraf waarbij als voorwaarde gold dat betrokkene onder elektronisch toezicht werd gesteld 

(Spaans & Verwers, 1997).  
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Dienstverlening van de penitentiaire inrichtingen, advocaten en het Openbaar Minis-

terie (OM) aangemeld bij de reclassering. De reclassering bracht vervolgens een 

advies uit over al dan niet ED, waarna de rechter of de Selectie Advies Commissie 

voor het gevangeniswezen een uitspraak deed over het toekennen van ED of niet. 

De conclusies van het experiment waren positief: ED kan een bruikbaar alternatief 

vormen voor onvoorwaardelijke gevangenisstraf, vooral voor de detentiefaserings-

variant (Spaans & Verwers, 1997). Van een aanzuigende werking (in de zin dat er 

strenger wordt gestraft vanwege het bestaan van ED) leek geen sprake te zijn en 

volgens de deelnemers heeft de interventie een duidelijk strafkarakter. Ten slotte 

was de uitval van deelnemers aan ED laag: 10% van de deelnemers volbracht niet 

de gehele duur van de ED (Spaans & Verwers, 1997). 

De tweede periode waarin ED in Nederland werd toegepast startte in 2003 en duur-

de tot 1 juli 2010, met inachtneming van een overgangsregeling (Staatscourant 28 

juni 2010, 10014). Hierbij ging het om een groep zelfmelders: veroordeelden die 

een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd hadden gekregen en werden opge-

roepen om zichzelf te melden om de straf te ondergaan. De opgelegde straf mocht 

maximaal negentig dagen zijn.11 Er was een aantal in- en exclusiecriteria opgesteld, 

waaronder de toestemming van de volwassen huisgeno(o)t(en), een vaste woon- of 

verblijfplaats en een geldige verblijfsvergunning. Uitgesloten van ED waren a) ver-

oordeelden die na de straf zouden worden uitgezet of uitgeleverd, b) tbs-gestelden, 

c) degenen die een delict hadden gepleegd waarover grote maatschappelijke onrust 

was ontstaan, d) personen bij wie een ernstig vermoeden van psychosociale of 

psychiatrische stoornis bestond, en e) personen bij wie een ernstig vermoeden van 

alcohol en/of drugsgebruik bestond (Post, Tielemans, & Woldringh, 2005). De pilot-

fase van deze periode van ED duurde van 1 november 2003 tot 1 januari 2005 en 

werd geëvalueerd door Post et al. (2005). De conclusies van Post et al. (2005) wa-

ren dat de doelstellingen van ED voor wat betreft het halen van het aantal plaatsen 

en de laagdrempelige toeleiding van veroordeelden naar ED waren bereikt. Er wer-

den ook risico’s gezien aan de wijze waarop de uitvoering van ED was ingericht. Dit 

waren onder meer dat de complexe organisatie van ED kan leiden tot vertraging, 

dat de ED valt of staat met controle (welke in de pilot onvoldoende was), en dat 

sommige criminele activiteiten zoals helen of dealen kunnen worden voortgezet van-

uit huis. Ook de Inspectie voor de Sanctietoepassing (IST, 2007) verrichtte een eva-

luatie van ED in Nederland en door het WODC werd daarvoor een onderzoek verricht 

naar de kenmerken van ED’ers en hun potentiële recidiverisico (Weijters & Wartna, 

2007). De conclusie van de IST was dat ED voor wat betreft het maatschappelijk 

veiligheidsrisico dat wordt gelopen een effectief alternatief is ter vervanging van de 

korte detentie in de gevangenis, maar de IST concludeerde ook dat ‘de nodige kri-

tische kanttekeningen te plaatsen waren’ (IST, 2007, p. 43) en de inspectie gaf ze-

ventien aanbevelingen om de praktijk van de tenuitvoerlegging van ED in Nederland 

te verbeteren (zie verder paragraaf 2.12).  

1.4 Afbakening onderzoek en onderzoeksvragen 

Het belangrijkste doel van het onderhavige literatuuronderzoek is het in kaart bren-

gen van internationale ervaringen met ED, vooral de Europese ervaringen. In het 

onderhavige rapport zijn Europese ervaringen met elektronische controlemiddelen 

onderzocht voor zover het de inzet van deze middelen ‘aan de voorkant’ betreft, 

                                                
11 Wanneer de veroordeelde tijdens de uitvoering van ED een nieuwe onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kreeg opge-

legd van ten hoogste 30 dagen, kon hij deze aansluitend aan de eerste periode van ED uitzitten. De ED kon op 

die manier maximaal 120 dagen duren (Post et al., 2005).  
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wanneer er nog geen andere vormen van de tenuitvoerlegging van de straf zijn 

geweest. Onder ED wordt in het onderhavige onderzoek verstaan: 

 

De verplichting elders (meestal thuis) een vrijheidsbenemende straf uit te zitten. 

Deze ED wordt ingezet als de tenuitvoerlegging van onvoorwaardelijke gevangenis-

straf en wordt met elektronische hulpmiddelen gecontroleerd. Er zijn nog geen an-

dere vormen van de tenuitvoerlegging van de straf geweest.  

 

Andere toepassingen van elektronische controlemiddelen worden (voor zover in het 

onderhavige literatuuronderzoek gevonden) kort opgesomd per land (zie de laatste 

rij van elke overzichtstabel per land in paragrafen 3.2 t/m 3.9), maar zijn verder 

niet meegenomen.12 Dit betekent dat de ervaringen met ED die in dit rapport wor-

den beschreven, vooral betrekking hebben op en vergelijkbaar zijn met de eerste 

groep van elektronisch gedetineerden zoals voorzien in het concept wetsvoorstel ED 

(ministerie van Veiligheid en Justitie, 2013a; zie ook paragraaf 1.2).  

 

Het onderzoeksdoel is onderverdeeld in vier vragen met daarin verschillende sub-

vragen: 

1 In welke landen is ED ingevoerd? 

De meeste interesse bij de aanvrager van het onderzoek is naar EU-landen. De 

specifiek hierbij genoemde landen zijn: Zweden, Denemarken, Noorwegen, 

Frankrijk, Duitsland, België, en het Verenigd Koninkrijk. In eerste instantie wordt 

naar deze landen gekeken.  

2 Wat waren de redenen om ED (in die landen) in te voeren en op welke wijze is de 

ED onderbouwd? 

Hierbij wordt gezocht naar verschillende mogelijke doelstellingen van ED, zoals 

kostenbesparing, het voorkomen van detentieschade,13 het voorkomen van ver- 

val in ernstiger delict gedrag, het voorkomen van recidive, het verminderen van 

capaciteitstekorten, enz.  

3 Wat zijn de ervaringen met ED (in die landen)? 

a Voor welke doelgroepen is ED ingevoerd? 

i Hierbij wordt gedacht aan wel/niet preventief gestraften, wel/niet tbs-gestel-

den (of vergelijkbare populaties), zeden- en/of geweldsdelinquenten, kort 

versus lang gestraften, jeugdigen, enz. 

b Hoe is ED juridisch vormgegeven? Legt de rechter ED op, of wordt de ED op 

uitvoeringsniveau (door met DJI-vergelijkbare partijen) vormgegeven?  

c Welke (uitvoerende) organisaties zijn betrokken? 

i Meldkamer? 

ii Met DJI-vergelijkbare instanties? 

iii Reclasseringsorganisaties? 

iv Private beveiligingsbedrijven? 

v Penitentiair Inrichtings Werkers (PIW’ers)? 

vi Wat is de verhouding staf-ED’er? 

d Wat zijn de taken van de uitvoerende instanties? 

i Registreren meldingen? 

ii Inschakelen andere partijen bij meldingen? 

                                                
12 Hierbij gaat het meestal om veroordeelden bij wie er wel andere vormen van de tenuitvoerlegging van de straf 

zijn geweest (veelal ‘aan de achterkant’). Elektronische controlemiddelen ‘aan de achterkant’ worden meestal 

ingezet in juridische kaders als voorwaardelijke invrijheidstelling of vervroegde invrijheidstelling. 

13 Onder detentieschade wordt invloed op zaken als sociaal netwerk, inkomen, baan, woning en dergelijke verstaan. 

Het gaat er bij het voorkomen van detentieschade om bijkomende schade of leed van de gevangenisstraf te 

voorkomen (Molleman, 2011). 
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iii Toezicht houden? 

iv Opvolging van incidenten/onttrekkingen? 

v Re-integratie componenten? 

e Welke condities zijn aan de ED gesteld? 

i Hoe vaak moet een ED’er zich melden? 

ii Hoeveel uur zit hij/zij binnen? 

iii Komt het voor dat een betrokkene in de gevangenis slaapt en overdag elek-

tronisch gedetineerd wordt?  

iv Eventuele overige condities 

f Worden de condities van ED geschonden? Zo ja, hoe vaak en welke schen-

dingen komen voor? 

g Welke technische elektronische controlemiddelen worden ingezet? 

h Wat zijn de kosten? 

i Wat is bekend over de effecten van ED? 

i Op leefgebieden als vinden/behouden woning, partner, identiteitspapieren, 

inkomen, schuldhulpverlening (indien van toepassing), en (indien geïndi-

ceerd) zorg? 

ii Op het voorkomen van recidive na ED? 

j Voldeed de ED aan de verwachtingen van de overheid in de betreffende lan-

den? Vooral met betrekking tot de redenen waarom het werd ingevoerd?  

k Wat is bekend over haken en ogen en/of (on)bedoelde neveneffecten van de 

invoering van ED? 

4 Wat is de duur van de ED (in die landen)? 

a Hoe lang kan een betrokkene maximaal elektronisch worden gedetineerd? 

b Op welk moment komen schendingen van voorwaarden en eventueel recidives 

voor? Na hoeveel maanden ED?  

1.5 Onderzoeksmethode 

Er is gezien de beperkte tijdspanne gekozen voor een literatuuronderzoek. Litera-

tuur met een publicatiedatum tot en met februari 2013 is hierbij meegenomen. De 

volgende zoektermen werden gebruikt: 

 electronic monitor; 

 electronic monitoring; 

 electronic supervision; 

 electronic detention; 

 home detention; 

 home curfew; 

 front door scheme;  

 electronic punishment.  

Ook werden deze zoektermen gecombineerd met de woorden review, meta-analysis, 

costs, prison sentence, recidivism, offender en prisoner. 

 

De volgende databases werden doorzocht: 

 Campbell Collaboration: www.campbellcollaboration.org;14 

 Cochrane Collaboration: www.cochrane.org/cochrane-reviews; 

                                                
14 Deze database heeft geen relevante publicaties opgeleverd, maar wel een protocol: de uitgebreide omschrijving 

van de opzet van een onderzoek naar elektronisch monitoren (Taylor & Ariel, 2012). Dit is een systematische 

review naar de effecten van elektronisch monitoren in termen van recidive. Het onderzoek werd begin 2013 

verwacht, maar was nog niet beschikbaar ten tijde van het schrijven van het onderhavige rapport (voorjaar 

2013).  

http://www.campbellcollaboration.org/
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 Google scholar: www.scholar.google.com; 

 PsychINFO: http://psycnet.apa.org; 

 Web of Science: http://isiknowledge.com. 

 

Verder is op de websites van de ministeries van justitie, van de reclassering en van 

de onderzoeksinstituten van de onderzochte landen gezocht (alfabetische volgorde): 

 Ministerie van Justitie België: http://justitie.belgium.be; 

 Ministerie van Justitie Denemarken: www.kriminalforsorgen.dk/English-29.aspx;  

 Ministerie van Justitie Duitsland (Baden-Württemberg): www.jum.baden-wuert-

temberg.de/servlet/PB/menu/1153240/index.html;  

 Ministerie van Justitie Frankrijk: www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-

10031/; 

 Ministerie van Justitie Zweden: www.government.se/sb/d/584; 

 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in België: http: 

http://nicc.fgov.be/home; 

 Onderzoeksinstituut in Duitsland, Max Planck Instituut: 

www.maxplanckgesellschaft.de; 

 Onderzoeksinstituut in Nederland, Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC): www.wodc.nl;  

 International Corrections and Prison Association (ICPA): http://icpa.ca; 

 Bureau of Justice Statistics, The World Factbook of Criminal Justice Systems: 

www.bjs.gov/content/pub/html/wfcj.cfm#S; 

 Europa: http://europa.eu; 

 Europese Reclasseringsorganisatie (European Association for Probation): 

www.cepprobation.org; 

 Europees reclasseringsproject: www.euprobationproject.eu. 

 

De literatuurlijsten van relevante artikelen en rapporten zijn doorzocht op zoek naar 

relevante andere literatuurbronnen. Suggesties zijn gedaan door leden van de lees-

commissie. De databases van eerdere WODC-onderzoeken naar (onder meer) toe-

zicht zijn doorzocht. Ook deze zoektochten hebben enkele relevante artikelen 

opgeleverd.  

1.6 Leeswijzer 

Het rapport is op twee manieren leesbaar: met informatie over ED gerangschikt 

naar onderzoeksvraag (hoofdstuk 2) en met informatie over ED gerangschikt naar 

land (hoofdstuk 3). Voor de leesbaarheid zijn de literatuurbronnen alleen in de ta-

bellen in hoofdstuk 3 opgenomen en niet (telkens) door de teksten van hoofdstuk  

2 heen. In de slotparagraaf worden de resultaten samengevat en worden enkele 

conclusies getrokken (hoofdstuk 4).  

Als restrictie bij het literatuuronderzoek geldt de beperkte beschikbare tijd. Om die 

reden zijn niet alle onderzoeksvragen (uitputtend) beantwoord. Ook werden er 

weinig onderzoeken van voldoende methodologische kwaliteit noch reviews en/of 

meta-analyses over ED – zoals in het onderhavige literatuuronderzoek geoperatio-

naliseerd – gevonden. In het onderhavige rapport is dus vooral informatie terug te 

vinden over de geïmplementeerde ED-systemen in de verschillende Europese 

landen.  

http://isiknowledge.com/
http://justitie.belgium.be/
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2 Kenmerken elektronische detentie in Europa  

De ervaringen met ED in de onderzochte landen worden in deze paragraaf samen-

gevat. Hierbij worden de onderzoeksvragen zoals opgesomd in paragraaf 1.4 als 

leidraad genomen en voor zover mogelijk beantwoord. 

2.1 Europese landen met ED 

Onderzoeksvraag 1: In welke landen is ED ingevoerd? 

Voor het verkrijgen van een overzicht van ED in Europa is (vooral) gebruikgemaakt 

van de informatie vanuit een Europees project (www.euprobationproject.eu). In dit 

project zijn alle reclasseringswerkzaamheden, alle alternatieve straffen, alle straffen  

in de gemeenschap (community sentences) en ook alle ervaringen met de inzet van 

elektronische controlemiddelen van alle Europese landen in kaart gebracht. De betrok-

ken landen kregen hiervoor een vragenlijst toegestuurd. De vragenlijsten zijn in 2009 

rondgestuurd en omvatten veelal informatie geldend tot en met zomer 2010. Het is 

dus mogelijk dat in de jaren daarna ervaringen met ED zijn opgedaan, die niet in 

onderstaand overzicht voorkomen. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de 

ervaringen tot ED in alle EU-landen.15 

 

Sommige landen zijn in het kader van het onderhavige literatuuronderzoek uitgebrei-

der bekeken (zie ook onderzoeksvraag 1, paragraaf 1.4). Dit zijn de landen: Zweden, 

Finland, Noorwegen, Denemarken, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Wales, 

Noord-Ierland en Schotland. De landen die uitgebreider zijn onderzocht, worden in 

tabel 1 aangeduid met een *. 

 

Tabel 1 EU-landen met ED 

EU-landen Elektronische detentie Modaliteit Jaar invoering 

België* Ja Executiemodaliteit 

gevangenisstraf 

2002a 

 

Bulgarije Nee n.v.t. n.v.t. 

Cyprus Ja Executiemodaliteit 

gevangenisstraf 

NG 

Denemarken* Ja Executiemodaliteit 

gevangenisstraf 

2005 

Duitsland* Ja, in 1 deelstaat (Baden-

Württemberg) 

Executiemodaliteit 

gevangenisstraf 

1 oktober 2010: pilotb 

Estland Ja Executiemodaliteit 

gevangenisstraf 

1 januari 2011 

Finland* Ja Alternatieve strafc 1 november 2011 

Frankrijk* Ja Executiemodaliteit 

gevangenisstraf 

19 december 1997 

Griekenland Nee n.v.t. n.v.t. 

Hongarije  Nee n.v.t. n.v.t. 

                                                
15 Eventuele andere vormen van de inzet van elektronische controlemiddelen zijn niet opgenomen in de tabel. Deze 

zijn alleen globaal in kaart gebracht (hier is niet specifiek naar gezocht). In de laatste rij van elke overzichtstabel 

per land worden deze toepassingen kort opgesomd (zie paragraaf 3). 
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Tabel 1 EU-landen met ED (vervolg) 

EU-landen Elektronische detentie Modaliteit Jaar invoering 

Italië Nee n.v.t. n.v.t. 

Letlandd Nee n.v.t. n.v.t. 

Litouwen Nee n.v.t. n.v.t. 

Luxemburg Onduidelijk: sinds juli 2006 

is er een experiment met 

elektronisch monitoren (on-

duidelijk ET of ED), maar 

geen wettelijk kader nog 

NG NG 

Maltae Nee n.v.t. n.v.t. 

Noorwegenf* Nee n.v.t. n.v.t. 

Oostenrijkg Eerste ervaringen met ED 

als alternatief voor gevan-

genisstraf (Häusle, 2011) 

NG NG 

Polen Ja Executiemodaliteit 

gevangenisstraf 

Niet gerapporteerd; wel: 

waarschijnlijk termijn van 

maximale ED naar één jaar 

(geldend in juli 2010) 

Portugal Ja Executiemodaliteit 

gevangenisstraf 

NG 

Roemenië Nee n.v.t. n.v.t. 

Slovenië Nee n.v.t. n.v.t. 

Slowakije Nee n.v.t. n.v.t. 

Spanje Ja Executiemodaliteit 

gevangenisstraf 

NG 

Tsjechië Ja NG Vanaf 1 januari 2010 

Verenigd Koninkrijk 

Engeland en Wales* Nee n.v.t. n.v.t. 

Schotland* Nee n.v.t. n.v.t. 

Noord-Ierland* Soms: voor alleen levens-

lang gestraften 

Daarnaast: kleine pilot is 

voorzien voor 2010 (ondui-

delijk of dit ET of ED is) 

Executiemodaliteit 

gevangenisstraf 

NG 

Zweden* 

 

Ja Executiemodaliteit 

gevangenisstraf 

1994 

NG = niet gerapporteerd en/of niet gevonden 

* Land dat uitgebreider is onderzocht. 

a De eerste pilot met elektronische controlemiddelen was in 1998, maar dit was in het kader van voorwaardelijke invrijheid-

stelling en niet ‘aan de voorkant’. Vanaf 2002 werd ED ingevoerd zoals in het onderhavige literatuuronderzoek 

geoperationaliseerd. 

b In 5 van de 17 gevangenissen van de deelstaat Baden-Württemberg is momenteel een pilot ED gaande. In 2015 wordt een 

evaluatieonderzoek van deze pilot door het Max Planck Instituut verwacht. In dit evaluatieonderzoek worden 150 veroor-

deelden random toegewezen aan ED of reguliere detentie. Er is in dit onderzoek speciale aandacht voor psychologische en 

psychosociale aspecten van ED. 

c Dit was het voornemen ten tijde van het EU-probation project. Hoe het daadwerkelijk is ingevoerd is niet teruggevonden. 

d In Letland wordt elektronisch monitoren volgens de respondenten van de vragenlijst ‘in overweging genomen’, maar het 

bestaat nog niet. 

e In Malta wordt elektronisch monitoren overwogen. 

f Noorwegen maakt geen deel uit van de Europese Unie. Het is echter wel een land dat in het onderhavige onderzoek speciale 

belangstelling geniet en is om die reden in de tabel opgenomen.  

g Oostenrijk is niet betrokken in het EU-probation project. 
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Uit het overzicht blijkt dat verschillende EU-landen ervaringen met ED (‘aan de 

voorkant’) hebben. Dit zijn: België (sinds 2002), Cyprus (jaar invoering onbekend), 

Denemarken (sinds 2005), Duitsland: Baden-Württemberg (sinds 2010), Estland 

(sinds 2011), Finland (sinds 2011), Frankrijk (sinds 1997), Polen (jaar invoering on-

duidelijk), Portugal (jaar invoering onduidelijk), Spanje (jaar invoering onduidelijk), 

Tsjechië (sinds 2010), Noord-Ierland alleen voor levenslang gestraften (jaar invoe-

ring onduidelijk) en Zweden (sinds 1994). Voor Luxemburg is het onduidelijk of het 

om ET of om ED gaat. De langste ervaring met ED is in Zweden (bijna 20 jaar), ge-

volgd door Frankrijk (16 jaar).  

Qua aantallen deelnemers per jaar zijn deze twee landen ook de landen met de 

meeste ervaring: in Frankrijk waren in november 2009 in totaal 3.636 personen  

met ED. Van alle personen met een vorm van ET in Frankrijk is de groep ED’ers de 

grootste groep: 90,9% van alle personen die worden gevolgd met elektronische 

controlemiddelen staat onder ED. In 2008 begonnen in Zweden 3.087 personen met 

ED (in vergelijking met 786 met ET in dat jaar). In België zijn 1.104 personen met 

ED (geldend maart 2012), een stuk lager dan in Zweden en Frankrijk. Dit wordt 

mede bepaald door capaciteitstekorten in België: er staan (maart 2012) 791 perso-

nen op de wachtlijst voor ED en 1.935 personen wachten op het onderzoek aan de 

hand waarvan wordt besloten of zij al dan niet in aanmerking komen voor ED 

(maatschappelijke enquête, zie verder). Verder zijn in België (oktober 2012) 72 

personen onder ET waarbij stemherkenning wordt ingezet als elektronisch controle-

middel. Denemarken (246 deelnemers in 2011) en Duitsland (150 personen in de 

pilot) zijn de landen met het laagst aantal deelnemers.  

2.2 Redenen invoer 

Onderzoeksvraag 2a: Wat waren de redenen om ED (in de onderzochte landen) in  

te voeren en op welke wijze is de ED onderbouwd? 

Hierbij wordt gezocht naar verschillende mogelijke doelstellingen van ED, zoals kos-

tenbesparing, het voorkomen van detentieschade, voorkomen van verval in ern-

stiger delict gedrag, voorkomen van recidive, terugdringen van capaciteitstekorten, 

enz. 

In de meeste landen worden meerdere redenen voor invoering van ED genoemd. 

Daarbij wordt meestal onderscheid gemaakt naar primaire en secundaire redenen 

van invoering. Het voorkomen van detentieschade was in Zweden de belangrijkste 

reden voor invoering van ED in 1994. Voorkomen van recidive en detentieschade 

zijn in Denemarken de belangrijkste redenen van invoering. Overbevolking van 

gevangenissen is in Frankrijk en België de belangrijkste drijfveer achter ED en in 

Duitsland worden zowel de betere resocialiseringskansen voor betrokkenen als ook 

de lagere kosten voor de deelstaat genoemd.  

 

Als secundaire reden van invoering van ED in Zweden werd de kosten besparing ge-

noemd. De achterliggende redenen voor de schaalvergroting ED die in Zweden in 

2005 plaatsvond, waren het groeiend aantal veroordeelden en positieve resultaten 

van eerdere proeven. 

In Denemarken waren naast recidivereductie ook nog van kracht: 

 behouden van contacten met familie en vrienden, werk en studie;  

 lagere kosten; 

 slimmere, intelligentere manier om te straffen; 

 de gevangenis als school for crime wordt vermeden (voorkomen detentieschade). 

In Frankrijk wilden ze aansluiten bij positieve ervaringen van experimenten met ET 

in andere landen (waarbij het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zweden worden 
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genoemd). ED werd daarnaast gezien als een effectief en financieel aantrekkelijk 

middel om recidive te voorkomen en als manier om overbevolking in de gevangenis 

aan te pakken. 

In België is van oorsprong in 2002 naast reductie van de overbevolking in de ge-

vangenis (het te grote aantal gedetineerden in de gevangenis) ook re-integratie 

belangrijk. Vanaf 2006 is de belangrijkste drijfveer echter het overweldigende cel-

lentekort.16  

Duitsland noemt als secundaire reden behoud van sociale bindingen, werk en 

woning.  

2.3 Doelgroep 

Onderzoeksvraag 3a: Voor welke doelgroep van veroordeelden kan ED worden op-

gelegd? 

Als potentiële doelgroep van veroordeelden die in aanmerking kunnen komen voor  

ED wordt in de onderzochte landen ten eerste een limiet gesteld aan het aantal maan-

den maximale gevangenisstraf dat is opgelegd. Dit varieert van maximaal 5 maanden 

in Denemarken tot maximaal 3 jaar in België, hoewel de praktische maximale duur 

van ED in België 12 maanden is. Dit komt doordat veroordeelden in België na een 

derde van de straf voorlopig in vrijheid worden gesteld en de ED daarmee eindigt. De 

maximale duur van ED in de overige landen is 6 maanden in Zweden, 8 maanden in 

Finland, 2 jaar in Frankrijk en 4 maanden in Duitsland.17 De gemiddelde duur van ED 

in de landen met de wat langere maximale gevangenisstraf is korter. Dit geldt voor 

België: voor 72% van de Belgen is de ED niet langer dan 150 dagen (ongeveer 5 

maanden). Het geldt ook voor Frankrijk: voor een klein deel van de veroordeelden 

(4,1%) is ED langer dan 6 maanden. De gemiddelde behandelduur is 2,4 maanden. 

Voor Denemarken, Zweden en Duitsland is de gemiddelde duur van ED niet gevon-

den.  

Ten tweede, meestal wordt vermeld dat alle delict typen potentieel in aanmerking 

komen wanneer het gaat om het bepalen van de potentiële doelgroep.18 Een uitzon-

dering hierop in het verleden was Denemarken, in dit land was ED in de beginjaren 

alleen mogelijk voor verkeersovertreders. Nu is het ook in Denemarken voor bijna alle 

typen veroordeelden mogelijk, uitzondering hierop zijn overtreders van de Deense 

wapenwet, die zijn veroordeeld tot een straf van maximaal 14 dagen. Daarnaast is 

het zo dat in België zedendelinquenten lange tijd zijn uitgesloten van ET. Vanwege 

het cellentekort is deze beperking op een bepaald moment opgeheven (persoonlijke 

communicatie, 17 april 2013). Overigens is het vanwege de limiet op het aantal 

maanden maximale gevangenisstraf in de meeste landen niet mogelijk om ernstige 

                                                
16 Om die reden worden in België de straffen onder zes maanden niet uitgevoerd, gevangenisstraffen tot drie jaar 

herleid tot een derde en alleen uitgevoerd voor de zwaarste misdrijven. Daarbij worden gevangenisstraffen tot 

drie jaar grotendeels omgezet in elektronische detentie. Veroordeelden worden voorlopig in vrijheid gesteld na 

het uitzitten van een derde van de straf. Dit geldt zowel voor degenen die onder elektronische detentie hun straf 

hebben uitgezeten als voor degenen die dit in de gevangenis hebben gedaan (persoonlijke communicatie, 17 april 

2013).  

17 Van Elektronische Detentie zoals in het onderhavige literatuuronderzoek gedefinieerd is alleen sprake wanneer 

het Hausarrest ook elektronisch wordt gecontroleerd: Hausarrest mit Elektronische Aufsicht (§3 EAStVollzG). De 

duur daarvan is dus maximaal vier maanden (twee derde van zes maanden).  

18 In België is het wel zo dat voor zedendelinquenten en voor personen die geen recht van verblijf hebben in België 

een andere besluitvormingsprocedure geldt. De Dienst Individuele Gevallen (DIG) beslist voor die twee groepen 

of de elektronische detentie al dan niet wordt toegekend (zie ook paragraaf 3.8). 
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delicten te hebben gepleegd, zoals moord, en de straf hiervoor volledig onder ED uit 

te zitten.19  

Ten derde hebben de meeste onderzochte landen exclusiecriteria die te maken heb-

ben met delict gedrag en/of delict geschiedenis, zonder daarbij een specifiek delict 

type te noemen. In Finland is een eerdere opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 

een reden om geen ED op te leggen en ook de aard van het indexdelict kan een exclu-

siecriterium zijn. In Frankrijk is ED in het geval van een recidivist beperkt tot één jaar, 

terwijl de maximale duur van ED normaliter twee jaar is. In België is één van de mo-

gelijke contra-indicaties ‘de aard van de gepleegde delicten’. Ook is het risico om een 

nieuw delict te plegen daar een contra-indicatie, net als ‘het vormen van een risico 

voor derden’. In Duitsland ten slotte, wordt geen specifieke uitsluiting op basis van 

(alleen) delict gedrag en/of delict geschiedenis genoemd, maar worden wel Siche-

rungsverwahrten (vergelijkbaar met Nederlandse tbs-gestelden) uitgezonderd. Voor 

Zweden worden geen condities aan delict gedrag en/of delict geschiedenis gesteld 

voor wat betreft het bepalen van de potentiële doelgroep van veroordeelden die in 

aanmerking komen voor ED.  

Naast deze criteria voor het bepalen van de potentiële doelgroep van veroordeelden 

voor ED worden nog andere voorwaarden gesteld aan het definitief opleggen en/of ten 

uitvoer leggen van ED. Deze komen in paragraaf 2.7 aan de orde.  

2.4 Juridische vormgeving 

Onderzoeksvraag 3b: Hoe is ED juridisch vormgegeven? 

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. De uit-

zondering is Finland, waar werd voorzien ED als alternatieve straf in te voeren. Een 

alternatieve straf is veelal een voorwaardelijke straf: wanneer de voorwaarden wor-

den geschonden, vindt alsnog gevangenisstraf plaats. In sommige landen is ED wel 

ingevoerd, maar is in het kader van het onderhavige literatuuronderzoek niet be-

kend geworden onder welke juridische modaliteit (Luxemburg, Oostenrijk en 

Tsjechië).20  

 

Procedure 

In de meeste landen moet de betrokkene zelf een verzoek indienen om zijn straf 

onder ED uit te mogen zitten (Zweden, Denemarken, België en Duitsland). In Zwe-

den doet de veroordeelde dit bij de reclassering, welke bekijkt of hij aan de eisen 

van ED voldoet. In Denemarken geldt dat de betrokken veroordeelde een brief thuis 

krijgt waarin hij voor de keuze tot ED of gevangenisstraf wordt gesteld. Bij wie of bij 

welke instantie dit is, is in het onderhavige literatuuronderzoek voor Denemarken 

niet bekend geworden. In Frankrijk is de Juge d’Application des Peines21 degene  

die ED oplegt, met hulp van de Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (de 

                                                
19 Dit is overigens in veel landen wel mogelijk voor elektronisch toezicht (ED ‘aan de achterkant’) dan is het 

juridisch kader veelal een voorwaardelijke invrijheidstelling. 

20 Er is ook EU-regelgeving op het gebied van elektronisch monitoren, welke door Nellis (2012) wordt genoemd: 

wanneer elektronisch monitoren wordt gebruikt als onderdeel van toezicht, moet het worden gecombineerd met 

interventies die zijn gericht op re-integratie en ondersteuning voor het stoppen met crimineel gedrag (art. 58 ER 

CSM, 2010; in Nellis, 2012); het niveau van het technisch toezicht zal niet groter zijn dan dat wat vereist is in 

het individuele geval, waarbij de ernst van het misdrijf wordt meegewogen en de risico’s die aan de veiligheid 

van de gemeenschap zijn verbonden worden meegewogen (art. 59 ER CSM, 2010; in Nellis, 2012). 

21 Dit is een rechter die belast is met het uitvoeren van straffen en hun eventuele aanpassingen naar omstandig-

heden en de persoonlijke situatie van een verdachte. 
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Franse reclassering). Verdere informatie over de procedure in Frankrijk is niet be-

kend geworden in het onderhavige literatuuronderzoek. In België dient de betrok-

kene een verzoek tot ED in bij de gevangenisdirecteur of bij de Dienst Individuele 

Gevallen,22 onderdeel van het Belgische ministerie van Justitie. In Duitsland dient de 

betrokkene zijn verzoek tot ED in bij de gevangenis waaraan hij (administratief) is 

verbonden. De directeur van de gevangenis geeft toestemming als aan de voor-

waarden is voldaan. Als de ED langer dan vier weken gaat duren, is in Duitsland 

toestemming van de Vollstreckungsbehörde (tenuitvoerleggende instantie) nood-

zakelijk. 

2.5 Uitvoerende instanties 

Onderzoeksvraag 3c: Welke (uitvoerende) instanties zijn betrokken? 

De betrokken instanties variëren tussen de landen. Meestal krijgen één of twee 

partijen de meeste taken toebedeeld, zoals de reclassering in Zweden, PIW’ers in 

Frankrijk, het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht (NCET) en justitieassis-

tenten (te vergelijken met de Nederlandse reclasseringsmedewerkers) in België en 

de (geprivatiseerde) reclassering en private beveiligingsbedrijven in Duitsland. Voor 

Denemarken zijn niet veel gegevens bekend, wel is genoemd dat de reclassering 

een belangrijke rol speelt.  

2.6 Taken uitvoerende instanties 

Onderzoeksvraag 3d: Wat zijn de taken van de uitvoerende instanties?  

Gezien de variatie in de betrokken partijen (zie ook paragraaf 2.5) is ook de taak-

verdeling per land variabel. 

In Zweden is de reclassering eigenlijk de enige betrokken partij: zij plaatsen en ver-

wijderen apparatuur, registreren meldingen van overtredingen, schakelen andere 

partijen in bij overtredingen en houden toezicht. Het gevangeniswezen is alleen be-

trokken wanneer de voorwaarden van de ED worden geschonden en de betrokkene 

zijn straf alsnog in de gevangenis moet uitzitten. Daarnaast is de reclassering de 

partij die de als zeer belangrijk geachte re-integratie componenten uitvoert: pro-

gramma’s ter behandeling van verslaving bijvoorbeeld en programma’s om betrok-

kenen te motiveren om te veranderen. De reclassering heeft in Zweden de meeste 

taken vanwege de origine van de invoering van ED in Zweden: het vinden van een 

solide alternatief voor gevangenisstraf, waarmee wordt bedoeld, zonder de nega-

tieve gevolgen van gevangenisstraf.  

Voor Denemarken zijn de uitvoerende instanties en hun takenpakket onvoldoende 

duidelijk geworden uit de Engelstalige literatuur. Wel is bekend dat de fabrikant van 

de enkelband verantwoordelijk is voor het onderhoud van de apparatuur, dat de 

reclassering toezicht houdt en dat bij hen de meldingen van de enkelband binnen-

komen. Deze reclasseringsmedewerkers kunnen verschillende achtergronden heb-

ben: PIW’ers, sociaal werkers en stafleden belast met administratieve handelingen. 

Daarnaast zijn er acht regionale centra voor intensive monitoring, waar alle enkel-

banden worden gemonitord.  

In Frankrijk is het zo dat PIW’ers verdeeld over twaalf regionale surveillance centra 

de belangrijkste taken uitvoeren: het beheren van de meldkamer, het plaatsen en 

                                                
22 De nieuwe naam van deze dienst is de Dienst Detentie Beheer. In de Ministeriële omzendbrief die in het onder-

havige rapport is gebruikt om het Belgische systeem te omschrijven, wordt nog de term DIG gehanteerd, van-

daar dat we dat hier ook doen. 
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verwijderen van apparatuur, het registreren van meldingen, het toezicht houden  

en het inschakelen van andere partijen bij meldingen. De reclassering of andere 

partijen zijn niet betrokken. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de invulling van 

de ED in Frankrijk: sober, met weinig meer dan werk. Hierdoor is bijvoorbeeld de 

reclassering als partij niet betrokken: er zijn geen activiteiten waar begeleiding bij 

nodig is (zoals hulp bij vinden van werk, hulp bij regelen van financiën, maatschap-

pelijke begeleiding, gezondheidszorg, enz.). 

In België zijn verschillende partijen betrokken, waarvan twee de belangrijkste taken 

uitvoeren: het NCET en de justitieassistenten. Er is één landelijke meldkamer, ge-

naamd het NCET, waar alle meldingen binnenkomen en geregistreerd worden. Zij 

schakelen andere partijen (politie en justitieassistenten) in bij meldingen, contro-

leren het uurrooster, beheren de dossiers en coördineren de informatie over de 

ED’ers. Elke betrokken ED’er wordt daarnaast verbonden aan een gevangenis in zijn 

regio. Daar wordt de enkelband aangebracht en vanuit daar worden de justitieassi-

stenten verbonden aan de ED’er. Deze justitieassistenten houden toezicht, bepalen 

het uurrooster, bezoeken de ED’er en houden gesprekken met hem of haar. Ook 

voeren de justitieassistenten de maatschappelijke enquête uit, een vrij uitgebreid 

onderzoek dat wordt uitgevoerd voorafgaand aan de eventuele start van ED om te 

bekijken of de persoon in kwestie daadwerkelijk geschikt is voor de ED (zie ook 

overzichtstabel België).  

In Duitsland (Baden-Württemberg) is de reclassering de organisatie die toezicht 

houdt op de ED’ers. In deze deelstaat is de reclassering geprivatiseerd. Verder zijn 

twee private beveiligingsfirma’s verantwoordelijk voor de computertechniek en de 

telefooncentrale die achter de enkelband zit. Deze beveiligingsfirma’s beheren ook 

de meldkamer en sturen meldingen door naar de betreffende gevangenis. Ook in 

Duitsland is het zo dat elke ED’er (administratief) wordt verbonden aan een gevan-

genis. Vijf van de zeventien gevangenissen in Baden-Württemberg zijn betrokken bij 

de pilot ED.  

2.7 Condities 

Onderzoeksvraag 3e: welke condities zijn aan de ED gesteld? 

De meeste onderzochte landen stellen condities aan de woonruimte van de ED’er: 

deze moet geschikt zijn verklaard. Dit geldt in Zweden, Denemarken, Frankrijk (hier 

mag de woonruimte ook een hostel of werkplaats zijn, maar de praktijk is dat 99% 

thuis plaatsvindt), België en Duitsland.  

Verder wordt in Zweden, Denemarken en Finland alcohol en drugsgebruik verboden 

ten tijde van de tenuitvoerlegging van de ED. In de andere onderzochte landen wordt 

dit niet in de voorwaarden genoemd. Wel wordt in Duitsland toezicht gehouden op 

alcohol en drugsgebruik, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. 

Ook stellen de meeste onderzochte landen condities aan het hebben van een goed-

gekeurde en/of nuttige en/of zinnige dagbesteding, welke meestal werk is (geldt in 

Zweden, Denemarken, Frankrijk, België en Duitsland). Daarnaast wordt studie als 

het hebben van een goedgekeurde en/of nuttige en/of zinnige dagbesteding gezien 

in Frankrijk, België en Duitsland. Tot slot worden nog het verzorgen van kinderen 

(in België en Duitsland), het volgen van een training (in Frankrijk), het volgen van 

behandeling (in België) en ‘een andere zinnige dagbesteding’ (in Duitsland) ge-

noemd. Wie de goedkeuring moet geven of de zinnigheid moet bepalen wordt niet 

altijd duidelijk. Wel doet de reclassering dit in Zweden en de justitieassistenten in 

België. Behandelmogelijkheden worden in Zweden genoemd als onderdeel van de 

dagbesteding, zoals programma’s ter behandeling van verslaving en programma’s 

om betrokkenen te motiveren om te veranderen. Ook deelname aan een preventie-
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project ter voorkoming van recidive komt voor (Zweden en Denemarken). In België 

wordt genoemd dat sommige uren onder ED kunnen bestaan uit behandeling en/of 

geïndividualiseerde begeleiding, en ook in Duitsland ten slotte, kan deelname aan 

individuele of groepstherapie onderdeel van het ED-programma uitmaken.  

De toestemming van de ED’er zelf (in Zweden, Frankrijk, Duitsland en in België is 

deze impliciet: betrokkene moet de ED zelf aanvragen) en die van de (volwassen) 

huisgeno(o)t(en) is eveneens meestal vereist (Zweden, Frankrijk, België en Duits-

land).  

Ten slotte maken de meeste onderzochte landen gebruik van een per ED’er geper-

sonaliseerd urenschema, waarin van uur tot uur staat omschreven waar betrokkene 

moet zijn en wat zijn activiteiten op dat moment moeten zijn: Zweden, 

Denemarken, België en Duitsland.  

De overige condities worden in één of enkele onderzochte landen genoemd, zoals: 

• werkende telefoon: Zweden, Duitsland; 

• op het werk is een aangewezen contactpersoon die reclassering op de hoogte 

stelt van het verbreken van voorwaarden: Zweden; 

• het betalen van 50 SKr per dag (€ 5,25) aan een slachtoffer fonds: Zweden23; 

• er mogen in België geen contra-indicaties zijn met betrekking tot: 

• familiesituatie; 

• het gedrag van betrokkene ten aanzien van eventuele slachtoffers; 

• risico dat de straf wordt ontdoken. 

2.8 Schendingen condities 

Onderzoeksvraag 3f: is uit onderzoek bekend dat de condities van ED worden ge-

schonden? Zo ja, hoe vaak en welke schendingen komen voor? 

Bij deze onderzoeksvraag gaat het erom te bepalen in hoeverre er tijdens de uitvoe-

ring van ED sprake is van het schenden van condities, zoals bijvoorbeeld het niet 

houden aan het urenschema en het plegen van een nieuw delict terwijl betrokkene 

onder ED staat. Hierover is binnen de reikwijdte van het onderhavige literatuuron-

derzoek niet veel kwantitatieve informatie gevonden (het aantal schendingen per 

betrokkene bijvoorbeeld). Een uitzondering hierop is Zweden. In een onderzoek 

naar de pilot van de eerste introductie van ED in Zweden werd gevonden dat 6% 

van de elektronisch gedetineerden het ED-programma moest verlaten vanwege 

schending van de voorwaarden (meestal alcoholgebruik). In deze pilot werden 600 

personen met ED vergeleken met een gematchte controlegroep. Verder werd in 

Zweden gevonden dat schendingen van voorwaarden op het werk vaak door de 

werkgever/leidinggevende werden opgelost, in plaats van deze schendingen aan de 

reclassering door te geven. In Zweden geldt een strikte naleving van de condities 

van ED: bij enige overtreding van de voorwaarden wordt betrokkene direct in ge-

vangenis geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld een positieve urinetest zijn, waarbij de 

aanwezigheid van alcohol en/of drugs wordt geconstateerd.  

Voor Denemarken is hierover geen informatie beschikbaar. In Frankrijk is de proce-

dure bij schending van de voorwaarden niet gevonden. Er is alleen onderzoek be-

kend dat gaat over het schenden van de voorwaarden van ED en ET samen, dit 

wordt om die reden hier niet vermeld (maar is wel kort samengevat in de tabel over 

Frankrijk, zie paragraaf 3.6.2). In België is de procedure zo dat bij schendingen van 

het uurrooster of de voorwaarden verslag wordt uitgebracht aan de gevangenisdi-

                                                
23 Het idee hierachter was dat veroordeelden met ED in vergelijking met veroordeelden die geen ED werd toege-

staan en in de gevangenis hun straf uitzitten financieel gezien in een betere situatie zaten. Dit gezien het feit dat 

ze werken. 
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recteur die vervolgens beslist of de ED wordt geschorst of herroepen. Er zijn geen 

cijfers gevonden over het aantal schendingen van voorwaarden in België. In Duits-

land is in de pilot opgenomen dat bij schending van de voorwaarden wordt bekeken 

of een waarschuwing of een beperking van de vrije uren buiten de woning toerei-

kend is om ervoor te zorgen dat de betrokkene zich wel aan de voorwaarden houdt. 

Wanneer dit niet het geval is, wordt de ED alsnog omgezet in gevangenisstraf. In 

Duitsland zijn gezien de pilotfase nog geen resultaten bekend van het aantal schen-

dingen.  

2.9 Technische controlemiddelen 

Onderzoeksvraag 3g: Welke technische controlemiddelen worden ingezet? 

Er bestaan verschillende technische controlemiddelen om ED vorm te geven. Met 

technieken gebaseerd op radiogolven, zoals de RFID wordt meestal gewerkt wan-

neer het gaat om het controleren van de aanwezigheid van de betrokkene op één 

bepaalde plaats. Zo werkt ook RN en de SVG (in Nederland) met dit systeem wan-

neer het gaat om elektronisch huisarrest. Dit is een statisch systeem: betrokkene 

heeft een enkelband en er wordt in huis een ontvanger geïnstalleerd. Het gaat bij 

deze techniek veelal om een locatiegebod: de persoon onder ED moet zich op een 

bepaalde locatie bevinden en dit wordt gecontroleerd (SVG, 2013).24  

Vollum en Hale (2002) rapporteren over een systeem in de Verenigde Staten waarin 

een computer de betrokkene opbelt om te controleren of deze daadwerkelijk aan-

wezig is op de locatie waar hij moet zijn. Deze computer wordt voorgeprogram-

meerd om de betrokkene te bellen op willekeurige of juist vooraf gespecificeerde 

tijdstippen, waarna de betrokkene de elektronische enkelband in een soort verifi-

catie-box moet stoppen die verbonden is met de huistelefoon. Op die manier kan 

worden gecheckt of betrokkene zich daadwerkelijk bevindt waar hij zich moet 

bevinden.  

In Zweden en in België wordt gebruikgemaakt van Radio Frequency-technieken. 

Denemarken werkt met General Packet Radio Service (GPRS). Dit is een techniek 

die kan worden gezien als een uitbreiding op het normale GPS-systeem. Voor Fin-

land hebben we de achterliggende techniek niet terug kunnen vinden. In Frankrijk 

maakt men gebruik van GSM-technologie (Global System for Mobile communica-

tions). In België wordt gebruikgemaakt van Radio Frequency-technieken. Daarnaast 

is er in België sinds eind 2012 een pilot in drie gevangenissen waarin ED met behulp 

van stemherkenning (aan de telefoon) ten uitvoer wordt gelegd. Dit is in Brugge, 

Antwerpen en Vorst. De nieuwe methode met stemherkenning, waarbij geen enkel-

band en ontvangstkastje nodig zijn, bevindt zich nog in een proefperiode. Hierin 

wordt betrokkene zes keer per dag op willekeurige tijdstippen thuis gebeld en moet 

dan kunnen opnemen. In Duitsland maakt men gebruik van GPS-systemen.  

2.10 Kosten 

Onderzoeksvraag 3h: wat zijn de kosten? 

Door Aos, Miller en Drake (2006) is een onderzoek verricht naar de kosten en de 

kans op recidive van verschillende justitiële straffen en maatregelen. Ook naar de 

                                                
24 Met Global Positioning Satellite System (GPS)-systemen wordt meestal gewerkt wanneer het gaat om locatie-

verboden: de persoon mag zich juist ergens niet bevinden/begeven en moet daarop continu kunnen worden 

gevolgd en gecontroleerd. GPS is ook geschikt voor locatiegeboden, maar wordt hier minder voor ingezet (SVG, 

2013). GPS-systemen worden op deze manier vooral ingezet voor ET, in plaats van voor ED. 
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kosten van ED als alternatief voor gevangenisstraf is onderzoek verricht (de recidive 

resultaten staan in paragraaf 2.11). 25 De resultaten tonen aan dat de kosten voor 

ED (electronic monitoring to offset jail time) lager zijn dan voor gevangenisstraf. 

Deze besparing wordt op $ 870 (€ 648,72) per veroordeelde geschat voor ED als al-

ternatief voor gevangenisstraf. Hierbij gaan zij uit van een gemiddelde van $1.236 

(€ 892,79) per deelnemer aan ED en $ 2.107 (€ 1.521,93) wanneer deze persoon in 

de gevangenis zijn straf zou uitzitten. Ook wordt verondersteld dat de helft van de 

gevangenisstraf onder ED wordt uitgezeten (Aos et al., 2006; wisselkoersen maart 

2013). Het is niet duidelijk hoe lang de betrokkene gemiddeld in ED heeft gezeten, 

er wordt een vergelijking gemaakt met de gemiddelde perioden onder ED versus de 

gemiddelde perioden in de gevangenis (Aos et al., 2006).  

Door Spaans (1996) en Spaans en Verwers (1997) zijn geen kosten voor de eerste 

periode ED in Nederland in kaart gebracht. In de tweede periode van ED in Neder-

land, werd in de pilotfase (november 2003 tot 1 januari 2005 , zie ook paragraaf 

1.3) wel een berekening gemaakt van de kosten (Post et al., 2005). In die pilot 

waren de kosten van ED ongeveer € 40,40 per deelnemer per dag.26 De auteurs 

vergeleken de ED-kosten met de kosten in een zeer beperkt beveiligde inrichting 

(ZBBI) van € 120 per persoon per dag, een besparing van € 79,60 per persoon per 

dag. De ED-medewerkers is ook gevraagd naar het aantal minuten dat zij per ED’er 

aan begeleiding hebben besteed. Hier wordt een gemiddelde van 374 minuten per 

ED’er gerapporteerd, wat gebaseerd is op een tijdschrijfsysteem dat is bijgehouden 

door medewerkers van de bureaus ED. Ten slotte concludeerden de auteurs dat het 

effect van ED op de kosten vooral is dat met hetzelfde budget meer plaatsen 

kunnen worden gerealiseerd (Post et al., 2005). 

 

Voor Zweden en België zijn in het kader van het onderhavige literatuuronderzoek 

geen berekeningen van de kosten gevonden. Denemarken rapporteert een bedrag 

van € 75 per persoon per dag. Lévy (2013) vat de kosten samen van vijf verschil-

lende rapporten waarin de kosten worden berekend van vier verschillende straffen 

in Frankrijk, namelijk ED, verblijf in semi-open gevangenissen, straffen in de ge-

meenschap en verblijf in de gevangenis. De kosten voor deze vier vormen van straf-

fen laten tussen de vijf rapporten grote verschillen zien, zoals samengevat door 

Lévy (2013). Hij levert kritiek op deze onverklaarbaar (grote) verschillen in de ver-

schillende rapporten. De kritiek bestaat er onder meer uit dat de basis voor de bere-

kening van de kosten niet duidelijk wordt gespecificeerd en/of dat de kosten niet 

vergelijkbaar zijn. De kosten van ED variëren in deze onderzoeken van € 30 tot € 60 

per dag en die van gevangenisstraf van € 39 tot € 80 per dag, een besparing tussen 

de € 9 en € 50 per dag. Duitsland verwacht € 27 per persoon per dag kwijt te zijn in 

de experimentele fase van ED. Daarnaast verwachten zij dat deze kosten nog dalen 

na de experimentele fase (onder meer omdat de kosten voor de evaluatie van de pi-

lotfase nu zijn meegerekend en deze niet meer worden meegenomen in de bereke-

                                                
25 Deze resultaten zijn gebaseerd op negen studies. Zes van de negen studies hebben betrekking op de Verenigde 

Staten, twee op het Verenigd Koninkrijk en één op Canada. Het is niet bekend of de ED in deze landen vergelijk-

baar is met de ED in ons land. 

26 Hierin zijn inbegrepen: kosten voor de intake, de aansluiting en afsluiting van de apparatuur, huiscontroles, ad-

ministratie, beheer van de apparatuur, incidentele controles, een dagvergoeding voor de ED’er en de kosten van 

de enkelband. De dagvergoeding bestond uit een bedrag van € 7,50 per persoon per dag. De elektronisch gede-

tineerde had in die pilot geen recht op een sociale uitkering. Verder rapporteren Post en collega’s nog dat bij de 

evaluatie van de kostprijs voor ED verschillende vaste en variabele kosten zijn meegerekend, op basis van door 

DJI geformuleerde ‘normprijzen gevangeniswezen’ (DJI, 2003 in Post et al., 2005). Kosten voor het gebruik van 

auto’s, zoals leasekosten en brandstof zijn hierbij niet inbegrepen (waarschijnlijk gaat het hier over de auto-

kosten van de medewerkers die huisbezoeken afleggen, maar Post en collega’s geven dit niet expliciet aan). 
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ning van de kostprijs na de pilot). Zij vergelijken de ED met kosten voor gevange-

nisstraf van € 87 per persoon per dag, een besparing van € 60 per persoon per dag. 

2.11 Effectiviteit 

2.11.1 Algemeen 

Onderzoeksvraag 3i: Wat zijn de effecten van ED? 

Het bepalen van de effectiviteit van elektronische controlemiddelen hangt af van de 

achterliggende reden waarom ED wordt ingevoerd. Als het achterliggende doel 

wordt bereikt, is het als effectief te beschouwen (Vollum & Hale, 2002). De auteurs 

onderscheiden drie mogelijke doelen van de inzet van elektronische controlemidde-

len, met daarbij de volgens hen verschillende geijkte manieren waarop effectiviteits-

onderzoek zou moeten plaatsvinden: 

• ED als alternatief voor gevangenisstraf; 

• zou effectief zijn wanneer de recidivecijfers (opnieuw plegen van delicten na 

afloop van de ED) minstens net zo laag zijn als die voor veroordeelden die een 

reguliere gevangenisstraf hebben gehad; 

• ET als intensievere vorm van supervisie in de gemeenschap; 

• is volgens Vollum en Hale (2002) effectief wanneer technische overtredingen van 

de voorwaarden of herroepingen terug naar de gevangenis en ook recidive lager 

zijn dan bij degenen die op reguliere wijze (vervroegd) voorwaardelijk in vrijheid 

zijn gesteld;  

• ET in plaats van preventieve hechtenis; 

• succesvol wanneer er minder personen met de noorderzon vertrekken en/of 

komen opdagen tijdens hun rechtszitting. 

 

Wanneer er in onderzoek wordt gekeken naar de effecten van ED is het volgens 

Vollum en Hale (2002) voldoende wanneer de recidivecijfers na afloop van de perio-

de onder ED voor elektronisch gedetineerden gelijk zijn aan die voor veroordeelden 

die een reguliere gevangenisstraf hebben uitgezeten. In het onderhavige onderzoek 

zijn niet veel relevante effectiviteitsonderzoeken van voldoende kwaliteit gevonden. 

2.11.2 Bereikte doelgroep veroordeelden  

Er zijn enkele onderzoeken verricht naar welke (groepen/typen) veroordeelden hun 

straf onder ED uitzitten. Door het WODC is een onderzoek verricht naar enerzijds 

kenmerken van personen die in 2006 elektronisch gedetineerd waren in Nederland 

en anderzijds naar hun potentiële recidiverisico bij aanvang van de ED (Weijters & 

Wartna, 2007; zie ook paragraaf 1.3 voor een omschrijving van deze eerdere vorm 

van ED in Nederland). De kenmerken van de ED’ers worden hier besproken, het po-

tentiële recidiverisico komt bij paragraaf 2.11.4 aan de orde. Uit de resultaten bleek 

dat de ED’ers in dit onderzoek vaker vrouw zijn, gemiddeld wat ouder zijn en vaker 

in Nederland zijn geboren dan de ex-gedetineerden. Wat betreft hun strafrechtelijk 

verleden zijn ED’ers minder vaak first offenders (eerste keer dat ze een delict 

plegen)27 dan ex-gedetineerden: 8,2% van de ED’ers heeft nul eerdere justitiële 

contacten in verelijking met 21% van de ex-gedetineerden met nul eerdere contac-

ten. Ook zijn de ED’ers minder vaak veelplegers (meer dan 20 eerdere delicten) dan 

de ex-gedetineerden (17,3% in vergelijking met 22,5%, respectievelijk). Verder 

                                                
27 Het gaat hierbij om alle eerdere justitiële contacten, dat wil zeggen alle eerdere veroordelingen zoals boetes, 

taakstraffen, (on)voorwaardelijke gevangenisstraffen, enz.  
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hebben ED’ers in het verleden vaker een verkeersdelict gepleegd en vaker een 

‘overig delict’: overtredingen van wapen- en munitiewet en economische delicten 

(Weijters & Wartna, 2007).  

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

Nederland minder ernstig voor ED’ers dan voor ex-gedetineerden: bij 51% van de 

ED’ers is de strafdreiging minder dan vier jaar, in vergelijking met 37% van de ex-

gedetineerden (Weijters & Wartna, 2007). In Zweden zijn de meeste ED’ers veroor-

deeld voor rijden onder invloed van alcohol. Verder hadden de Zweedse ED’ers 

vaker een gunstige sociale achtergrond in vergelijking met personen in detentie. In 

Frankrijk bleken ED’ers in vergelijking met gedetineerden significant vaker vrouw, 

vaker in bezit van de Franse nationaliteit, vaker samen met een partner, een hogere 

leeftijd te hebben, vaker kinderen te hebben, vaker hoger opgeleid, vaker in bezit 

van werk, vaker veroordeeld voor rijden onder invloed, vaker veroordeeld voor ge-

welddadige misdrijven en minder vaak veroordeeld voor ernstige diefstal/overvallen. 

Ten slotte bleek dat ruim een kwart van de ED’ers (27%) diefstal heeft gepleegd, 

17% verkeersdelicten, 15% drugsdelicten en 11% mishandelingen en 9% seksuele 

agressie.  

In België werd een kwalitatief onderzoek verricht naar 27 ED’ers, maar de kenmer-

ken van deze ED’ers zijn niet representatief voor de gehele ED-populatie en worden 

om die reden hier niet vermeld (wel zijn ze opgenomen in de tabel over België in 

paragraaf 3.8).  

In Duitsland zijn in het kader van de pilotfase nog geen resultaten bekend over de 

bereikte doelgroep.  

2.11.3 Leefgebieden  

Onderzoeksvraag 3i i: op leefgebieden? 

Over het algemeen zijn in het onderhavige literatuuronderzoek weinig effectiviteits-

studies gevonden met resultaten voor de verschillende leefgebieden. Qua uitkomst-

maten vinden of behouden woning, identiteitspapieren, schuldhulpverlening, en zorg 

is in geen van de landen informatie gevonden.  

 

Vinden of behouden werk: in de Zweedse evaluatie van de eerste pilot van ED kwam 

naar voren dat ED’ers veelal hun werk konden behouden (geen exacte cijfers ge-

noemd) en dat ze gemiddeld dertig uur per week werkten. Voor Denemarken en 

Frankrijk zijn geen onderzoeken naar vinden of behouden van werk gevonden. In 

België blijkt ED zodanig flexibel te zijn dat de mogelijkheid bestaat om te kunnen 

werken, maar dat het vinden van werk voor degenen die dit niet al hadden moeilijk 

is. Voor Duitsland zijn in het kader van de pilot nog geen resultaten op het gebied 

van vinden of behouden werk bekend. 

(Relatie met) partner: geen resultaten bekend vanuit Zweden, Denemarken en 

Frankrijk. Vanuit België is bekend dat het grootste voordeel is dat ze meer thuis 

kunnen zijn bij partner en kinderen, maar dat het ook meer discussies oplevert om 

zoveel thuis te zijn. Ook wordt genoemd dat huisgenoten in belangrijke mate van 

invloed zijn op het succes van de ED. De meeste huisgenoten van ED’ers in België 

zijn hun partner.28 Daarnaast komen veel (huishoudelijke) taken terecht op de huis-

genoten, zoals bijvoorbeeld het doen van boodschappen, het halen en brengen van 

kinderen naar school, vriendjes en/of bezoek aan een arts. Voor Duitsland zijn in 

                                                
28 De meeste huisgenoten zijn partner van de ED’er (15 van 25) of familielid (9 van 25); meestal kinderen (20 van 

25); meestal vrouw (22 van 25); gemiddelde leeftijd 37; minder dan de helft heeft werk (11 van 25); meestal 

minder dan 2 maanden ED (11 van 25), 7 partners hebben ervaring tussen 2 en 3 maanden ED, 7 partners 

hebben meer dan 3 maanden ervaring met ED (Vanhaelemeesch & Van der Beeken, 2012). 
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het kader van de pilot nog geen resultaten op het gebied van (relatie met) partner 

bekend. 

 

Inkomen: geen informatie hierover gevonden van Zweden, Denemarken en Frank-

rijk; België rapporteert alleen dat de bron van inkomsten het werk en de bijlage 

vanuit Justitie is29 en dat er ook uitgaven zijn, in de zin van telefoonrekeningen 

bijvoorbeeld. Voor Duitsland zijn in het kader van de pilot nog geen resultaten op 

het gebied van inkomen bekend.  

 

Ervaringen deelnemers zelf: alleen voor Zweden en België is enige informatie ge-

vonden voor wat betreft de ervaringen van de ED’ers zelf. Brottsförebyggande rådet 

(1999a in Wennerberg, 2013) verrichtte onderzoek in Zweden naar de pilot van de 

eerste introductie van ED, waarbij 600 gedetineerden met ED werden vergeleken 

met een gematchte controlegroep. De resultaten toonden aan dat ED als minstens 

zo intrusief wordt ervaren als gevangenisstraf, wat betreft inbreuk makend op de 

vrijheid van bewegen. Brottsförebyggande rådet (1999a en 2005a in Wennerberg, 

2013) verrichtte vragenlijstonderzoek naar de ervaringen van 1.600 ED’ers en 104 

medebewoners van het huis ten tijde van de ED. Uit de resultaten van dit onderzoek 

bleek dat de begeleiding door de reclassering als positief werd ervaren. De condities 

van geen alcohol- of drugsgebruik, werk, onaangekondigde bezoeken thuis en het 

dragen van het elektronische controlemiddel waren niet moeilijk om aan te houden. 

Wel ervoeren de deelnemers moeite met het onderhouden van normaal contact met 

vrienden en het participeren in vrijetijdsbesteding. Het algemene oordeel in dit on-

derzoek luidde dat de deelnemers het een mildere sanctie dan gevangenisstraf 

vonden. In België verrichtten Vanhaelemeesch en Van der Beeken (2012) kwalita-

tieve interviews bij 27 ED’ers. Als voordelen worden 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 met de mate van individualisatie. Als nadelen werden 

genoemd de psychologische stress door angst, verleiding, druk op sociale leven en 

stigmatisering. Ervaringen varieerden tussen verschillende geïnterviewden. Vanhae-

lemeesch (2013) bericht over een uitbreiding van het onderzoek hierboven (Van-

haelemeesch & Van der Beeken, 2012). Dit onderzoek betrof semigestructureerd 

diepte-interviews na verrichten literatuuronderzoek onder 60 ED’ers en 25 huisge-

noten. Het algemene oordeel van deelnemers aan ED was dat zij het zowel als straf 

als ook als gunst ervoeren. Er werden meer voordelen dan nadelen gezien en de 

voorkeur was meestal voor ED in plaats van gevangenisstraf. Wat betreft contacten 

met familie en vrienden werd gevonden dat het onderhouden van bestaande con-

tacten wel gaat, maar het aangaan van nieuwe contacten moeilijk is. De deelnemers 

ervaren verder een gevoel van vrijheid, want ze zitten niet opgesloten in de ge-

vangenis (thuis hebben ze wel keuzevrijheid en kunnen ze soms naar buiten), maar 

wel met beperkingen: geografisch en met betrekking tot het uurrooster. Dit conflict 

kan verleiding oproepen. Op emotioneel niveau werd nog genoemd dat ze het ge-

voel hebben bekeken te worden, stress en angst ervaren en de zichtbaarheid van de 

enkelband niet prettig vinden (Vanhaelemeesch, 2013). 

2.11.4 Recidive 

Onderzoeksvraag 3i ii: op het voorkomen van recidive na ED? 

Zoals hierboven al aan de orde is gekomen, is door Aos en collega’s (2006) een on-

derzoek verricht naar de kosten en de kans op recidive van verschillende justitiële 

straffen en maatregelen. Er wordt geen significante daling in recidive gevonden na 

                                                
29 Waar het hierbij precies om gaat, wordt niet vermeld door Vanhaelemeesch (2013). 
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deelname aan een ED-programma in de negen onderzoeken die Aos en collega’s 

(2006) hebben gevonden over ED. 

In het eerdere onderzoek naar ED in ons land is recidive na de tenuitvoerlegging 

van ED niet onderzocht (Spaans, 1996; Spaans en Verwers, 1997). Van het boven-

genoemde WODC-onderzoek naar kenmerken van personen met ED in 2006 en het 

potentiële recidiverisico van elektronisch gedetineerden in Nederland (Weijters & 

Wartna, 2007) worden hier de resultaten met betrekking tot het potentiële recidi-

verisico besproken. Dit is dus niet de feitelijke recidive, maar de – statistisch ge- 

zien – basisvoorspelling van recidive berekend op basis van kenmerken geldend bij 

aanvang van de ED. Voor het voorspellen van de recidive zijn de StatRec-scores30 

bepaald van vrijwel alle personen die in 2006 onder ED stonden en van een groep 

ex-gedetineerden die in 2003 waren uitgestroomd.31 De potentiële recidivekans is 

iets lager voor elektronisch gedetineerden in vergelijking met ex-gedetineerden: 

deze bedraagt 60% voor ED’ers en 62% voor ex-gedetineerden. Hoewel klein, is dit 

verschil toch significant: de ED’ers hebben een iets lagere kans om te recidiveren, 

wanneer naar basiskans van recidive wordt gekeken. De daadwerkelijke recidive is 

niet bekend (Weijters & Wartna, 2007).  

In de evaluatie van de pilot van ED in Zweden wordt geen verschil in recidive van 

ED’ers in vergelijking met de controlegroep gevonden (600 ED’ers met gematchte 

controlegroep). In Denemarken wordt gerapporteerd dat 20% recidiveert, waarbij er 

geen vergelijking wordt gemaakt met een controlegroep. Voor Frankrijk en België 

zijn geen gegevens over recidive gevonden, in Duitsland zijn de recidivegegevens 

gezien de pilotfase nog niet bekend.  

2.11.5 Moment van schending voorwaarden en recidive  

Onderzoeksvraag 4b: Op welk moment komen schendingen van voorwaarden en 

eventueel recidives voor? 

In de gevonden literatuur is hierover geen informatie gevonden. 

2.12 Verwachtingen 

Onderzoeksvragen 3j: Voldeed de ED aan de verwachtingen? Vooral met betrekking 

tot de redenen waarom ED werd ingevoerd?  

Voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag is weinig informatie gevonden. 

Zo is hierover voor Denemarken, Frankrijk, België en Duitsland helemaal geen 

informatie gevonden. Vanuit Zweden worden wel verschillende redenen genoemd 

waarom ED daar voldeed aan de verwachtingen:  

 aanstelling van een aantal key-reclasseringsbeambten die het programma on-

dersteunden en mogelijke weerstand binnen de reclassering konden wegnemen; 

 weinig tegenstand in de maatschappij vanwege:  

– duidelijk gekozen media strategie en specifiek personeel dat de media infor-

meerde; 

                                                
30 StatRec staat voor statistisch recidiverisico. Het is een maat die indicatief is voor de kans op algemene recidive 

en geeft dus geen daadwerkelijke nieuwe recidive weer. De StatRec-score wordt berekend op basis van zes sta-

tische variabelen: 1) sekse, 2) geboorteland, 3) delictcategorie, 4) leeftijd, 5) aantal strafzaken in het verleden 

en 6) de ‘strafzaakdichtheid’ =een maat voor het aantal strafzaken per jaar (aantal recidive zaken per jaar over 

actieve periode; Wartna, Tollenaar, & Bogaerts, 2009). 

31 Van de meeste ED’ers in 2006 (2.231 van totaal 2.427 ED’ers; 92%) zijn hiervoor de gegevens uit de justitiële 

documentatie terug gevonden en vergeleken met deze gegevens van ex-gedetineerden (20.629 veroordeelden) 

die in 2003 uitgestroomd zijn uit de gevangenis. 
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– doelgroep van ED was laag-risico; 

– geen incidenten met ED in de media geweest;  

– geleidelijke invoering van de ED: eerst regionale pilotfase, daarna nationale 

pilot; 

– aan elke nieuwe fase was grondige evaluatie gekoppeld. 

 

Daarnaast worden twee werkzame mechanismen genoemd in Zweden, manieren 

waarop ED kan werken:  

• koppeling tussen elektronisch monitoren en een behandelprogramma is van vitaal 

belang wanneer een re-integratie element daadwerkelijk is opgenomen in het 

programma en het elektronisch monitoren niet alleen als kostenbesparend middel 

wordt ingezet; 

• de combinatie van een hoge mate van controle en een hoge mate van onder-

steuning is essentieel, wanneer ED een geloofwaardig alternatief voor gevange-

nisstraf moet zijn. 

2.13 Haken, ogen en onverwachte neveneffecten 

Onderzoeksvraag 3k: Wat zijn de haken en ogen en/of onverwachte neveneffecten 

van de invoering?  

Verschillende aspecten van ED staan in de wetenschappelijke literatuur ter discus-

sie. Vollum en Hale (2002) duiden de volgende aan: 

• Al dan niet kosteneffectief; 

– over het algemeen wordt aangenomen dat ED goedkoper is, maar er zijn argu-

menten tegen: wat neem je precies mee in de kostprijs bijvoorbeeld en met 

welke andere prijs wordt de vergelijking gemaakt (zo kosten hoog beveiligde 

plekken in het gevangeniswezen kosten meer dan laag beveiligde plekken). 

Kosten van gevangenispersoneel zouden het hoogst zijn ;al dan niet 

daadwerkelijk een diversion (letterlijk: omleiding, hiermee wordt aangegeven 

dat het een omleiding van gevangenisstraf naar een alternatieve straf is) of 

meer een net-widening effect (aanzuigende werking van straf): door ET ook 

mensen onder een hogere mate van controle (van de staat) die anders een 

alternatieve, minder invasieve maatregel opgelegd zouden hebben gekregen; 

– als er wel sprake kan zijn van diversion dan heeft dit een mogelijk gunstig 

effect op overbevolking in de gevangenis en waarschijnlijk levert het ook een 

besparing in kosten op;al dan niet minder detentieschade (door al dan niet 

betere mogelijkheden tot het behouden van woning, werk, familie en vrien-

den).  

• Er zijn ook tegenargumenten die luiden dat ED zelfs zou hebben geleid tot minder 

re-integratie: reclasseringswerkers die normaal worden getraind in het helpen 

van gedetineerden met het vinden van werk en behandeling en in het aanleren 

van sociale vaardigheden, worden nu getraind in  zelfverdediging, toezichttech-

nieken en wettelijke bepalingen in opsporingstechnieken (Corbett, 1989 in Vollum 

& Hale, 2002); ook is het sociale leven alsnog beperkt (onder andere omdat het 

zich geheel in de eigen woning moet afspelen) en reclasseringsambtenaren 

zeggen soms dat ze weinig tijd hebben voor de traditionele interactie met cliën-

ten;al dan niet adequate bescherming van de maatschappij: de techniek is niet 

foutloos bijvoorbeeld, daarnaast vraagt de ED zelfdiscipline van de deelnemers: 

het is mogelijk de deur uit te lopen en de regels en beperkingen niet na te 

komen; 

• al dan niet een schending van de rechten van de mens, ooral die van de privacy 

van de elektronisch gedetineerde die een groot deel van de tijd kan worden 
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gecontroleerd (Nellis, 2013 noemt dit een ‘Big Brother-style surveillance society’, 

een maatschappij met Big Brother-achtige toezichtpraktijken, p. 193).32 

 

In de eerste pilot van ED in Nederland worden naast een vooral positieve conclusie 

ook enkele kanttekeningen bij de resultaten gezet. Deze betreffen de toeleiding naar 

ED (vooral uit twee gevangenissen kwamen de aanmeldingen, waarbij voorlichting 

bij de rechters van belang werd gezien als middel om dit te verhelpen) en het be-

palen van de exacte bijdrage aan het terugdringen van het cellentekort (Spaans & 

Verwers, 1997). Inhoudelijk gezien worden er geen kanttekeningen genoemd.  

Voor wat betreft de Nederlandse situatie ten tijde van de tweede pilot ED (zie ook 

paragraaf 1.3), heeft de Inspectie voor de Sanctietoepassing in haar rapport in 2007 

zeventien aanbevelingen gegeven om de praktijk van de tenuitvoerlegging van ED 

(in Nederland) te verbeteren. Deze aanbevelingen betreffen vooral de uitvoering van 

ED (regionaal in plaats van landelijk georganiseerd) en het hierdoor ontstane gebrek 

aan uniformiteit in de bejegening van ED’ers in de verschillende delen van het land. 

Ook het explicieter maken van verschillende regels, voorwaarden en uitvoeringsin-

structies voor alle betrokken partijen (Penitentiaire Inrichting Administratief: PIA’s, 

ED’ers, politie, enz.) is hierbij een aanbeveling. Hierbij kan bijvoorbeeld worden ge-

dacht aan regels voor inhoud van de plaatsingsadviezen over al dan niet ED, regels 

over wat te doen bij verdachte omstandigheden na uitvoering van een controle, 

regels voor frequentie van controles zowel thuis als op het werk, regels voor alcohol 

en drugsgebruik en controles hierop, regels voor overschrijding van de voorwaarden 

van de ED en regels voor integriteitsbeleid (ISt, 2007). Deze aanbevelingen zijn 

zoveel als mogelijk meegenomen in de aangepaste Circulaire Wijziging toepassing 

Elektronische Detentie (Staatscourant, 30 oktober 2009). 

2.14 Duur 

Onderzoeksvraag 4a: Hoe lang kan een ED’er maximaal elektronisch worden gede-

tineerd? 

In de meeste landen is aangegeven hoeveel uur per week de ED’er onder ED staat 

en zich in zijn woning moet bevinden. In Zweden wordt niet gespecificeerd hoeveel 

uur een persoon zich waar moet bevinden, maar wordt afhankelijk van werk en be-

handelprogramma een geïndividualiseerd programma opgesteld. In de beschikbare 

Deense literatuur is deze informatie niet heel gedetailleerd terug te vinden, maar 

wordt wel vermeld dat de ED niet geldt tussen 9.00 en 17.00 uur.  

In Frankrijk is het voor het merendeel van de ED’ers (75%) zo dat zij alleen maan-

dag tot en met vrijdag onder huisarrest staan en in het weekend elders mogen ver-

blijven.  

Voor België en Duitsland zijn de meest uitgebreide overzichten van de verdeling van 

de uren onder ED gevonden. In België worden de uren in drie categorieën verdeeld:  

1 Vaste uren voor werk, opleiding en/of behandeling. 

2 Vrije uren: minimaal 8 en maximaal 25 vrije uren per week. Deze staan niet in 

het uurrooster en worden niet gecontroleerd. De vrije uren mogen niet aan-

vangen voor 06.00 uur en niet eindigen na 22.00 uur. De vrije uren worden per 

                                                
32 Het tweede deel van het recente boek over elektronische controlemiddelen van Nellis, Beyens en Kaminski 

(2013) gaat over verschillende debatten die worden gevoerd over elektronische controlemiddelen. Zo is er onder 

andere aandacht voor ethische aspecten, privatisering en ervaringen/het perspectief van de elektronisch gedeti-

neerden zelf. De geïnteresseerde lezer wordt hiernaar verwezen. Ook in Devresse, Luypaert, Kaminski en Beyens 

(2006) en Beyens, Devresse, Kaminski en Luypaert (2007) komen verschillende discussiepunten aan de orde, 

maar voor het onderhavige rapport voert het te ver om deze uitgebreid te bespreken.  
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maand uitgebreid volgens een vaste verdeling en vinden veelal in het weekend 

plaats, gelijkmatig verdeeld over zaterdag en zondag (op doordeweekse dagen 

maximaal 5 uur). 

3 Penitentiair verlof-recht: 3 keer 36 uur per kwartaal. 

In Duitsland, ten slotte, zijn de uren ED als volgt verdeeld: 

• werk/opleiding/verzorgen van kinderen: ten minste 20 uur per week; 

• vrije tijd, die buiten de woning mag worden doorgebracht, is onderverdeeld naar 

weken ED (neemt toe naarmate langer in ED: 

- week 1 t/m 4: 5 uur zaterdag en 5 uur zondag; 

- week 5 t/m 8: 8 uur zaterdag en 8 uur zondag; 

- week 9 en verder: van vrijdag 17.00 uur t/m maandag 8.00 uur. 

Indien werk op zaterdag en/of zondag plaatsvindt, kan de vrije tijd op doordeweek-

se dagen plaatsvinden.
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3 Ervaringen met elektronische detentie in Europa 

In deze paragraaf wordt voor de verschillende onderzochte landen in tabellen een 

overzicht gegeven van een aantal kenmerken van de ED in die landen. Deze over-

zichten sluiten aan bij de onderzoeksvragen 3a t/m 3k en 4a en 4b (zie paragraaf 

1.4). Eerst worden de vijf landen waarvoor relatief veel informatie over ED is ge-

vonden in vogelvlucht besproken (paragraaf 3.1). Dit zijn Zweden, Denemarken, 

Frankrijk, België en Duitsland. Daarna volgen de overzichten per land (paragraaf 3.2 

tot en met 3.9). Elk overzicht start met enkele basiskenmerken van het land, als de 

oppervlakte en het aantal inwoners, daarna volgt de informatie over verschillende 

aspecten van ED voor elk land. De meeste informatie is ook in de tekst in paragraaf 

3.2 te vinden. De niet (geheel) in de tekst besproken kenmerken zijn: 

• procedure aanvragen/toekennen ED; 

• ervaringen van ED’ers, daar waar het niet-representatief kwalitatief onderzoek 

betreft; 

• de mening van slachtoffers van misdrijven over ED;  

• overige vormen van ET in betreffende landen. 

 

Deze paragraaf is te gebruiken om de ervaringen en systemen van ED gerangschikt 

naar land te kunnen bekijken. De literatuurbronnen worden in de eerste rij van elke 

tabel genoemd.  

3.1 In vogelvlucht 

In deze paragraaf worden de vijf landen met ervaringen met ED waarover redelijk 

veel informatie is gevonden kort samengevat. Dit zijn Zweden, Denemarken, Frank-

rijk, België en Duitsland (Baden-Württemberg).  

 

Zweden 

Zweden is van de in het onderhavige literatuuronderzoek onderzochte landen één 

van de twee landen die de langste en meeste ervaring met ED ‘aan de voorkant’ 

heeft (het andere land is Frankrijk, zie onder). ED ‘aan de voorkant’ is daar in 1994 

ingevoerd, met als belangrijkste achterliggende reden het voorkomen van detentie-

schade. In 2008 begonnen in Zweden 3.087 personen met ED. Alle type veroordeel-

den kunnen in Zweden in principe ED krijgen, hoewel er wel een maximale gevan-

genisstraf van zes maanden mag zijn opgelegd. ED is in Zweden een executiemoda-

liteit van gevangenisstraf. De reclassering is de partij die de meeste taken heeft qua 

uitvoering van ED. De woonruimte van de ED’er moet geschikt zijn verklaard en ook 

het hebben van een goedgekeurde dagbesteding (meestal werk) is een vereiste. De 

toestemming van de ED’er zelf en die van de (volwassen) huisgeno(o)t(en) zijn 

eveneens noodzakelijk. Per ED’er wordt een gepersonaliseerd urenschema gemaakt, 

waarin per dag per activiteit staat waar hij zich moet bevinden en wat hij moet 

doen.  

 

Denemarken 

In Denemarken is sinds 2005 ervaring met ED ‘aan de voorkant’. Het voorkomen 

van recidive en detentieschade waren in Denemarken de belangrijkste redenen van 

invoering. De schaalgrootte van ED in Denemarken is niet zo groot: 246 ED-deelne-

mers in 2011. Ook in Denemarken is ED een executiemodaliteit van gevangenisstraf. 

De reclassering en de fabrikant van de enkelband voeren de meeste ED-taken uit. 



38  |  Cahier 2013-4 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Denemarken stelt eisen aan de woonruimte van de ED’er en aan het hebben van 

werk. Denemarken maakt ook gebruik van een gepersonaliseerd urenschema. 

 

Frankrijk 

Overbevolking van gevangenissen is in Frankrijk de belangrijkste drijfveer achter 

ED. Frankrijk is naast Zweden het land met de meeste ED ervaring zowel qua aantal 

jaren ervaring (sinds 1997), als ook qua aantal deelnemers. In Frankrijk waren in 

november 2009 in totaal 3.636 personen met ED. ED is mogelijk voor veroordeelden 

die een gevangenisstraf hebben opgelegd gekregen van maximaal twee jaar. ED is 

in Frankrijk een executiemodaliteit van gevangenisstraf. Penitentiair medewerkers 

zijn in Frankrijk belast met de meeste uitvoeringstaken van de ED. De woonruimte 

moet geschikt zijn verklaard. Het mag ook een hostel of werkplaats zijn, maar de 

praktijk is dat 99% thuis plaatsvindt. Ook het hebben van een goedgekeurde dag-

besteding is vereist, welke meestal werk is. Ten slotte is de toestemming van de 

ED’er en ook die van eventuele (volwassen) huisgeno(o)t(en) een noodzakelijke 

voorwaarde. 

 

België  

België kent ED ‘aan de voorkant’ sinds 2002, met als belangrijkste reden van invoe-

ring een groot cellentekort. In België zijn (in maart 2012) 1.104 personen met ED 

en daarnaast staan er deelnemers op de wachtlijst. Alle veroordeelden met een  

maximale gevangenisstraf van drie jaar komen in aanmerking voor ED, welke een 

executiemodaliteit van gevangenisstraf is. Het NCET en justitieassistenten voeren de 

ED uit. De ED’er moet geschikte woonruimte en een goedgekeurde dagbesteding 

hebben (meestal werk). De toestemming van de ED’er zelf is in België impliciet: 

betrokkene moet de ED zelf aanvragen (waarmee zijn toestemming verondersteld 

kan worden). Daarnaast is toestemming van (volwassen) huisgeno(o)t(en) vereist. 

In België wordt per ED’er een gepersonaliseerd urenschema gemaakt.  

 

Duitsland 

In Duitsland worden zowel de betere resocialiseringskansen voor betrokkenen als 

ook de lagere kosten voor de deelstaat genoemd. Sinds 2010 loopt in Baden-Würt-

temberg een pilot met ED ‘aan de voorkant’. Er nemen 150 veroordeelden aan de 

pilot deel. De ED is een executiemodaliteit van gevangenisstraf en de maximale ge-

vangenisstraf is vier maanden. De (geprivatiseerde) reclassering en private beveili-

gingsbedrijven voeren de meeste ED-taken uit. Ook in Duitsland is geschikte woon-

ruimte verplicht, net als een goedgekeurde dagbesteding (meestal werk). De toe-

stemming van de ED’er zelf en die van de (volwassen) huisgeno(o)t(en) zijn ook 

noodzakelijk. In Duitsland wordt per ED’er een gepersonaliseerd urenschema 

gemaakt.  

 

In de paragrafen hieronder komen verschillende landen uitgebreider aan bod. 

3.2 Zweden 

3.2.1 Algemene kenmerken 

Zweden heeft een oppervlakte van 449.964 km2 en is daarmee circa 10,8 keer  

zo groot als Nederland (41.526 km2). Het aantal inwoners bedraagt 9,2 miljoen 

(http://europa.eu). Zweden telt 74 gedetineerden per 100.000 inwoners (Van 

Kalmthout & Durnescu, 2008 op website CEP (European Organisation for Probation),  

geraadpleegd februari 2013).  
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3.2.2 Overzicht Zweden 

Tabel 2 Overzicht Zweden 

Studies (auteur, jaar) Wennerberg (2013); Wennerberg & Holmberg (2007); 

www.cepprobation.org/uploaded_files/Summary%20information%20o

n%20Sweden.pdf; 

www.euprobationproject.eu/sheets/pdf/se.pdf;http://.europa.eu; 

ministerie van Justitie Zweden (2004); De Kogel & Nagtegaal (2008) 

Jaar van invoering ED 1994: ED-pilot met zes reclasseringsdistricten 

1996: ED in heel Zweden 

Januari 1999: ED opgenomen in Swedish Penalty Code 

2005: ED op grotere schaal 

Naam programma Intensive Supervision with Electronic Monitoring (ISEM): combinatie 

van ED en intensief behandelprogramma van reclassering 

Reden(en) invoering ED 1994: 

1 Primair: vinden van solide alternatief voor gevangenisstraf dat vol-

doet aan eisen van criminal justice zonder negatieve gevolgen van 

gevangenisstraf 

2 Secondair: kosten besparing 

2005: 

1 Schaalvergroting ED vanwege groeiend aantal veroordeelden 

2 Als gevolg van positieve resultaten van eerdere proeven 

Doelgroep 1994: 

Veroordeelden met maximale gevangenisstraf van drie maanden 

2005: 

Veroordeelden met maximale gevangenisstraf van zes maanden 

Juridisch kader en procedure ED is een executiemodaliteit van gevangenisstraf 

Veroordeelde moet zelf verzoek doen zijn straf niet in de gevangenis, 

maar onder ISEM uit te zitten. Hij doet dit bij reclassering. 

Reclassering verricht assessment en bekijkt of veroordeelde aan eisen 

voldoet 

Kenmerken ED’ers Brottsförebyggande rådet (1999a in Wennerberg, 2013): 

evaluatieonderzoek van de pilot van de eerste introductie. 600 

gedetineerden met ED werden vergeleken met gematchte 

controlegroep. Resultaten: 

 De helft van de ED-veroordeelden met een gevangenisstraf van 

maximaal drie maanden kreeg inderdaad ED 

 De meeste ED-veroordeelden waren veroordeeld voor rijden onder 

invloed (van alcohol) 

 ED-veroordeelden wat vaker gunstige sociale achtergrond dan 

veroordeelden in gevangenis. 

Aantal elektronisch gedetineerden De meerderheid van de veroordeelden onder ET in Zweden zitten in 

het ISEM-programma: in 2008 zijn 3.087 individuen ermee gestart; in 

vergelijking met 786 gedetineerden die zijn gestart met ET. Tussen 

1997 en 2008 varieert het aantal ED’ers tussen de 2.000 en 4.000 

starters per jaar (en het aantal ET’ers tussen de 0 en 750 

deelnemers). 
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Tabel 2 Overzicht Zweden (vervolg) 

Vereisten voor deelname 1 Geschikte woning 

2 Werkende telefoon 

3 (Goedgekeurd) werk 

4 Wanneer hij geen werk heeft, helpt de reclassering bij het vinden 

van werk 

5 Op het werk is een aangewezen contactpersoon die reclassering op 

de hoogte stelt van verbreken voorwaarden 

6 Toestemming van huisgenoten 

7 Toestemming van de betrokken veroordeelde 

8 Geen alcohol en/of drugsgebruik 

9 Betalen van 50 SKr per dag (€ 5,25) aan een slachtoffer fondsa  

10 Deelname aan een motivatie-voor-verandering-programma van de 

reclassering 

11 Deelname aan programma’s ter behandeling verslaving 

Overige programmaonderdelen Reclassering komt onaangekondigd enkele keren per week langs voor 

controle. Dit kan zowel thuis als op het werk zijn. Hierbij is ook alcohol 

controle mogelijk. Drugsgebruik wordt aan het begin van de ED getest 

en wanneer de reclassering het nodig acht. 

Aantal keer melden ED’er  n.v.t. 

Lengte maximale duur ED Zes maanden 

Aantal uur ED per dag Afhankelijk van werk en behandelprogramma wordt een schema 

opgesteld 

Mogelijkheid overdag ED thuis en ’s nachts 

in gevangenis 

Nee 

Betrokken organisaties 

PIW’ers Nee 

Gevangeniswezen Bij overtreden voorwaarden restant straf uitzitten in de gevangenis 

Reclassering Reclassering is belangrijkste betrokken partner. Redenen 

(Wennerberg, 2013):  

1 Hierdoor betrouwbare en strikte controle over tenuitvoerlegging ED 

2 Vanwege sterke re-integratie component van ED moest reclassering 

toch al nauw worden betrokken 

Private beveiligingsbedrijven Nee 

Politie Nee 

Taken betrokken organisaties 

Plaatsen en verwijderen apparatuur Reclassering  

Meldkamer Ja, verder geen informatie beschikbaar 

Registreren meldingen Reclassering 

Inschakelen andere partijen bij meldingen Reclassering 

Toezicht houden Reclassering  

Re-integratie componenten Vanaf het begin werd veel waarde gehecht aan het koppelen van ED 

met een behandelprogramma (in tegenstelling tot de VS en Engeland 

en Wales): 

1 Deelname aan een motivatie-voor-verandering-programma van de 

reclassering 

2 Deelname aan programma’s ter behandeling verslaving 

Terughalen naar detentie Reclassering 

Technische middelen Enkelband (‘RF-technology’), geen GPS (RF=Radio Frequency) 

Kosten niet gevonden en/of niet gerapporteerd (NG) 
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Tabel 2 Overzicht Zweden (vervolg) 

Schending ED-condities 

Zo ja, welk moment  NG 

Consequenties en procedure schending 

voorwaarden 

Strikt. Bij overtreding voorwaarden, zoals enig alcohol of 

drugsgebruik, direct naar gevangenis voor uitzitten restant straf. 

Brottsförebyggande rådet (1999a in Wennerberg, 2013): 

evaluatieonderzoek van de pilot van de eerste introductie. 600 

gedetineerden met ED werden vergeleken met gematchte 

controlegroep. Resultaten: 

 6% van de ED’ers moest het ED-programma verlaten vanwege 

schending voorwaarden (meestal gebruik van alcohol) 

Effectiviteit 

Vinden of behouden werk Brottsförebyggande rådet (1999a in Wennerberg, 2013): 

evaluatieonderzoek van de pilot van de eerste introductie. 600 

gedetineerden met ED werden vergeleken met gematchte 

controlegroep. Resultaten: 

 ED’ers werkten gemiddeld 30 uur per week 

 Schendingen van voorwaarden tijdens werk werden vaak door 

contactpersonen op het werk opgelost, in plaats van hiervoor de 

reclassering te betrekken 

 ED-veroordeelde kan blijven werken 

(Relatie met) partner NG 

Identiteitspapieren NG 

Inkomen NG 

Schuldhulpverlening  NG 

Zorg NG 

Recidive Brottsförebyggande rådet (1999a in Wennerberg, 2013): evaluatie-

onderzoek van de pilot van de eerste introductie. 600 gedetineerden 

met ED werden vergeleken met gematchte controlegroep. Resultaat: 

Geen verschil in recidive tussen ED-groep en controle groep. 

Ervaringen ED’er Brottsförebyggande rådet (1999a in Wennerberg, 2013): evaluatie-

onderzoek van de pilot van de eerste introductie. 600 gedetineerden 

met ED werden vergeleken met gematchte controlegroep. Resultaat: 

 ED wordt als minstens zo intrusief ervaren als gevangenisstraf wat 

betreft inbreuk makend op vrijheid van bewegen 

Brottsförebyggande rådet (1999a en 2005a in Wennerberg, 2013): 

vragenlijst-onderzoek naar ervaringen van 1.600 ED’ers en 104 

medebewoners van het huis ten tijde van de ED: 

 Begeleiding door reclassering als positief ervaren 

 Condities van geen alcohol of drugsgebruik, werk, onaangekondigde 

bezoeken thuis en dragen enkelband niet moeilijk om aan te houden 

 Wel moeite met: onderhouden normaal contact met vrienden, 

participeren in vrijetijdsbesteding 

 Algemeen oordeel: mildere sanctie dan gevangenisstraf  

Brottsförebyggande rådet (2007a in Wennerberg, 2013): klein aantal 

interviews naar ervaringen met ED na verdubbeling naar max. 6 

maanden: 

 Algemeen oordeel: positief 
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Tabel 2  Overzicht Zweden (vervolg) 

Effectiviteit (vervolg) 

Ervaringen slachtoffer  Brottsförebyggande rådet (2007a in Wennerberg, 2013): interview 

met 41 slachtoffers van gewelddadig of seksueel delict en/of beroving: 

 Meerderheid stond positief tegenover ED. 

 Slachtoffers van ernstige misdrijven negatiever dan slachtoffers van 

minder ernstige misdrijven. 

 Slachtoffers van huiselijk geweld sterke gevoelens, zowel positief als 

negatief. 

Werkzame elementen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma succesvol doordat (Wennerberg, 2013):  

 Er ook behandeling wordt geboden. Deze koppeling tussen ED en 

behandeling is van vitaal belang wanneer re-integratie ook van 

belang wordt geacht. 

 Combinatie van hoge mate van zorg en hoge mate van controle is 

essentieel. 

 Aanstelling van een aantal key-reclasseringsbeambten die het 

programma ondersteunden en mogelijke weerstand konden 

wegnemen. 

Weinig tegenstand in de maatschappij vanwege (Wennerberg, 2013): 

 Duidelijk gekozen media strategie en specifiek personeel dat de 

media informeerde. 

 Doelgroep van ED was laag-risico. 

 Geen incidenten met ED in de media geweest.  

 Geleidelijke invoering van de ED: eerst regionale pilotfase, daarna 

nationale pilot. 

 Aan elke nieuwe fase was grondige evaluatie gekoppeld. 

Voldeed ED aan de verwachtingen 

Toeleiding naar ED NG 

m.b.t. redenen van invoer ED Brottsförebyggande rådet (1999a in Wennerberg, 2013): evaluatie-

onderzoek van de pilot van de eerste introductie. 600 gedetineerden 

met ED werden vergeleken met gematchte controlegroep. Resultaten: 

 Geen negatieve consequenties van gevangenisstraf. 

 Economisch voordeel voor de maatschappij is dat het aanzienlijk 

(niet nader gespecificeerd) goedkoper is dan gevangenisstraf. 

Haken en ogen aan invoering NG 

Neveneffecten NG 

Overige inzet elektronische 

controlemiddelen 

1 Electronically Monitored release (ET): laatste maanden van (vaak 

lange) gevangenisstraf thuis onder elektronisch toezicht uitzitten. 

Deze vorm van ET wordt ook wel EM-release genoemd en komt vóór 

de periode van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

2 EM in de gevangenis: gedetineerden dragen een elektronisch middel 

waarmee hun locatie  binnen de gevangenis kan worden gevolgd. 

In de toekomst wordt gedacht aan een derde vorm van ET, namelijk 

als preventieve maatregel bij restraining orders: contactverboden 

(vaak gebruikt tegen daders van huiselijk geweld en stalkers) 

NG=niet gevonden en/of niet gerapporteerd 

a Het idee hierachter was dat veroordeelden met ED in vergelijking met veroordeelden die geen ED werd toegestaan 

financieel gezien in een betere situatie zaten. Dit gezien het feit dat ze werken. Een deel van dit geld moest naar de 

slachtoffers. 
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3.3 Denemarken 

3.3.1 Algemene informatie 

Denemarken heeft een oppervlakte van 43.094 km2 en is daarmee net iets groter 

dan Nederland (41.526 km2). Het aantal inwoners is 5,5 miljoen (http://europa.eu). 

In totaal zijn er in Denemarken 4.070 gedetineerden, 71 per 100.000 inwoners (in 

2010; Deense gevangenis en reclassering, 2011). Dit is iets meer dan in 2008: 63 

per 100.000 (Van Kalmthout & Durnescu, 2008 op website CEP, geraadpleegd 

februari 2013). 

3.3.2 Overzicht Denemarken 

Tabel 3 Overzicht Denemarken 

Studies (auteur, jaar) International Roundtable for Correctional Excellence (Roundtable); 

Deense gevangenis en reclassering (2011); persoonlijke communicatie 

(telefoongesprek Dienst Sanctie en Preventiebeleid van het ministerie 

van Veiligheid en Justitie (DSP) Denemarken); 

www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=DK; 

www.cepprobation.org/uploaded_files/Summary%20information%20o

n%20Denmark.pdf 

Jaar van invoering ED 2005: eerste invoering; aanpassingen in 2006, 2008 en 2010 

Naam programma Home curfew detention scheme 

Reden(en) invoering ED 1 Bijdrage aan reductie recidive 

2 Behouden van contacten met familie, vrienden, werk en studie; 

lagere kosten 

3 Slimmere, intelligentere manier om te straffen 

4 De gevangenis als school for crime wordt vermeden 

Doelgroep 2005: alleen verkeersovertreders 

Vanaf 1 juli 2010: 

Alle straffen (alle delicten) met maximale duur van 5 maanden, met 

uitzondering van overtreders van Deense wapenwet die zijn veroor-

deeld tot gevangenisstraf van maximaal 14 dagen (zij krijgen geen 

ED) 

Juridisch kader en procedure Betrokkene moet verzoek indienen. Krijgt na veroordeling een brief 

thuis waarin hij voor de keuze tot ED of reguliere gevangenisstraf 

wordt gesteld 

Aantal elektronisch gedetineerden In 2007 nog 100 personen, relatief sterke stijging naar 246 in eerste 

11 maanden van 2011 

Vereisten voor deelname NG (niet gevonden en/of niet gerapporteerd) 

Overige programma- 

onderdelen 

 Geen drank of drugsgebruik 

 Gepersonaliseerd uren-schema 

 Eisen aan werk 

 Eisen aan woning 

 Deelname aan preventieproject ter voorkoming recidive 

Aantal keer melden ED’er  NG 

Lengte maximale duur ED vijf maanden 

Aantal uur ED per dag NG 

Mogelijkheid overdag ED thuis en ’s nachts 

in gevangenis 

Dat niet, maar wel: tussen 9 en 5 uur geldt ED niet, daarna weer naar 

huis onder ED 
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Tabel 3 Overzicht Denemarken (vervolg) 

Betrokken organisaties 

PIW’ers Niet echt 

Overig gevangeniswezen Nee 

Reclassering Ja; er zijn 69 reclasseringsmedewerkers belast met het toezicht; zij 

hebben verschillende achtergronden: PIW’ers, sociaal werkers, 

stafleden belast met administratieve handelingen  

Private beveiligingsbedrijven NG 

Politie NG 

Fabrikant technische middel Elmo-Tech (3M Electronic Monitoring) 

Overig Acht regionale intensive monitoring centra  

Taken betrokken organisaties 

Meldkamer  NG 

Plaatsen en verwijderen apparatuur NG 

Registreren meldingen NG 

Onderhoud materiaal Elmo-Tech (3M Electronic Monitoring) 

Inschakelen andere partijen bij meldingen Reclassering  

Toezicht houden Reclassering 

Re-integratie componenten NG 

Terughalen naar detentie NG 

Overig NG 

Technische middelen GPRS-gebaseerde techniek 

Kosten € 75 per persoon per dag 

Schending ED-condities 

Zo ja, welk moment  NG 

Consequenties en procedure schending 

voorwaarden 

NG 

Effectiviteit  

Vinden of behouden werk NG 

Vinden of behouden woning NG 

(relatie met) partner NG 

Identiteitspapieren   NG 

Inkomen NG 

Schuldhulpverlening  NG 

Zorg NG 

Recidive 20% recidiveert  

Ervaringen ED’er NG 

Ervaringen slachtoffer  NG 

Werkzame elementen NG 

Voldeed ED aan de verwachtingen 

Toeleiding naar ED NG 

M.b.t. redenen van invoer ED NG 

Haken en ogen aan invoering NG 

Neveneffecten NG 

Overige inzet elektronische 

controlemiddelen 

Niet bij vervroegde invrijheidsstelling: wordt als te kleine doelgroep 

beschouwd 

NG=niet gevonden en/of niet gerapporteerd 

 

De ins en outs van het Deense systeem zijn niet goed terug te vinden in de litera-

tuur (althans niet op Engelstalige websites of in Engelstalige artikelen).  
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3.4 Noorwegen  

3.4.1 Algemene informatie 

Noorwegen heeft een oppervlakte van 385.155 km2 (www.wikipedia.nl; geraad-

pleegd februari 2013) en is daarmee bijna 9,3 keer zo groot als Nederland  

(41.526 km2, http://europa.eu). Het aantal inwoners is 4,81 miljoen 

(www.cepprobation.org). In totaal zijn er in Noorwegen 3.367 gedetineerden,  

70 per 100.000 inwoners (Van Kalmthout & Durnescu, 2008 op website CEP, 

geraadpleegd februari 2013).  

 

Volgens informatie uit de International Roundtable for Correctional Excellence 

(Roundtable, 2012) waar ook Nederland (DJI) lid van is, is er geen ED in Noor-

wegen:  

 alleen Elektronisch Toezicht (in latere fase van detentie); 

 Elektronisch Toezicht veel toegepast al sinds meerdere jaren; 

 Gevangeniswezen en Reclassering zijn 1 organisatie in Noorwegen. Reclassering 

houdt toezicht; 

 met of zonder (penitentiair) programma, kaal ET bestaat ook; 

 er is redelijke politieke consensus, ook weinig publiek debat; 

 niet in preventieve hechtenis-fase; 

 geen ervaringen met langere perioden dan 30 dagen. 

Aangezien er geen ED-ervaringen zijn in Noorwegen, is er voor dit land verder geen 

overzicht gemaakt.  

3.5 Finland 

3.5.1 Algemene informatie 

Finland heeft een oppervlakte van 338.000 km2 en is daarmee ruim 8 keer zo groot 

als Nederland (41.526 km2). Het aantal inwoners is 5,3 miljoen (http://europa.eu). 

In totaal zijn er in Finland 3.551 gedetineerden, 67 per 100.000 inwoners 

(www.cepprobation.org).  

 

Sinds 1 november 2011 wordt ED geïmplementeerd als front door scheme (Round-

table, 2012). In het EU-probation project (zie ook paragraaf 2.1) werd de intentie 

uitgesproken om ED te gaan implementeren vanaf begin 2011. De plannen hiervoor 

waren als volgt. De ED wordt in plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf 

van maximaal 8 maanden opgelegd. De  betrokkene moet geschikt  zijn voor ED en 

een werkstraf is niet mogelijk. Als voorbeelden van ongeschiktheid voor ED worden 

genoemd: eerdere oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en de aard 

van het huidige delict. Finland was verder van plan om ED als een voorwaardelijke 

straf (alternative sanction) te gaan beschouwen, wettelijk gezien. Een andere eis is 

nog dat de betrokkene geen middelen gebruikt.  

Er is verder weinig informatie over ED in Finland in Engelstalige literatuur gevonden. 

Wel wordt in de Roundtable nog genoemd dat het verstandig is om het benodigde 

materiaal en alle overige technische aspecten door één partner te laten uitvoeren, in 

plaats van door meerdere. Dit gezien het feit dat het in Finland bij problemen in een 

testfase onduidelijk was wie voor welke problemen verantwoordelijk was en wie het 

zou gaan oplossen, wat veel tijd en dus geld kostte.  
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3.6 Frankrijk 

3.6.1 Algemene informatie  

Frankrijk heeft een oppervlakte van 550.000 km2 en is daarmee circa 13,2 keer zo 

groot als Nederland (41.526 km2, http://europa.eu). Het aantal inwoners bedraagt 

62,1 miljoen in juli 2008 en in totaal zijn er in Frankrijk 62.100 gedetineerden, 100 

gedetineerden per 100.000 inwoners (Van Kalmthout & Durnescu, 2008 op website 

CEP, geraadpleegd februari 2013). 

 

Tabel 4 Overzicht Frankrijk 

Studies (auteur, jaar) Lévy (2013); www.euprobationproject.eu/sheets/pdf/fr.pdf; 

www.cepprobation.org/uploaded_files/ 

Summary%20information%20on%20France.pdf; Goossens (2005) 

Jaar van invoering ED 19 december 1997: ED voor het eerst in de Franse wet opgenomen (wet nr. L. 97-

1159) 

Oktober 2000: ED ook daadwerkelijk in de praktijk ingevoerd 

3 april 2003: wijzigingen in ED (wet nr. D. 2002-479) 

2004: aantal personen met ED neemt toe van enkele tientallen naar enkele 

honderden 

24 november 2009: wijzigingen in ED (wet nr. L. 2009-1436) 

Naam programma Placement under Electronic Monitoring  

Reden(en) invoering ED 1 na positieve ervaringen van experimenten met ET in andere landen (UK, 

Nederland, Zweden) 

2 werd gezien als effectief en financieel aantrekkelijk middel om recidive te 

voorkomen 

3 werd gezien als manier om overbevolking in gevangenis aan te pakken 

Doelgroep 24 november 2009: 

Veroordeelden met maximale gevangenisstraf van 2 jaar; in geval van recidivist: 

gevangenisstraf van maximaal 1 jaar 

Juridisch kader en procedure Als executiemodaliteit van gevangenisstraf (artikelnummers 723-7 en 723-15 van 

de Code of Criminal Procedure) 

De Juge d’Application des Peines legt de ED op* 

Aantal elektronisch 

gedetineerden 

Ongeveer 4.000 veroordeelden onder elektronisch toezicht (ED en ET), waarvan 

het grootste deel onder ED: 90,9% (3.636 veroordeelden) 

Kenmerken ED’ers Kensey & Narcy (2008) in Lévy (2013): onderzoek naar ED’ers in vergelijking met 

gedetineerden (straf even lang) in 2000-2006, ED’ers zijn significant: 

 Vaker vrouw (5,3% i.v.m. 3,3%) 

 Vaker in bezit Franse nationaliteit (92,4% i.v.m. 76,6%) 

 Vaker samen met partner (42,1% i.v.m. 23,4%) 

 Ouder (gemiddeld 34 i.v.m. 29,4 jaar) 

 Hebben vaker kinderen (gemiddeld 1,1 kind i.v.m. 0,6 kind) 

 Vaker hoger opgeleid (analfabeet of basisschool bij ED’ers 18% i.v.m. 50,1% 

van de gedetineerden) 

 Vaker in bezit van werk (71,7% i.v.m. 34,5%) 

 Vaker veroordeeld voor rijden onder invloed (alcohol; 22,4% i.v.m. 10,4%) 

 Vaker veroordeeld voor gewelddadige misdrijven (19,1% i.v.m. 15,4%) 

 Minder vaak veroordeeld voor ernstige diefstal/overvallen 10,6% i.v.m. 19,2%) 

Kensey, Pitoun, Lévy, & Tournier, 2003 in Goossens (2005): 

 27% van de ED’ers heeft diefstal gepleegd, 17% verkeersdelicten, 15% 

drugsdelicten, 11% mishandelingen en 9% seksuele agressie 
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Tabel 4 Overzicht Frankrijk (vervolg) 

Vereisten voor deelname  Geen woonhuis noodzakelijk voor ED, hostel of werkplaats mag bijvoorbeeld 

ook; in 99%. van de gevallen vind het wel thuis plaats  

 Alle delicten zijn mogelijk 

 Toestemming van de ED’er 

 Toestemming van al zijn/haar huisgenoten 

 Het hebben van werk of studie of volgen training 

 Medische behandeling 

 Familie (plus de mensen met wie hij omgaat) 

Overige programmaonderdelen Theoretisch heeft de Juge d'Application de Peines mogelijkheden tot opleggen van 

veelheid aan condities die ook beschikbaar zijn voor voorwaardelijke invrijheid-

stelling (artikel 132-44 en 132-46 van de CCP), 25% van de ED’ers heeft 

aanvullende programmaonderdelen 

Aantal keer melden ED’er  NG 

Lengte maximale duur ED Maximaal 2 jaar; in geval van recidivist maximaal 1 jaar 

Gemiddelde duur is 2,4 maanden; 4,1% langer dan 6 maanden 

Aantal uur ED per dag NG 

Mogelijkheid overdag ED thuis 

en ’s nachts in gevangenis 

Nee, maar wel: voor 75% van de ED’ers geldt dat zij alleen maandag t/m vrijdag 

onder elektronisch huisarrest staan en in het weekend elders mogen verblijven 

Betrokken organisaties 

PIW’ers Ja  

Overig gevangeniswezen NG 

Reclassering NG 

Private beveiligingsbedrijven Nee 

Politie NG 

Fabrikant technische middel Ja  

Taken betrokken organisaties 

Meldkamer  PIW’ers. Er zijn 12 regionale surveillance centra (Cour des Comptes) verdeeld 

over hoofdstedelijk Frankrijk 

Plaatsen en verwijderen 

apparatuur 

PIW’ers 

Registreren meldingen PIW’ers 

Onderhoud materiaal Fabrikant technische middel 

Inschakelen andere partijen bij 

meldingen 

PIW’ers 

Toezicht houden PIW’ers 

Re-integratie componenten De ED bestaat uit weinig meer dan de enkelband en werk; behandeling, sociale 

steun en contact met sociaal werkers is minimaal wanneer de ED incidenten-vrij is 

Terughalen naar detentie PIW`ers 

Technische middelen Enkelband die contact maakt met ontvanger in huis van ED’er; basis: GSM-

technologie 

Kosten Lévy (2013) vat de kosten samen van vijf verschillende rapporten die gaan over 

vier vormen van straf te weten ED, straffen in semi-open gevangenissen, straffen 

in de gemeenschap en gevangenisstraf. De kosten voor deze vier vormen van 

straffen laten tussen de vijf rapporten onverklaarbaar grote verschillen zien. Lévy 

(2013) levert hier kritiek op. In de vijf rapporten variëren de kosten van ED van € 

30 tot € 60 per dag en die van gevangenisstraf van € 39 tot € 80 per dag 
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Tabel 4 Overzicht Frankrijk (vervolg) 

Schending ED-condities 

Zo ja, welk moment  Direction de l’Administration Pénitentiare (in Lévy, 2013): NB cijfers gaan over ET 

én ED en zijn niet apart beschikbaar voor alleen ED’ers: 

 5,5% van 8.217 ED’ers én ET’ers is zodanig geschonden dat ze terug naar de 

gevangenis moesten (453 veroordeelden) 

 0,4% van 8.217 ED’ers én ET’ers heeft de enkelband vernietigd en is gevlucht 

(33 veroordeelden) 

Kensey & Narcy (2008 in Lévy, 2013): NB cijfers gaan over ET én ED en zijn niet 

apart beschikbaar voor alleen ED’ers: 

 Geen incidenten: 56,4% van ED plus ET 

 1 of 2 incidenten: 30% van ED plus ET 

 Meer dan 2 incidenten: 13,6% van ED plus ET 

Consequenties en procedure 

schending voorwaarden 

NG  

Effectiviteit 

Vinden of behouden werk NG 

Vinden of behouden woning NG 

(relatie met) partner NG 

Identiteitspapieren  NG 

Inkomen NG 

Schuldhulpverlening  NG 

Zorg NG 

Recidive NG 

Ervaringen ED‘er NG 

Ervaringen slachtoffers  NG 

Werkzame elementen NG 

Relatie ED-verwachtingen  

Toeleiding naar ED NG 

M.b.t. redenen van invoer ED Eerste invoering ED in 1997, echter pas in de praktijk vanaf 2000. Redenen: 

 Franse uitvoeringsorganisatie (Direction de l’Administration Pénitentiare) was 

niet erg bereid tot uitvoeren van ED  

 Vanwege neerwaartse trend in aantal gedetineerden in gevangenis 

(overbevolking speelde minder vanaf 1996) 

 Vanwege enorme stijging andere alternatieve straffen voor gevangenis 

 Vanwege linkse regering toen aan de macht 

Haken en ogen aan invoering NG 

Neveneffecten NG 



Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum  
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2013-4  |  49 

Tabel 4 Overzicht Frankrijk (vervolg) 

Overige inzet elektronische 

controlemiddelen 

1 ET in fase van voorlopige hechtenis 

2 ET in fase van berechting als onderdeel van een overeenkomst met de aanklager 

(plea bargain) 

3 Veroordeelden met een resterende gevangenisstraf van maximaal 2 jaar, voor 

zover het veroordeelden betreft die niet meer dan 5 jaar gevangenisstraf in 

totaliteit opgelegd hebben gekregen 

4 Degenen die niet geprofiteerd hebben van enig re-integratie programma 

(adjustment measure) gedurende hun gevangenisstraf worden, in principe, 

automatisch onder ED in vrijheid gesteld voor de laatste 4 maanden van hun 

gevangenisstraf (of twee derde van hun straf wanneer de totale straf minder dan 

6 maanden is).**  

Vier varianten van ET na het uitzitten van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf zijn 

mogelijk: 

1 ET in fase van voorwaardelijke invrijheidstelling (Placement under Mobile 

Electronic Monitoring; PMEM) 

2 ET als onderdeel van sociaaljuridisch toezicht op ernstige zeden- en 

geweldsdelinquenten (socio-judicial supervision) 

3 ET als onderdeel van juridisch toezicht op gevaarlijke personen (judicial 

surveillance of dangerous persons) 

4 ET als onderdeel van veiligheidstoezicht op ernstige delinquenten (safety 

surveillance)  

NG=niet gevonden en/of niet gerapporteerd 

* Dit is een rechter die belast is met het uitvoeren van straffen en hun eventuele aanpassingen naar omstandigheden en de 

persoonlijke situatie van een verdachte. Hij wordt hierbij geholpen door de Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

(de Franse reclassering). 

** Het is niet duidelijk uit de tekst op te maken of het gaat om de voorwaardelijke of onvoorwaardelijke fase van de 

tenuitvoerlegging van de straf. 

3.7 Verenigd Koninkrijk 

De totale oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk is 244.820 km2. Hiermee is het 

Verenigd Koninkrijk 5,9 keer zo groot als Nederland (41.526). Het totale aantal 

inwoners bedraagt 61,7 miljoen (http://europa.eu). 

3.7.1 Engeland en Wales 

Algemene informatie 

Engeland en Wales tellen samen 54,98 miljoen inwoners en 153 gedetineerden per 

100.000 inwoners (Van Kalmthout & Durnescu, 2008 op website CEP, geraadpleegd 

februari 2013). 

Elektronische detentie als alternatief voor gevangenisstraf ‘aan de voorkant’ bestaat 

in Engeland en Wales niet. Wel is er (ruime) ervaring met ET, maar dan voor andere 

strafmodaliteiten (www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=EW):  

• Als onderdeel van een community order (sectie 177 van de Criminal Justice Act 

2003) kan een curfew requirement worden ingesteld. Dit is een periode van maxi-

maal zes maanden waarin betrokkene zich minimaal twee en maximaal twaalf uur 

(overdag of ’s nachts) op een bepaalde vooraf afgesproken plaats moet bevinden. 

Deze curfew requirement wordt meestal elektronisch gemonitord.  

• Als onderdeel van de Home Detention Curfew (sectie s.34A van de Crime and 

Disorder Act 1998, toegevoegd aan de Criminal Justice Act 1991 en sectie 246 

Criminal Justice Act 2003) kan een gedetineerde aan het einde van zijn gevange-
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nisstraf voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. In Engeland en Wales is de 

Parole Board de instantie die beslist over voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit  

is een uitvoeringsinstantie die valt onder de verantwoordelijkheid van de Home 

Office, het Engelse ministerie van Justitie (De Kogel & Nagtegaal, 2006). Betrok-

kene krijgt hierbij dan eveneens verplicht de electronically monitored curfew 

opgelegd, van meestal twaalf uur per dag. 

3.7.2 Schotland 

5,2 miljoen inwoners, 148 gedetineerden per 100.000 inwoners (Van Kalmthout & 

Durnescu, 2008 op website CEP, geraadpleegd februari 2013). 

ED als alternatief voor gevangenisstraf bestaat ook in Schotland niet. De ervaring 

met elektronisch monitoren is als volgt (www.euprobationproject.eu/national_ 

detail.php?c=SC): 

 Als onderdeel van een Community Payback Order (sectie 14 Criminal Justice and 

Licensing (Scotland) Bill 2010 toegevoegd aan secties 227A – 227ZK van de 

Criminal Procedures (Scotland) Act 1997). Dit is een alternatieve straf voor ge-

vangenisstraf met daarbij de keuze uit maximaal negen mogelijke voorwaarden. 

Alleen wanneer één van deze voorwaarden wordt geschonden, kan ET worden 

ingezet als sanctie hiervoor.  

 Als onderdeel van de Release on Licence (Prisoners and Criminal Proceedings 

(Scotland) Act 1993) kan een gedetineerde aan het einde van zijn gevangenis-

straf voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. Betrokkene kan hierbij onder ET 

worden gesteld. 

Zie Smith (2001) voor een evaluatie van de Schotse ervaringen met elektronisch 

monitoren in deze andere juridische kaders.  

3.7.3 Noord-Ierland 

Inwoners: 1,8 miljoen; 81 gedetineerden per 100.000 inwoners (Van Kalmthout & 

Durnescu, 2008 op website CEP, geraadpleegd februari 2013). 

Ook in Noord-Ierland bestaat ED niet. Wel zijn er mogelijkheden om ET te houden 

als onderdeel van schorsing van voorlopige hechtenis, als voorwaarde bij voorwaar-

delijke invrijheidstelling, om de ‘avondklok’ (curfew) en om het verlenen van de 

medewerking aan voorwaardelijke invrijheidsstelling te controleren. Ten slotte wordt 

nog genoemd dat elektronisch monitoren voor levenslang gestraften mogelijk is en 

dat deze modaliteit als executiemodaliteit van gevangenisstraf kan worden gezien 

(www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=NI). 

3.8 België 

3.8.1 Algemene informatie 

Aantal inwoners: 10,76 miljoen in maart 2009. Aantal gedetineerden per 100.000: 

94 (Van Kalmthout & Durnescu, 2008 op website CEP, geraadpleegd februari 2013). 

In Beyens en Kaminski (2013) wordt een iets hoger aantal genoemd: 100 per 

100.000. Dit verschil komt wellicht doordat in dit laatste cijfer ook elektronisch 

gedetineerden worden meegeteld. De oppervlakte van België is 30.528 km2 

(http://europa.eu), waarmee België iets kleiner is dan Nederland: 0,71 keer zo 

groot (41.526 km2, http://europa.eu).  
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3.8.2 Overzicht België 

In België is in het verleden geprobeerd ED als autonome straf in te voeren (bij wets-

voorstel in 2003), maar dit is er niet doorheen gekomen. De discussie hierover komt 

nog regelmatig op (persoonlijke communicatie, 17 april 2013). Door het Nationaal 

Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in België is destijds een uitgebreid on-

derzoek verricht naar de visie van de rechterlijke macht over de mogelijkheden tot 

invoering van ED als autonome straf (zie Goossens, 2005). Het belangrijkste argu-

ment tegen de ED als autonome straf was het gevaar van net widening: de kans dat 

veroordeelden die normaliter een minder strenge straf zouden hebben gekregen, 

met de beschikbaarheid van ED als straf nu wel een vrijheidsbeperkende straf opge-

legd krijgen, namelijk ED. Dit wordt ook wel de ‘aanzuigende werking van de straf’ 

genoemd. Ook wordt door Goossens (2005) geconcludeerd dat het risico van net 

widening sterker is naarmate er eerder (front door) in de strafuitvoeringsprocedure 

wordt besloten tot ED.  

Ten slotte stelt het rapport dat van de invoering van ED als autonome straf niet 

wordt verwacht dat deze de gevangenispopulatie doet afnemen. Wel werd verwacht 

dat ED als autonome straf effect heeft op de effectiviteit van de tenuitvoerlegging 

van relatief korte vrijheidsstraffen, die nu in België voor een groot deel niet worden 

uitgevoerd.33 In de Ministeriële omzendbrief van 25 juli 2008 (Federale Overheids-

dienst Justitie, 2008) staat een uitgebreid overzicht van de voorwaarden en regle-

menteringen van ED in België. Een samenvatting hiervan is in onderstaande over-

zichtstabel van België te vinden. In een beleidsbrief van de Minister van Justitie in 

België (2012) wordt (onder meer) nader beleid over de elektronische enkelband 

aangekondigd, zoals de invoering van ET in het kader van voorlopige hechtenis, 

maar deze informatie is bij het zoeken van de literatuur in het onderhavige onder-

zoek niet gevonden.34 

 

                                                
33

 Daarbij duidt het rapport vier andere mogelijkheden ter reductie van de gevangenispopulatie aan. Dit zijn: 1) het 

opvoeren van de maximale termijn van ED, 2) de rechter te verplichten een uitvoeringsmodaliteit van de straf te 

motiveren, 3) gelijktijdig beperken van de delicten waar überhaupt gevangenisstraf voor staat; dus zorgen voor 

alternatieve straffen (zoals taakstraffen) ter vervanging van gevangenisstraffen, en 4) de zekerheid dat een 

opgelegde straf wordt uitgevoerd (Goossens, 2005). 

34
 Kort voor oplevering van het onderhavige literatuuronderzoek werd bekend dat op 12 maart 2013 een nieuwe 

Ministeriële Omzendbrief is verschenen. Deze informatie lag buiten het bereik van de literatuurzoektocht van het 

onderhavige onderzoek (zie ook paragraaf 1.5) en is om die reden niet meegenomen. Voor de geïnteresseerde 

lezer van de meest actuele informatie wordt verwezen naar deze nieuwe publicatie: Ministeriële Omzendbrief nr. 

ET/SE _ 1 van 12/03/2013 betreffende de reglementering inzake het elektronisch toezicht als strafuitvoerings-

modaliteit voor gevangenisstraffen waarvan het totaal in uitvoering zijnde gevangenisstraffen drie jaar niet 

overschrijdt. 
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Studies (auteur, jaar) www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=BEhttp://justitie.belgium.

be; www.staatsblad.be; www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm; Beyens & 

Kaminski (2013); Beyens, Bas, & Kaminski (2007), Federale Overheidsdienst 

Justitie (2008); www.mensenrecht.be; Vanhaelemeesch & Van der Beeken 

(2012); ministerie van Justitie België (2012); Vanhaelemeesch (2013)a; 

Boone (2012); 

www.cepprobation.org/uploaded_files/Summary%20information%20on%20

Belgium%20corr.pdf 

Jaar van invoering ED 1998: 

Eerste pilot met ET als onderdeel van voorwaardelijke invrijheidstelling 

(maximaal drie maanden) 

2002: 

Invoering ED (Ministeriële Omzendbrief nr. 1746 van 9 augustus 2002 in 

Beyens, Bas, & Kaminski, 2007) 

Naam programma ET als strafuitvoeringsmodaliteit 

Reden(en) invoering ED 1998: 

Reductie van de overbevolking (het te grote aantal gedetineerden) in de ge-

vangenisb en tegelijkertijd re-integratie elementen 

Vanaf 2006: 

Belangrijke drijfveer voor ED in België is de overweldigende overbevolking. 

Daarom bijvoorbeeld ook: straffen onder 6 maanden niet uitgevoerd, gevan-

genisstraffen tot drie jaar herleid tot een derde en alleen uitgevoerd voor de 

zwaarste misdrijven. Daarbij worden gevangenisstraffen tot 3 jaar groten-

deels omgezet in ED. Veroordeelden worden voorlopig in vrijheid gesteld na 

het uitzitten van een derde van de straf. Dit geldt zowel voor degenen die 

onder ED hun straf hebben uitgezeten als voor degenen die dit in de gevan-

genis hebben gedaan (persoonlijke communicatie, 17 april 2013). 

Doelgroep Korter dan drie jaar gestraften 

Kenmerken ED’ers Vanhaelemeesch & Van der Beeken (2012): kwalitatieve interviews bij 27 

ED’ers: 

 Meerderheid was man (25 van de 27) 

 Gemiddelde leeftijd 36 jaar 

 Meestal vrijgezel of gescheiden (17 van 27) 

 Iets vaker kinderen dan geen kinderen (14 van 27) 

 Iets meer dan de helft woonde samen met huisgenoten (14 van 27) 

 Iets minder dan helft had een baan (12 van 27), was werk zoekende (7) of 

volgde een opleiding (2) 

 Meestal minder dan 3 maanden ED (12) 

http://justitie.belgium.be/
http://justitie.belgium.be/
http://www.staatsblad.be/
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Tabel 5 Overzicht België (vervolg) 

Juridisch kader en procedure ED is een executiemodaliteit van gevangenisstraf  

Ministeriële omzendbrief nr. 1746 van 9 augustus 2002, in Beyens, Bas, & 

Kaminski, 2007: 

 De toepassingspraktijk van ED zoals deze gold tot medio 2006. De doel-

groep, selectie- en toekenningsprocedure komen aan bod  

Wet 17 mei 2006 (Federale overheidsdienst Justitie, 2006):  

 Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, onder voorzitterschap van 

eenrechter en daarnaast zijn twee assessoren aangesteld: 1 voor 

penitentiaire zaken en de andere in sociale re-integratie  

Koninklijk besluit 29 januari 2007, in werking getreden per 1 februari 2007:  

 Regelt de inhoud van de maatschappelijke enquêtec waarmee de maatschap 

pelijke context van de betrokkene in kaart wordt gebracht 

Koninklijk besluit 16 juli 2008, in werking getreden per 15 september 2008 

(Federale Overheidsdienst, 2008):  

 Concrete invulling van het programma van ED, taken justitieassistent. 

Ministeriële omzendbrief 25 juli 2008, in werking getreden op 3 november 

2008: 

 Alle reglementen en procedures wat betreft de tenuitvoerlegging van de ED 

Het plan was per 1 september 2012 een wijziging door te voeren (volgens EU 

probation.eu), maar welke wijziging(en) hiermee van kracht zou(den) worden, 

is niet bekend. 

Procedure: 

 Betrokkene moet ED zelf aanvragen bij gevangenisdirecteur dan wel de 

Dienst Individuele Gevallen (DIG)d  

 De gevangenisdirecteur beslist over alle ED-aanvragen van veroordeelden 

met uitzondering van zedendelinquenten en met uitzondering van personen 

die geen recht hebben van verblijf in België. Over deze twee groepen 

veroordeelden beslist de DIG 

 In de periode die nodig is om te bepalen of ED wordt toegestaan, kan be-

trokkene vragen om een strafonderbreking: een periode waarin betrokkene 

in vrijheid wordt gesteld. Voorwaarden hiervoor zijn: hebben van vaste ver-

blijfplaats, voorzien in eigen onderhoud, geen (ernstig) risico tot onttrekking 

aan strafuitvoering, geen andere sterke contra-indicaties 

 De gevangenisdirecteur of de DIG vraagt het justitiehuis om een maatschap-

pelijke enquête, waarin wordt bekeken of betrokkene geschikt is voor ED  

 Justitiehuis, meestal in de persoon van een justitieassistent, rondt de 

maatschappelijke enquête binnen 1 maand af en stuurt dit naar gevange-

nisdirecteur of DIG 

 Gevangenisdirecteur of DIG beslist binnen 14 dagen over toekenning ED 

 Na de periode van ED is voorlopige invrijheidsstelling mogelijk. Dit is een 

periode waarin betrokkene eerder vrijkomt dan de duur van zijn ED, onder 

voorwaarden, maar zonder ED 

Mogelijkheden tot bezwaar indien gevangenisdirecteur of DIG geen ED toe-

kent:  

 Alleen indien er nieuwe elementen zijn, kan betrokkene een nieuw verzoek 

tot ED indienen. Er moet dan een volledig nieuwe maatschappelijke enquête 

plaatsvinden met daarin de nieuwe elementen  
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Aantal elektronisch gedetineerden Maart 2012: 1.104 veroordeelden met enkelband; 791 op de wachtlijst voor een 

enkelband, 1.935 veroordeelden wachten op het onderzoek op grond waarvan 

beslist wordt of zij in aanmerking komen voor een enkelband. Begin oktober 

2012 droegen ruim 1.300 veroordeelden een gewone enkelband. 72 anderen 

kregen in 1 maand tijd de nieuwe enkelband met stemherkenning. De nieuwe 

enkelband met stemherkenning bevindt zich nog in een proefperiode, als dat 

goed loopt, kan het systeem na een evaluatie algemeen worden ingevoerd. 

Hierin wordt betrokkene 6 keer per dag op willekeurige tijdstippen thuis gebeld 

en moet dan kunnen opnemen (geen enkelband en ontvangstkastje nodig) 

Vereisten voor deelname 1 Gevangenisstraf (uitvoerbare gedeelte) van maximaal 3 jaar (alle delicten) 

2 Betrokkene moet een permanente verblijfplaats hebben in België (eigen wo-

ning of adres waar betrokkene kan verblijven bij vrienden en/of familie) 

3 Toestemming van volwassen huisgenoten is vereist 

4 Betrokkene moet een nuttige dagbesteding hebben. Nuttig in de zin van 

professioneel werk en/of opleiding 

5 Er mogen geen contra-indicaties zijn met betrekking tot: 

a Familiesituatie 

b Huis en omgeving van het huis 

c Aard van de gepleegde delicten 

d Het vormen van een risico voor derden 

e Het risico om een nieuw delict te plegen 

f Het gedrag van betrokkene ten aanzien van eventuele slachtoffers 

g Risico dat de straf wordt ontdoken 

Overige programma-onderdelen NG  

Aantal keer melden ED’er  Niet vastgelegd (individueel bepaald) 

Lengte maximale duur ED 3 jaar (gemiddelde ED in 2009: voor 72% van de ED’ers niet langer dan 150 

dagen) 

Aantal uur ED per dag De uren onder ED bestaan uit drie delen: 

1 Vaste uren voor werk, opleiding en/of behandeling 

2 Vrije uren: minimaal 8 en maximaal 25 vrije uren per week, staan niet in uur-

rooster en worden niet gecontroleerd. De vrije uren mogen niet aanvangen 

voor 06.00 uur en niet eindigen na 22.00 uur. De vrije uren worden per 

maand uitgebreid volgens een vaste verdeling en vinden veelal in het weekend 

plaats, gelijkmatig verdeeld over zaterdag en zondag (op doordeweekse dagen 

maximaal 5 uur) 

3 Penitentiair verlof-recht: 3 keer 36 uur per kwartaal 

Mogelijkheid overdag ED thuis en ’s 

nachts in gevangenis 

Nee  

Betrokken organisaties 

PIW’er Nee  

Overig gevangeniswezen Gevangenisdirecteur, DIG 

Reclassering Genaamd justitieassistenten (een ambtenaar van het directoraat-generaal Justi-

tiehuizen van de Federale Overheidsdienst Justitie, te vergelijken met de Neder-

landse reclassering) 

Private beveiligingsbedrijven Nee 

Politie Ja, indien de voorwaarden worden overtreden 

Fabrikant technisch middel Ja, voor de levering van de enkelband 
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Overig  NCET: 1 toezichtcentrum gesitueerd in Brussel 

 De procureur des konings van het arrondissement van de verblijfplaats van de 

veroordeelde 

 De gevangenisdirecteur 

 De Dienst Individuele Gevallen (DG EPI) 

 De Directeur van het NCET (DG MJH) 

Taken betrokken organisaties 

Meldkamer  NCET 

Plaatsen en verwijderen apparatuur In de gevangenis wordt enkelband aangebracht, op verblijfadres wordt een be-

wakingsbox geïnstalleerd. Mobiele equipe van het NCET (DG EPI) beheert en 

plaatst de enkelband en de bewakingsbox 

Registreren meldingen NCET 

Onderhoud materiaal NCET 

Taken betrokken organisaties (vervolg) 

Inschakelen andere partijen bij 

meldingen 

NCET geeft melding van alarm door aan justitieassistent, politie en/of gevan-

genisdirecteur 

Toezicht houden  Justitieassistent. Deze bepaalt ook het vastgelegde uurrooster en de voor-

waarden van de ED van betrokkene en gaat langs op het huisadres waar be-

trokkene wil gaan verblijven 

 NCET controleert de naleving van het uurrooster 

Re-integratie componenten Justitieassistent heeft regelmatig gesprekken met betrokkene op zijn kantoor of 

bij betrokkene thuis. Er is ook telefonisch contact. Frequentie van de contacten 

wordt niet nader toegelicht 

Terughalen naar detentie Indien nodig kan de gevangenisdirecteur of DIG de voorwaarden verscherpen, 

dan wel de ED herroepen indien betrokkene zich dusdanig niet aan de gestelde 

voorwaarden houdt dat dit noodzakelijk is. Betrokkene wordt dan in de gevan-

genis geplaatst vanwaar hij ook onder ED staat 

Overig  Justitieassistent brengt verslag uit van gesprekken met de betrokken gevan-

genisdirecteur die toeziet op het dossier 

 NCET beheert de dossiers ED 

 NCET centraliseert en coördineert de informatie met betrekking tot de ED 

Technische middelen Via Radio Frequency 

Kosten NG 

Schending ED-condities 

Zo ja, welk moment 

Consequenties en procedure 

schending voorwaarden 

 

 

NG 

Indien de voorwaarden of het uurrooster niet worden nageleefd, wordt hiervan 

verslag gemaakt aan de gevangenisdirecteur, die beslist of de ED wordt ge-

schorst of herroepen. Betrokkene kan dan naar de gevangenis worden overge-

plaatst 

Effectiviteit 

Vinden of behouden werk 

 

 

 

Vinden of behouden woning 

Vanhaelemeesch (2013) verrichtte kwalitatief onderzoek (semigestructureerd 

diepte-interviews na verrichten literatuuronderzoek) onder 60 ET’ers en 25 huis-

genoten: 

 Mogelijkheid om te werken: flexibel, maar moeilijk om werk te vinden 

NG 
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(Relatie met) partner Vanhaelemeesch (2013) verrichtte kwalitatief onderzoek (semigestructureerde 

diepte-interviews na verrichten literatuuronderzoek) onder 60 ET’ers en 25 huis-

genoten: 

 Grootste voordeel: meer thuis zijn, samen met partner en kinderen, maar 

meer discussies thuis 

Vanhaelemeesch & Van der Beeken (2012): kwalitatieve interviews bij 27 

ED’ers: 

 Huisgenoten blijken in belangrijke mate van invloed op succes van ED 

 Belevingen van huisgenoten zijn niet gekwantificeerd, alleen voorbeelden van 

uitspraken worden gegeven. Om die reden hier niet gereproduceerd 

 Meeste huisgenoten zijn partner van ED’er (15 van 25) of familielid (9 van 

25); meestal kinderen (20 van 25); meestal vrouw (22 van 25); gemiddelde 

leeftijd 37; minder dan de helft heeft werk (11 van 25); meestal minder dan 2 

maanden ED (11 van 25), 7 partners hebben ervaring tussen 2 en 3 maanden 

ED, 7 partners hebben meer dan 3 maanden ervaring met ED. 

Identiteitspapieren NG 

Inkomen Vanhaelemeesch (2013) verrichtte kwalitatief onderzoek (semigestructureerd 

diepte-interviews na verrichten literatuuronderzoek) onder 60 ET’ers en 25 

huisgenoten: 

 Inkomsten vanuit werk en deel justitie; uitgaven vanwege telefoonrekeningen 

en verplaatsingen 

Schuldhulpverlening  NG 

Zorg NG 

Effectiviteit (vervolg) 

Recidive NG 
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Ervaringen ED’ers Vanhaelemeesch & Van der Beeken (2012): kwalitatieve interviews bij 27 

ED’ers: 

 Voordelen: flexibiliteit van het urenschema werd meest gewaardeerd, net als 

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

de ED steeg met de mate van individualisatie; biedt betere re-integratie mo-

gelijkheden gezien de kans om familie- en vriendenbanden te onderhouden en 

baan en/of opleidingsmogelijkheden te behouden en minder makkelijk 

toegang te hebben tot criminele vrienden 

 Nadelen: psychologische stress door angst, verleiding, druk op sociale leven 

en stigmatisering 

 Ervaringen varieerden tussen verschillende geïnterviewden 

Boone (2012): interview met onderzoekster: 

 Genoemde nadelen aan ED: continue verantwoording afleggen, druk als je 

trein mist/vertraging of file hebt, zeer beperkt in sociale leven door druk niet 

te willen vertellen over ED, vrije uren gaan vooral op aan regelen praktische 

zaken, enz. 

 Ook afhankelijk van voorwaarden: al dan niet groot huis, al dan niet gezin, al 

dan niet werk. Dergelijke omstandigheden hebben impact op ervaring ED 

 Voor huisgenoten ook zwaar: veel op hun schouders (m.b.t. kinderen halen en 

brengen bijv., of in geval van ziekenhuisbezoeken e.d.) 

Vanhaelemeesch (2013) verrichtte kwalitatief onderzoek (semigestructureerde 

diepte-interviews na verrichten literatuuronderzoek) onder 60 ET’ers en 25 

huisgenoten: 

 Algemeen: straf EN gunst 

 Meer voordelen dan nadelen 

 Voorkeur meestal ED 

 Familie en vrienden: bestaande contacten onderhouden gaat wel, maar 

nieuwe contacten moeilijk 

 Gevoel van vrijheid, want niet in gevangenis (keuzevrijheid en soms naar 

buiten), maar met beperkingen: geografisch en met betrekking tot uurrooster. 

Dit conflict kan verleiding oproepen 

 Emotioneel: gevoel bekeken te worden, stress, angst, zichtbaarheid van 

enkelband 

Ervaringen slachtoffers NG 

Werkzame elementen NG 

Relatie ED en verwachtingen ED 

Toeleiding naar ED 1998: 

Belgische ED-model combinatie van penitentiaire en re-integratieve elementen. 

Toeleiding ernaartoe vond weloverwogen plaats en er vond geïndividualiseerde 

begeleiding en toezicht plaats door reclasseringsmedewerker: social workers  

2006: 

Snelle groei gekarakteriseerd door instabiliteit. Overgang naar departement van 

justitiehuizen (niet langer gevangeniswezen) 

M.b.t. redenen van invoer ED NG 

Haken en ogen aan invoering NG 

Neveneffecten NG 
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Overige inzet elektronische 

controlemiddelenf 

1 ET wordt vanaf 2013 ook mogelijk in de fase van voorlopige hechtenis/voor-

arrest; 

2 ET is ook mogelijk wanneer een werkstraf wordt opgelegd die wegens misluk-

king herroepen wordt en omgezet in een gevangenisstraf, die vervolgens 

wordt uitgevoerd als ED;  

3 ET is ook mogelijk nadat betrokkene een deel van zijn straf in de gevangenis 

heeft uitgezeten; dit geldt voor de langer dan 3 jaar gestraften. Op deze 

manier maakt de ED onderdeel uit van detentiefasering: de periode tussen 

gevangenisstraf en voorwaardelijke invrijheidstelling (niet als voorwaarde bij 

voorwaardelijke invrijheidstelling dus). 

NG=niet gevonden en/of niet gerapporteerd 

a Dit onderzoek is een vervolg op/uitbreiding van het onderzoek van Vanhaelemeesch & Van der Beeken (2012) 

b In Beyens, Bas en Kaminski (2007) wordt bijvoorbeeld genoemd dat er op 19 december 2006 9.854 gedetineerden in de 

gevangenis zaten, terwijl de capaciteit op dat moment 8.311 plaatsen was (een overbevolking van meer dan 18%) 

c Het gaat hierbij in ieder geval om zicht op: 

 materiële omstandigheden waarin de ED ten uitvoer wordt gelegd; 

 verkrijgen van akkoord van eventuele meerderjarige huisgenoten; 

 houding van betrokkene ten aanzien van ED; 

 mogelijkheid van betrokkene om in zijn levensonderhoud te voorzien; 

 nuttige dagbesteding, gericht op: 

1 re-integratie op professioneel en educatief vlak (werk, opleiding, vrijwilligerswerk, zoeken naar werk),  

2 gericht op familiaal vlak 

3 gerechtvaardigd door specifieke situatie zoals invaliditeit, ziekte-uitkering of pensioengerechtigheid 

 familiale context; 

 verblijfplaats en omgeving van ED; 

 aard van de gepleegde feiten; 

 risico dat betrokkene vormt voor fysieke integriteit van derden; 

 risico voor plegen nieuwe strafbare feiten; 

 risico dat betrokkene zijn slachtoffers zou lastigvallen; 

 houding van betrokkene ten aanzien van zijn slachtoffers. 

d De Dienst Individuele Gevallen is inmiddels de Dienst Detentie Beheer geworden. In de hier geciteerde Ministeriële om-

zendbrief wordt echter nog de term DIG gehanteerd, vandaar dat dat hier ook zo is overgenomen. 

e Zedendelinquenten zijn lange tijd uitgesloten geweest van elektronische detentie. Vanwege het grote cellentekort is deze 

beperking op een gegeven moment opgeheven (persoonlijke communicatie, 17 april 2013). 

f Naast deze drie andere vormen van elektronisch toezicht, is er een pilot waarbij een ander technisch middel wordt ingezet, 

namelijk stemherkenning. Deze pilot loopt sinds eind 2012 in drie Belgische gevangenissen: Brugge, Antwerpen en Vorst 

(Ministerie van Justitie België, 2012). 

3.9 Duitsland 

3.9.1 Algemene informatie 

Aantal inwoners: 82 miljoen (europa.eu). Aantal gedetineerden per 100.000: 90 

(Van Kalmthout & Durnescu, 2008 op website CEP, geraadpleegd februari 2013). 

Oppervlakte: 356.854 km2 (http://europa.eu). Aantal keer Nederland: ruim 8,8 keer 

zo groot als Nederland (41.526 km2, http://europa.eu). 

3.9.2 Overzicht Duitsland 

De reclassering is grotendeels per deelstaat, Bundesland, geregeld. Er zijn 16 Bun-

desländer, waarvan er twee ervaringen met ED hebben: Hessen en Baden-Württem-

berg. In Hessen zijn 6 verschillende modaliteiten op basis waarvan ET mogelijk is, 

maar deze zijn alle niet van toepassing voor het onderhavige rapport. Alleen Baden-

http://europa.eu/
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Württemberg (BW) kent ED ‘aan de voorkant’, het onderstaande overzicht gaat over 

deze deelstaat. Baden-Württemberg is 35.752 km2 groot (iets kleiner dan Neder-

land). 

 

Tabel 6 Overzicht Duitsland 

Studies (auteur, jaar) Post et al. (2005); CEP (2012); Max Planck Instituut, geraadpleegd 21 maart 

2013; Mayer (2004, 2007); Max Planck Instituut (Elektronische Aufsicht im Voll-

zug der Freiheitsstrafe in Baden-Württemberg; geraadpleegd 21 maart 2013); 

ministerie van Justitie Duitsland (2009, 2010a, 2010b) 

Jaar van invoering ED In 5 van de totaal 17 gevangenissen (Justizvolzugsanstalten) in Baden-Württem-

berg (BW): vanaf 1 oktober 2010 experiment met ED, dat duurt tot 2015 In BW is 

een privé-organisatie verantwoordelijk voor reclasseringswerkzaamheden: 

NEUSTART. Het ministerie van Justitie in BW superviseert deze privé organisatie 

Naam programma Elektronischen Fuβfessel, Elektronisch Aufsicht, Elektronisch überwachter Haus-

arrest 

Reden(en) invoering ED Primair: betere resocialiseringskansen voor betrokkenen en lagere kosten voor de 

deelstaat. Secundair: behouden van sociale bindingen, werk en woning 

Doelgroep Gedetineerden met een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden kunnen huisar-

rest (Hausarrest; §2 EAStVollzG) krijgen; hiervan kan maximaal een derde zonder 

ET worden uitgezeten, wanneer betrokkene meewerkt aan de tenuitvoerlegging 

van het huisarrest  

NB van ED zoals in het onderhavige literatuuronderzoek gedefinieerd is alleen 

sprake wanneer het Hausarrest ook elektronisch wordt gecontroleerd: Hausarrest 

mit Elektronische Aufsicht (§3 EAStVollzG). De duur daarvan is dus maximaal 4 

maanden (twee derde van 6 maanden)  

Uitgezonderd: Tbs-gestelden (Sicherungsverwahrten) 

Juridisch kader en procedure In de wet van 30 juli 2009: Gesetz über elektronische Aufsicht im Vollzug der 

Freiheitsstrafe (EAStVollzG-BW) is ED (en ET) geregeld.* Ingangsdatum 01-01-

2010 t/m 06-08-2013 (bijna 4 jaar, daarna vindt de evaluatie plaats, zie ook 

verderop) 

Procedure: 

 Betrokkene dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van zijn straf een verzoek in 

bij gevangenis die van toepassing is 

 Begeleider vanuit de gevangenis stelt samen met betrokkene het programma 

vast 

 De directeur van de gevangenis geeft toestemming als aan de voorwaarden is 

voldaan (zie hieronder bij vereisten voor deelname) 

 In het programma kan naast werk, opleiding, vrije tijd en sport, deelname aan 

therapie (individuele of groepstherapie) worden opgenomen; ook kan het in-

structies omvatten voor zaken als oponthoud, artsenbezoek, toezicht op alcohol- 

en of drugsgebruik, schadeloosstellingen, en het beheer over inkomsten. In het 

programma kan worden vastgelegd aan welke voorwaarden moet worden vol-

daan om voor ED/ET in aanmerking te komen 

 Als de ED langer dan 4 weken gaat duren, is toestemming van de tenuitvoerleg-

gende instantie (Vollstreckungsbehörde) benodigd 

Aantal elektronisch gedetineerden In de pilot worden 150 deelnemers betrokken 
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Tabel 6 Overzicht Duitsland (vervolg) 

Vereisten voor deelname  Toestemming van betrokkene 

 Eigen onderkomen waar betrokkene kan verblijven en toegang kan verschaffen 

aan alle medewerkers van het programma. 

 Telefoonaansluiting. 

 Toestemming van de volwassen medebewoners van betrokkene 

 De betrokkene werkt, volgt een opleiding of heeft een andere zinnige dagbe-

steding 

 Betrokkene stemt in met vastgesteld dag- en weekschema, hij is in staat met de 

druk/lasten die met de ED gepaard gaan om te gaan en misbruikt het in hem 

gestelde vertrouwen niet 

 Het niet te vrezen is dat betrokkene de ED gaat misbruiken 

Mocht 1 van deze voorwaarden worden overschreden, wordt de ED herroepen  

Overige programma-onderdelen  Betrokkene krijgt een begeleider toegewezen. Voor de psychosociale begeleiding 

kan een derde persoon worden aangesteld 

 Betrokkene is verplicht zich aan de aanwijzingen van de begeleider te houden 

 Betrokkene is verplicht wijzigingen in de vastgelegde programmaonderdelen aan 

zijn begeleider te melden. In het bijzonder wanneer het om veranderingen in 

werk gaat (type werk en aantal uren werk) 

 De begeleider informeert het hoofd van de instelling bij wijzigingen 

Aantal keer melden ED’er  NG  

Lengte maximale duur ED NG 

Aantal uur ED per dag  Werk/opleiding/verzorgen van kinderen: ten minste 20 uur per week 

 Vrije tijd, die buiten de woning mag worden doorgebracht, is onderverdeeld naar 

weken ED (neemt toe naarmate langer in ED): 

 Week 1 t/m 4: 5 uur zaterdag en 5 uur zondag 

 Week 5 t/m 8: 8 uur zaterdag en 8 uur zondag 

 Week 9 en verder: van vrijdag 17.00 uur t/m maandag 8.00 uur 

 Indien werk op zaterdag en/of zondag plaatsvindt, kan de vrije tijd op 

doordeweekse dagen plaatsvinden 

Mogelijkheid overdag ED thuis en 

’s nachts in gevangenis 

Nee 

 

Betrokken organisaties 

PIW’ers Ja  

Overig gevangeniswezen 5 van de totaal 17 gevangenissen zijn betrokken 

Reclassering Ja, voor ED’ers is dit privéfirma NEUstart; voor de ET’ers zijn dit medewerkers 

vanuit de gevangenis waar ze vandaan komen. Daarnaast is nog een andere 

dochteronderneming van NEUstart betrokken bij het reclasseringswerk 

Private beveiligingsbedrijven Twee beveiligingsfirma’s zijn verantwoordelijk voor de computertechniek en de 

telefooncentrale die achter de enkelband ligt 

Politie NG 

Fabrikant technische middel Ja, voor levering apparatuur 

Overig NG 

Taken betrokken organisaties 

Meldkamer  Twee beveiligingsfirma’s 

Plaatsen en verwijderen 

apparatuur 

NG 

Registreren meldingen Beveiligingsfirma’s (meldingen zijn anoniem, alleen het nummer van de betref-

fende enkelband wordt doorgestuurd) 

Onderhoud materiaal NG 

Inschakelen andere partijen bij 

meldingen 

Beveiligingsfirma’s sturen meldingen door naar de betreffende gevangenis  

Toezicht houden Reclassering  
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Tabel 6 Overzicht Duitsland (vervolg) 

Taken betrokken organisaties 

Re-integratie componenten NG 

Terughalen naar detentie PIW’ers 

Overig Gevangenissen: ontvangen meldingen van beveiligingsbedrijven en reageren naar be-

horen 

Technische middelen GPS 

Kosten € 27 per dag in de experimentele fase en naar verwachting later nog minder (i.v.m. € 

87 per dag gevangenisstraf) 

Schending ED-condities 

Zo ja, welk moment  NG 

Consequenties en procedure 

schending voorwaarden 

Hoofd betreffende gevangenis trekt ED/ET in en ED/ET wordt omgezet in gevangenis-

straf. PIW’ers halen betrokkene naar gevangenis. Wanneer een waarschuwing toerei-

kend is of wanneer een beperking van de vrije tijd buiten de woning toereikend is, 

wordt betrokkene niet naar de gevangenis overgeplaatst 

Effectiviteit  

Vinden of behouden werk Er vindt een onderzoek plaats naar de ervaringen met ED in Baden-Württemberg door 

het Max Planck Instituut. Deze evaluatie wordt in 2015 verwacht. Er doen 150 deelne-

mers mee, die willekeurig worden verdeeld over ED of gevangenisstraf. Op deze ma-

nier kunnen effecten eenduidiger aan de ED worden toegeschreven dan enkel de deel-

nemers te onderzoeken. Er is in het onderzoek bijzondere aandacht voor psycholo-

gische en psychosociale effecten van ED 

Vinden of behouden woning Nog niet bekend 

(relatie met) partner Nog niet bekend 

Identiteitspapieren Nog niet bekend 

Inkomen Nog niet bekend 

Schuldhulpverlening  Nog niet bekend 

Zorg Nog niet bekend 

Recidive Nog niet bekend 

Ervaringen ED’er Nog niet bekend 

Ervaringen slachtoffer  Nog niet bekend 

Werkzame elementen Nog niet bekend 

Voldeed ED aan de verwachtingen 

Toeleiding naar ED Nog niet bekend 

M.b.t. redenen van invoer ED Nog niet bekend 

Haken en ogen aan invoering Nog niet bekend 

Neveneffecten Nog niet bekend 

Overige inzet elektronische 

controlemiddelen 

In Baden-Württemberg: 

1 Aan het einde van de gevangenisstraf, als onderdeel van detentiefasering 

2 Aan het einde van de gevangenisstraf, als onderdeel van voorwaardelijke invrijheid-

stelling 

Overige inzet elektronische 

controlemiddelen 

(vervolg) 

In Hessen (eerste ervaringen vanaf mei 2000 in Frankfurt, later ook in de rest van het 

Bundesland): 

1 Tijdens een voorwaardelijke straf 

2 Ter vermijding van het omzetten van een voorwaardelijke straf in een gevangenis-

straf; in plaats van de gevangenisstraf kan betrokkene dan onder ET worden ge-

plaatst 

3 Als onderdeel van detentiefasering: laatste fase van de gevangenisstraf 

4 Als onderdeel van een ondertoezichtstelling (Führungsaufsicht; vindt na detentie 

plaats) 

5 Als maatregel bij voorlopige hechtenis 

6 Als onderdeel van inwilligen van een gratieverzoek 

NG=niet gevonden en/of niet gerapporteerd 
* 

In Duitsland worden geen aparte voorwaarden of kenmerken genoemd voor elektronische detentie en elektronisch toe-

zicht. De tekst in de tabel geldt dus ook voor elektronisch toezicht. 
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4 Slotbeschouwing 

In het onderhavige rapport is verslag gedaan van een literatuuronderzoek naar 

Europese ervaringen met ED ‘aan de voorkant’ (zonder andere vormen van tenuit-

voerlegging van de straf). In deze slotparagraaf wordt een samenvatting van de 

belangrijkste bevindingen gegeven en worden conclusies getrokken. 

 

ED 

Onder ED ‘aan de voorkant’ wordt in het onderhavige onderzoek verstaan: de ver-

plichting elders (meestal thuis) een vrijheidsbenemende straf uit te zitten. Deze ED 

wordt ingezet als de tenuitvoerlegging van onvoorwaardelijke gevangenisstraf en 

wordt met elektronische hulpmiddelen gecontroleerd. Er zijn nog geen andere vor-

men van de tenuitvoerlegging van de straf geweest. 

 

Algemeen 

In verschillende Europese landen zijn de afgelopen jaren de toepassingen van zowel 

ED als ook die voor ET35 ontwikkeld en/of uitgebreid. Van origine werd elektronisch 

toezicht vooral in de fase van voorwaardelijke invrijheidsstelling en/of als onderdeel 

van detentiefasering ingezet. De Verenigde Staten waren daarin de eerste, begin ja-

ren tachtig van de vorige eeuw, met deze zogenoemde back door-toepassingen 

(‘aan de achterkant’).  

De laatste jaren zijn daar vele uitvoeringsmodaliteiten aan toegevoegd. Zo is het 

bijvoorbeeld in België, Frankrijk en in één deelstaat van Duitsland (Hessen) nu mo-

gelijk om preventief gehechten, personen die in afwachting zijn van hun proces, on-

der ET thuis te laten verblijven. Ook bij contactverboden (Zweden) en als middel bij 

een schikking met de aanklager, om zo gevangenisstraf te voorkomen (Frankrijk) 

worden elektronische controlemiddelen ingezet.  

Zweden is uitzondering op de regel dat de meeste eerste initiatieven op het gebied 

van elektronisch monitoren initiatieven ‘aan de achterkant’ zijn. In dit land was juist 

ED als front door-variant (‘aan de voorkant’) de eerste toepassingsvorm van toe-

zicht met elektronische controlemiddelen, welke hier sinds 1994 wordt toegepast. 

De motivatie hiervoor was vooral vanuit re-integratie oogpunt: het beperken van de 

detentieschade. De ontwikkeling van Elektronisch Toezicht naar (varianten van) 

Elektronische Detentie in de andere landen die in het onderhavige literatuuronder-

zoek zijn onderzocht, vindt plaats vanaf ongeveer 2002, met uitzondering van 

Zweden en Frankrijk waar ED ‘aan de voorkant’ al langer plaatsvindt.  

 

Europese landen met ED 

Allereerst is gekeken naar welke Europese landen ervaringen hebben met ED ‘aan 

de voorkant’. Alle landen van de Europese Unie en Noorwegen zijn daarbij in vogel-

vlucht bekeken. Daarnaast zijn tien landen uitvoeriger onderzocht: Zweden, Dene-

marken, Noorwegen, Finland, Frankrijk, België, Engeland en Wales, Noord-Ierland 

en Duitsland. Van deze uitvoeriger bekeken landen is er vrij veel informatie gevon-

den over de systemen in België, Denemarken, Duitsland (Baden-Württemberg), 

Frankrijk en Zweden. 

Verschillende Europese landen hebben ervaringen met ED ‘aan de voorkant’. Dit 

zijn: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland: Baden-Württemberg, Estland, Finland, 

                                                
35

 Onder ET werd in het onderhavige onderzoek verstaan het controleren van (aspecten van) het gedrag van be-

trokkene, al dan niet in combinatie met begeleiding, behandeling en/of zorg, met als doel het opnieuw plegen 

van een delict te voorkomen, waarbij elektronische middelen worden ingezet om dit toezicht te controleren. 
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Frankrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Noord-Ierland (alleen voor levenslang 

gestraften) en Zweden. Voor Luxemburg is het onduidelijk of de inzet van elektro-

nische controlemiddelen ET of ED betreft. De langste ervaring met ED is in Zweden 

(bijna twintig jaar), gevolgd door Frankrijk (zestien jaar). Qua aantallen deelnemers 

per jaar zijn deze twee landen ook de landen met de meeste ervaring: in Frankrijk 

zijn 3.636 personen met ED (november 2009) en in Zweden 3.087 personen 

(2008).  

 

Regionale of landelijke organisatie van ED 

Voor zover bekend lijkt de keuze voor regionale of landelijke organisatie van ED niet 

samen te hangen met de grootte van de onderzochte landen. Twee van de onder-

zochte landen kennen een regionale organisatie van ED (Denemarken en Frankrijk). 

Het Belgische en Duitse systeem zijn zowel landelijk als regionaal: er is een landelijk 

ED-centrum en daarnaast wordt elke ED’er verbonden aan een regionale gevange-

nis. De grootte van de landen varieert: Frankrijk is ruim dertien keer groter dan 

Nederland, Denemarken net iets groter dan Nederland, België en Baden-Württem-

berg zijn iets kleiner dan Nederland.  

 

Redenen invoering 

In de meeste landen worden meerdere redenen voor invoering van ED genoemd. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar primaire en secundaire redenen van invoe-

ring. Het voorkomen van detentieschade was in Zweden de primaire reden voor in-

voering van ED in 1994. Voorkomen van recidive en detentieschade waren in Dene-

marken de belangrijkste redenen van invoering. Overbevolking van gevangenissen 

is in Frankrijk en België de belangrijkste drijfveer achter ED en in Duitsland worden 

zowel de betere resocialiseringskansen voor betrokkenen als ook de lagere kosten 

voor de deelstaat genoemd.  

 

Potentiële doelgroep 

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 maximum aantal maanden gevangenisstraf dat is opge-

legd, b) de vaststelling van een brede groep van veroordeelden die potentieel in aan-

merking komen voor ED, en c) exclusiecriteria wat betreft delict gedrag en/of delict 

geschiedenis. Hierbij is het vanwege de limiet op het aantal maanden maximale 

gevangenisstraf vrijwel onmogelijk in vele landen om ernstige delicten te hebben 

gepleegd, zoals moord, en de straf hiervoor volledig onder ED uit te zitten.  

 

Juridische modaliteit 

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 ED geldt). 

De uitzondering is Finland, waar werd voorzien ED als alternatieve straf in te voe-

ren. In de meeste onderzochte landen moet betrokkene zelf een verzoek indienen 

om zijn straf onder ED uit te zitten. Verschillende instanties zijn in de verschillende 

landen de aangewezen partij om al dan niet toestemming tot ED te verlenen: de 

reclassering (Zweden), de Juge d’Application des Peines (rechter belast met het uit-

voeren van straffen en hun eventuele aanpassingen naar omstandigheden en de 

persoonlijke situatie van een verdachte, Frankrijk), de gevangenisdirecteur of de 

Dienst Individuele Gevallen (België) en ook in Duitsland is dit de gevangenis-

directeur. 
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Betrokken instanties 

De betrokken instanties variëren tussen de landen. De achterliggende redenen van 

invoer van ED zijn bepalend voor het inrichten van het systeem erachter: de uitvoe-

ringspartijen en hun taken. Meestal krijgen één of twee partijen de meeste taken 

toebedeeld. Zo is de reclassering in Zweden de belangrijkste uitvoerende instantie 

en verrichten PIW’ers het meeste werk in Frankrijk. In België is justitie de belang-

rijkste uitvoerende partij (het NCET en justitieassistenten). De (geprivatiseerde) re-

classering en private beveiligingsbedrijven in Duitsland zorgen voor de tenuitvoer-

legging van ED in Duitsland. Gezien de variatie in betrokken instanties is ook de 

taakverdeling per land variabel. Sommige landen hebben regionale centra waar de 

meldingen van schendingen van condities van ED binnenkomen (Denemarken en 

Frankrijk), andere landen hebben dit zowel centraal als ook regionaal geregeld 

(België en Duitsland).  

 

Controle en in mindere mate begeleiding/behandeling 

In de onderzochte landen is de ED veelal vormgegeven vooral met behulp van (in-

tensieve) vormen van controle en in mindere mate met begeleiding en/of behande-

ling. Zo wordt er (op afgesproken maar ook op onverwachte momenten) gecontro-

leerd of de ED’er zich daar bevindt waar hij zich volgens afspraak moet bevinden. 

De elektronisch gedetineerde moet daarnaast een nuttige dagbesteding hebben, 

welke meestal werk is (soms ook opleiding, training, cursus of behandeling). Bege-

leidende activiteiten als hulp bij het vinden of behouden van werk, financiën, ge-

zondheidszorg, enz. zijn niet heel uitgebreid en echte behandelactiviteiten vinden 

eigenlijk alleen in Zweden plaats, hoewel ook Denemarken, België en Duitsland kort 

noemen dat er mogelijkheden tot behandeling zijn. In Zweden is de meeste nadruk 

op re-integratie en behandeling, terwijl het Franse systeem het meest sober is: daar 

is de ED het minst omgeven met andere onderdelen naast de EC van de verblijf-

plaats van betrokkene.  

 

Condities 

De meeste landen stellen zes condities aan het definitief toekennen van ED aan de 

veroordeelde. Dit zijn: 1) het hebben van geschikte woonruimte, 2) een verbod op 

alcohol- en drugsgebruik, 3) een goedgekeurde dagbesteding (meestal werk), 4)  

de toestemming van de ED’er zelf, 5) de toestemming van de (volwassen) huisge-

no(o)t(en) en 6) een gepersonaliseerd urenschema met daarin de activiteiten en 

locatie (thuis, werk, enz.) waar de ED'er zich aan moet houden. 

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 elektronisch 

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

waarden (meestal vanwege alcoholgebruik). 

 

Techniek  

Er bestaan verschillende technische mogelijkheden om ED vorm te geven. Met tech-

nieken gebaseerd op radiogolven, zoals de RFID wordt meestal gewerkt wanneer 

het gaat om een locatiegebod: het controleren van de aanwezigheid op één bepaal-

de plaats (Zweden). In de VS wordt met behulp van een computerprogramma ge-

controleerd of de ED’er zich daadwerkelijk thuis bevindt. De betrokkene draagt hier-

bij een enkelband en moet hiermee op de controletijden contact maken met een 

verificatie-box die bij hem thuis is bevestigd. In België is naast genoemde RFID ook 

een pilot met stemherkenningssoftware (zonder enkelband en ontvangstbox). In 

Frankrijk maakt men gebruik van GSM-technologie.  
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Kosten 

De kosten voor verschillende ED-programma’s in de onderzochte landen zijn veelal 

niet te vergelijken. Dit komt voor een deel doordat de basis voor de berekening van 

de kosten niet duidelijk wordt gespecificeerd. Ook wordt de besparing ten opzichte 

van gevangenisstraf niet op consequente manier vergeleken, waarbij geldt dat een 

vergelijking met minder zwaar beveiligde inrichtingen meer besparingen opleverd 

(deze zijn minder duur) dan een vergelijking met zwaarder beveiligde inrichtingen 

(deze zijn duurder). 

De laagste (geraamde) kosten voor ED zijn € 27 per persoon per dag (Duitsland) en 

de hoogste € 60 (Frankrijk). Voor een geheel ED-programma (lengte niet gespecifi-

ceerd) wordt gemiddeld naar schatting ongeveer € 893 uitgegeven. De gevonden 

gerapporteerde besparing op ED versus reguliere gevangenisstraf wordt voor een 

geheel ED-programma op € 635 geschat. Verder variëren de gevonden besparingen 

van € 9 (Frankrijk) tot € 79,60 (Nederland) per persoon per dag. 

 

Duur 

Het aantal maanden ED per land is gemaximeerd. Dit varieert van maximaal vijf 

maanden in Denemarken tot maximaal drie jaar in België, hoewel de praktische ma-

ximale duur van ED in België twaalf maanden is. Dit komt doordat veroordeelden in 

België na een derde van de straf voorlopig in vrijheid worden gesteld. De maximale 

duur van ED in de overige landen is zes maanden in Zweden, acht maanden in Fin-

land, twee jaar in Frankrijk en vier maanden in Duitsland. Daarnaast is in de meeste 

landen aangegeven hoeveel uur per week de ED’er zich in zijn woning moet bevin-

den. Vrije uren zijn meestal in het weekend en nemen meestal toe naarmate de ED 

langer duurt (België, Duitsland, Frankrijk). 

 

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 de 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 vier jaar is). In 

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

in Frankrijk geldt dat ED’ers vaker dan gedetineerden zijn veroordeeld 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 (de Nederlandse en de Franse, respectievelijk) en vaker ge-

middeld wat ouder. In Frankrijk gold verder dat ED’ers vaker samen met een part-

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

van werk. 

 

Effectiviteit 

 

Leefgebieden 

Qua uitkomstmaten vinden of behouden woning, identiteitspapieren, schuldhulpver-

lening, en zorg is in geen van de landen informatie gevonden. Qua vinden of behou-
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den werk werd in de Zweedse evaluatie van de eerste pilot van ED gevonden dat 

ED’ers veelal hun werk konden behouden (geen cijfers genoemd) en dat ze gemid-

deld dertig uur per week werkten. In België blijkt uit evaluatieonderzoek dat ED 

zodanig flexibel is dat de mogelijkheid bestaat om te kunnen werken, maar dat het 

vinden van werk voor degenen die dit niet al hadden moeilijk is.  

 

(Relatie met) partner  

In België wordt als grootste voordeel genoemd dat elektronisch gedetineerden meer 

thuis kunnen zijn bij partner en kinderen, maar dat het ook meer discussies oplevert 

om zoveel thuis te zijn. Ook wordt genoemd dat huisgenoten (meestal de partners) 

in belangrijke mate van invloed zijn op het succes van de ED. Daarbij komen veel 

(huishoudelijke) taken terecht op de huisgenoten, zoals bijvoorbeeld het doen van 

boodschappen, het halen en brengen van kinderen naar school, vriendjes en/of 

bezoek aan een arts.  

 

Inkomen  

Geen informatie hierover gevonden van Zweden, Denemarken en Frankrijk; België 

rapporteert alleen dat de bron van inkomsten het werk en de bijlage vanuit Justitie 

is en dat er ook uitgaven zijn, in de zin van telefoonrekeningen bijvoorbeeld. Voor 

Duitsland zijn in het kader van de pilot nog geen resultaten op het gebied van in-

komen bekend.  

 

Ervaringen deelnemers zelf  

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 mins-

tens 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. De condities van geen alcohol- of drugsgebruik, het werken, de onaan-

gekondigde bezoeken thuis en het dragen van het elektronische controlemiddel 

waren niet moeilijk om aan te houden. Wel ervoeren de deelnemers moeite met het 

onderhouden van normaal contact met vrienden en het participeren in vrijetijds-

besteding. Het algemene oordeel in dit onderzoek luidde 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 met de mate 

van individualisatie. Als nadelen werden onder meer genoemd de psychologische 

stress door angst, verleiding, druk op het sociale leven en stigmatisering.  

 

Recidive  

Er zijn 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 gede-

tineerden in Nederland, de – statistisch gezien – basisvoorspelling van recidive bij 

aanvang van de ED is iets lager voor ED’ers in vergelijking met reguliere gedeti-

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

In Denemarken werd een recidivepercentage van ED’ers gevonden van 20%, zonder 

dat daarbij een vergelijking werd gemaakt met een controlegroep.  

 

Verwachtingen 

Er zijn in het kader van het onderhavige onderzoek weinig studies gevonden die 

gaan over al dan niet uitkomen van verwachtingen over ED-programma’s. Alleen 

vanuit Zweden wordt genoemd dat de ED voldeed aan de verwachtingen omdat een 
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aantal key-reclasseringsbeambten werd aangesteld die het programma ondersteun-

den en mogelijke weerstand binnen de reclassering konden wegnemen. Verder was 

er weinig maatschappelijke weerstand doordat er een duidelijke mediastrategie was, 

de doelgroep van ED’ers laag risico had, er geen incidenten met ED in de media wa-

ren geweest, de ED geleidelijk werd ingevoerd en aan elke nieuwe fase een grondige 

evaluatie was gekoppeld. 

 

Haken en ogen 

Verschillende aspecten van ED staan in de wetenschappelijke literatuur ter discus-

sie. De thema’s zijn onder meer: is ED kosteneffectief, draagt het bij aan een diver-

sion effect (hiermee wordt aangegeven dat het een omleiding van gevangenisstraf 

naar een alternatieve straf is) of meer aan een net-widening effect (aanzuigende 

werking van straf; ook mensen onder een hogere mate van controle – van de  

staat – die anders een alternatieve, minder invasieve maatregel opgelegd zouden 

hebben gekregen), aan minder detentieschade (door al dan niet betere mogelijk-

heden tot het behouden van woning, werk, familie en vrienden), aan de adequate 

bescherming van de maatschappij, en aan een schending van de rechten van de 

mens, vooral die van de privacy van de elektronisch gedetineerde wiens handelen 

een groot deel van de tijd wordt gecontroleerd. 

In de eerste pilot van ED in Nederland worden naast een vooral positieve conclusie 

ook enkele kanttekeningen bij de resultaten gezet. Deze betreffen de toeleiding naar 

ED (vooral uit twee gevangenissen kwamen de aanmeldingen, waarbij voorlichting 

bij de rechters van belang werd gezien als middel om dit te verhelpen) en het be-

palen van de exacte bijdrage aan het terugdringen van het cellentekort. Inhoudelijk 

gezien worden er geen kanttekeningen genoemd.  

Voor wat betreft de Nederlandse situatie ten tijde van de tweede pilot ED zijn eer-

dere aanbevelingen vooral gericht op de uitvoering van ED (regionaal in plaats van 

landelijk georganiseerd) en het hierdoor ontstane gebrek aan uniformiteit in de 

bejegening van ED’ers in de verschillende delen van het land. Ook het explicieter 

maken van verschillende regels, voorwaarden en uitvoeringsinstructies voor alle 

betrokken partijen (Penitentiaire Inrichting Administratief, ED’ers, politie, enz.) is 

hierbij een aanbeveling.  

 

Werkzame elementen  

Elementen voor het laten slagen van de ED zijn in het onderhavige literatuuronder-

zoek weinig literatuur gevonden. Alleen in Zweden worden twee werkzame elemen-

ten genoemd waarbij het belangrijkste veronderstelde werkzame mechanisme het 

koppelen van elektronisch monitoren aan een behandelprogramma is, wanneer 

reintegratie (ook) een doel van de ED is. Daarmee samenhangend wordt veron-

dersteld dat een hoge mate van controle én een hoge mate van ondersteuning 

essentieel zijn. 

 

Belang van wetenschappelijk onderzoek 

Verschillende landen geven het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar de 

verschillende effecten van ED een belangrijke plaats wanneer het gaat om het bepa-

len van al dan niet invoeren van ED-schaalvergroting en het al dan niet ingaan van 

nieuwe ED-fases. In Zweden, België en Duitsland zijn hier voorbeelden van te vin-

den. Het lopende onderzoek door het Max Planck Instituut in Duitsland is hier een 

mooi voorbeeld van: voor ED geschikte kandidaten worden willekeurig in het ED-

programma of in de reguliere gevangenis geplaatst en onderzocht op verschillende 

kenmerken. Op deze manier zijn eventueel gevonden verschillen op bijvoorbeeld 

leefgebieden, recidive en kosten eenduidiger al dan niet aan het ED-programma toe 

te schrijven.  
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Beperkingen 

In het onderhavige onderzoek zijn vooral literatuurbronnen over de verschillende 

vormen van ED in de onderzochte landen gevonden en verwerkt. Plan-, proces- en 

effectevaluaties van de implementatie van ED in de landen zijn minder vaak gevon-

den. Ook methodologisch sterke onderzoeken zijn minder vaak gevonden. Bindende 

uitspraken over de effectiviteit van ED (vinden/behouden woning, identiteitspapie-

ren, schuldhulpverlening, zorg, vinden of behouden werk, relatie met partner en 

inkomen) zijn aan de hand van het onderhavige literatuuronderzoek dan ook niet te 

geven. Het onderhavige literatuuronderzoek is te beschouwen als een snelle scan 

van Europese ervaringen met ED ‘aan de voorkant’, zonder daarbij uitputtend te 

zijn.
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Summary 

Electronic monitoring as a front door initiative 
A quickscan into European experiences 

The Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of Security and Jus-

tice recently conducted a literature study on the experiences with electronic deten-

tion in Europe. Electronic detention was defined as the obligation to fulfill a prison 

sentence at home, under ‘house arrest’, with electronic devices as a means of con-

trolling this house arrest. The electronic devices of choice are usually ankle brace-

lets. Only electronic detention as a front door scheme (ED-FD) was examined. This 

is home detention when no other forms of the execution of the sentence have taken 

place yet. Note the difference with electronic monitoring, which is electronically 

monitored supervision that is usually put into place as a back door initiative, at the 

end of a sentence and usually part of conditional release. In the present study, the 

experiences with front door initiatives with electronic detention in most European 

countries were examined in brief. Furthermore, 10 countries were studied in more 

detail, these were Belgium, Denmark, Germany, England and Wales, Finland, 

France, Northern Ireland, Norway, Scotland and Sweden. The present study is limit-

ed to the first group of electronically monitored offenders as foreseen in the draft of 

a Dutch law proposal with regard to electronic detention (Ministry of Security and 

Justice, proposition of law, 22nd of March 2013).  

Results 

European experiences 

At least 12 European countries and one federal state of Germany have electronic 

detention as a front door scheme programs put in place in their legal system. These 

are: Belgium, Cyprus, Denmark, Germany: Baden-Württemberg, Estonia, Finland, 

France, Poland, Portugal, Spain, Czech Republic, Northern Ireland (only for offend-

ers with a life sentence) and Sweden. In Sweden, electronic detention as a front 

door scheme has been available for almost 20 years. France also has a lot of 

experience with electronic detention as a front door scheme, it has been possible for 

16 years. Sweden and France are not only the two countries with the longest expe-

rience with ED-FD, but these two countries also have the most experience with ED-

FD with regards to the number of participants on a yearly basis: in France there are 

more than 3,600 electronically monitored offenders on a yearly basis (November 

2009) and in Sweden this number is over 3,000 offenders (in 2008). The programs 

that are set up for electronically monitored offenders are very different: a sober 

regime in France, with little more than the electronic ankle bracelet and an alarm 

system to control the whereabouts of the offender, whereas in Sweden, an elabor-

ate system of not only control but also guidance is set up. In almost all European 

countries that have ED-FD and for which we were able to collect information on the 

legal framework in which ED-FD is put into place, electronic detention as a front 

door scheme is an execution modality of a prison sentence (we were not able to find 

this information for all countries). The exception is Finland, in this country, law 

enforcement agencies were planning to introduce ED-FD as an alternative sanction. 

In most countries that were studied, the offender has to send in a request to serve 
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his sentence under an electronically monitored home detention scheme instead of in 

prison. 

 

Conditions 

To determine which offenders are potentially suitable candidates for electronically 

monitored punishment as a front door scheme, all countries consider at least three 

factors. These are 1) the prison sentence may not exceed a certain fixed number  

of months (i.e., usually no longer than one year), 2) no specific types of crimes are 

excluded from ED, however, 3) there are exclusion criteria with regards to criminal 

behavior and offender history without naming a specific type of crime. For instance, 

in Finland it is not possible to serve a prison sentence under electronic detention 

when the offender has been convicted to an unconditional prison sentence in the 

past. Due to the limitation on the maximum number of months of prison time that 

may have been imposed, it is virtually impossible to have committed a serious 

crime, like murder, and fulfill the sentence for this crime fully under electronic de-

tention. 

Further, most countries have six requirements with regards to the final decision of 

approval of serving a prison sentence under electronic detention. These are: 1) to 

have a suitable house/living space, 2) to refrain from drug and alcohol use, 3) to 

have appropriate day-time activities (mostly a job), 4) to have permission from the 

offender, 5) to have permission from (adult) housemates, and 6) a personalized 

schedule in which all activities are listed and in which the whereabouts of the 

offender is specified at all times.  

 

Characteristics of ED-FD-participants 

With regards to their offence history, offenders under electronic detention in the 

Netherlands are less often first offenders and also less often revolving-door offend-

ers (i.e., more than 20 previous convictions), when compared to ex-offenders who 

serve their sentence in prison. Further, ED-FD offenders have more often committed 

an offence of the traffic law and more often a crime of weapons and ammunition 

laws and economic crimes. 

The index offence, the crime for which ED-FD has been put in place, is usually less 

serious for ED-FD offenders as compared to offenders who spend their time in pris-

on. The level of seriousness of the crimes may be deducted from the maximum 

amount of time in prison that, by law, may be imposed, which was 4 years. In Swe-

den, most ED-FD offenders have been convicted for drunk driving and in France, 

ED-FD offenders as compared to offenders who spent their time in prison have been 

sentenced for driving under the influence. Most French ED-FD offenders have been 

convicted for theft, traffic crimes, drug crimes, abuse and sexual aggression. 

With regards to their socio-economic background, ED-FD offenders in Sweden more 

often have a more favorable background as compared to offenders who spend their 

time in prison. In the Netherlands and France, ED-FD offenders as compared to 

offenders who spend their time in prison are more often female, their country of 

birth is more often the same as their country of residence, and on average ED-FD 

offenders are a bit older. In France ED-FD offenders more often were in a relation-

ship, more often had children, more often had higher levels of education and more 

often had a job. 

 

Effectiveness 

For several previously specified outcome measures, there were no or hardly any 

studies available. Therefore, with regards to the effectiveness of ED-FD, no defini-

tive conclusions can be drawn. 
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In Sweden, many ED-FD offenders were able to keep their jobs and they worked on 

average about 30 hours per week. In Belgium, ED-FD was flexible enough to contin-

ue to work, however, for those not already in possession of a job, it was difficult to 

find a job.  

With regards to the relationship to their partner in Belgium it is stated that they find 

it a big advantage that the offenders can spend more time with their partners and 

children. At the same time this is seen as a disadvantage since there are more 

discussions when spending so much time at home. Housemates are an important 

factor in the success of electronic detention since they have to do most of the 

(household) work. In Belgium with regards to income it is stated that the only 

source of income is work (when they have a job) and that there are expenses as 

well, such as phone bills. 

Only for Sweden and Belgium we were able to find information on the experiences 

of ED-FD offenders themselves. In Sweden, ED-FD offenders stated that they find 

the electronic detention at least as intrusive as a prison sentence with regards to 

freedom of movement. The guidance by probation officers was regarded as positive. 

Electronically detained offenders did not find it hard to refrain from alcohol and drug 

use, to work, to receive unexpected house visits and to wear the electronic ankle 

bracelet. The ED-FD offenders found it harder to maintain a normal relationship with 

family and friends and to participate in leisure time activities. The general opinion in 

this study was that ED-FD was a somewhat milder punishment then a prison sen-

tence. In Belgium, the advantages that were mentioned were the flexibility of the 

schedule and the possibility to make a personalized schedule (the amount of appre-

ciation was higher when the ED-FD offender had more to say about the contents of 

the schedule). Among the disadvantages that were mentioned were psychological 

stress due to anxiety, temptations to break the conditions of the schedule, pressure 

on the social life and stigmatization.  

We were only able to find some research about breaches of the conditions that apply 

to the electronic detention that were done in Sweden. When ED-FD was first intro-

duced in Sweden a study was conducted among 600 ED-FD offenders and it was 

found that 6% of these 600 offenders had to leave the program due to breaches of 

conditions, which were mostly alcohol usage. The offenders who breached the condi-

tions were sent to prison for the remainder of their sentence.  

There are not too many studies that examine the rate of recidivism after ED-FD.  

The two studies that were found showed that there is no difference in recidivism be-

tween ED-FD offenders and offenders who spent their time in prison. With regards 

to the potential recidivism rate of ED-FD offenders in the Netherlands, it was found 

that, statistically, the basic level of recidivism at the start of ED-FD is somewhat 

lower for ED-FD offenders as compared to offenders who spend their time in prison 

(60% for ED-FD, 62% for regular prisoners; this difference is significant). In Den-

mark, a recidivism rate of 20% for ED-FD offenders was found, this number was not 

compared to a control group.
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Bijlage 1 Leescommissie 

De leescommissie bij deze quickscan wordt hartelijk bedankt voor haar nuttige 

feedback. 
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