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Inleiding

Op verzoek van de Directie Beleid heeft het WODC een snelle internationale
vergelijking uitgevoerd met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van
penitentiaire capaciteitsproblemen en (pogingen tot) oplossingen daarvan.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan gegevens uit de strafrechtsketen en
zal bezien worden welke conclusies daaraan verbonden kunnen worden met
betrekking tot de belasting van het penitentiaire systeem.
De landen die in deze vergelijking betrokken worden zijn:

Nederland
Duitsland en/of Nordrhein-Westfalen
Engeland/Wales
Frankrijk
België
Denemarken

De rapportage begint met een samenvatting van de belangrijkste conclusies;
vervolgens zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- Penitentiaire capaciteit, uitbreidingen en verklaringen voor de recente
capaciteitsdruk.

- Geregistreerde criminaliteit, vonnissen en executie in de praktijk.
- Maatregelen ter verlichting van de capaciteitsnood anders dan uitbreiden

van het aantal plaatsen; o.a.
svervroegde/voorwaardelijke invrijheidstelling en gratie
sboetes als substituut voor gevangenisstraf
sterugdringen/afschaffen korte vrijheidsstraf
*electronisch toezicht
*(intensief) toezicht of probatie.

Intensieve pogingen om recent cijfermateriaal compleet te kunnen
presenteren, zijn niet altijd gelukt. Vandaar dat in sommige gevallen met
wat ouder materiaal gewerkt moest worden (1990/1991). De cijfers van het
OM voor Engeland, Nederland, Nordrhein-westfalen en Denemarken zijn
vrijwel compleet voor 1994 en kunnen dus goed ter onderlinge vergelijking
gebruikt worden. Vooral de Bondsrepubliek Duitsland en België blinken uit
door ontbreken van recente nationale statistieken, zowel
gevangenisstatistieken als politie- en OM statistieken. Waar noodzakelijk en
mogelijk hebben we de deelstaat Nordrhein-Westfalen in de beschouwingen
betrokken; qua omvang vergelijkbaar met Nederland.
De cijfers die her en der tussen vierkante haakjes in de tekst staan, zijn
1 iteratuurverwijzingen.



Samenvattende conclusies

* Nederland is op dit moment het enige van de onderzochte landen dat
een omvangrijk penitentiair nieuwbouw programma in uitvoering heeft.

* indien het aantal cellen per 100.000 inwoners als maat wordt
gehanteerd, zal de uitbreiding van de capaciteit tot gevolg hebben dat

Nederland per 1997 een Europese ‘middenmoter’ is geworden.
* indien echter het relatieve aantal opsluitingen per jaar als maat wordt

aangehouden, dan behoort Nederland samen met Denemarken (en andere
Scandinavische landen) nu al tot de Europese koplopers.

* Denemarken is het enige land dat een achteruitgang in het aantal
gedetineerden per 100.000 verwacht (10% minder in 1997).

* Frankrijk en Engeland voorzien tussen 1993 en 1997 een toename van
het aantal gedetineerden per 100.000 inwoners van respectievelijk 28%
en 14%.

* In sommige landen (m.n. Frankrijk en België) wordt de capaciteitsdruk
zichtbaar door overbevolking van de penitentiaire inrichtingen.

* De gemiddelde duur van de feitelijke vrijheidsbeneming neemt in
Nederland toe. België en Denemarken liggen relatief laag en Engeland
heeft de langste gemiddelde vrijheidsbeneming.

* Naast de toenemende duur van de feitelijke vrijheidsstraf, is een andere
verklaring voor de recente capaciteitsdruk gelegen in een toename van
het absolute aantal geheel onvoorwaardelijk opgelegde
gevangenisstraffen.

* Van de onderzochte landen heeft Nederland het hoogste percentage
vrijheidsstraffen (33%). Indien de transacties worden meegeteld, daalt
dit percentage tot het niveau van de andere landen.

* De Bondsrepubliek heeft het hoogste ophelderingspercentage (47%), en
Nederland het laagste (19%).

* Van de onderzochte landen hebben Denemarken en Duitsland het
hoogste percentage opgelegde boetes (84% en 74%).
Frankrijk en Duitsland hebben het laagste aantal geregistreerde
misdrijven per 100 inwoners.

Vrijwel alle in dit onderzoek betrokken landen hebben pogingen
ondernomen om de druk op de bestaande penitentiaire capaciteit te
verlichten. Uit de veelheid aan varianten kan een drietal strategieën
gedestilleerd worden:

1) de feitelijke capaciteit opvoeren;
2) een achterdeurbeleid’, dwz de uitstroom bevorderen;
3) een voordeurbeleid’, dwz de instroom beperken.



Alle drie strategieën worden in meer of mindere mate toegepast in de hier

onderzochte landen. Nederland springt er uit omdat het de nadruk legt op

nieuwbouw. België praktiseert voornamelijk een ‘achterdeurbeleid’, waarop,

door de ondoorzichtigheid ervan, zeer veel kritiek is. Duitsland probeerde

vooral door het afschaffen van korte gevangenisstraffen de druk op de

capaciteit te verlichten. In de overige landen worden combinaties van 2) en

3) gehanteerd.
De meest gebruikte modaliteit binnen het ‘voordeurbeleid’ is het beperken

of afschaffen van de mogelijkheden om korte vrijheidsstraffen op te leggen.

Zowel Duitsland als Denemarken, Engeland en België hebben, ofwel

wettelijk, ofwel in richtlijnen, het opleggen of het tenuitvoerleggen van een

korte gevangenisstraf proberen uit te bannen. Het netto effect hiervan is

beperkt. In de voorbeeldianden werd de korte vrijheidsstraf vervangen door

een (dag)boetestelsel met als stok achter de deur een vervangende hechtenis.

Met het achteruitgaan van de inkomenspositie van de doelgroep’ werden de

boetes minder en minder betaald, met als gevolg dat de vervangende

hechtenis tenuitvoer moest worden gelegd; ook dit leidde per saldo tot een

toename van het aantal vrijheidsstraffen. Tevens wijzen sommige auteurs op

het mechanisme dat rechters, die een vrijheidsstraf voor een bepaalde

persoon aangewezen achten, overgaan tot het opleggen van een hogere straf.

Hierdoor worden de beperkingen die de wet of de richtlijnen opleggen,

omzeild. Paradoxaal genoeg bleek op termijn het netto effect hiervan een

toenemende druk op de gevangeniscapaciteit te zijn.

Ook waren vele maatregelen in de Pogen van het ‘publiek’ arbitrair en niet

bevorderlijk voor de geloofwaardigheid van het strafrecht. In België

bijvoorbeeld worden op last van het OM straffen tot vier maanden niet meer

tenuitvoergelegd. Dit geldt ook voor vervangende hechtenis bij het niet

betalen van een opgelegde boete. In de dagelijkse praktijk betekent het niet

betalen van de boete simpelweg dat je de straf ontloopt.

Alternatieve straffen zoals dienstverlening dienen niet in de eerste plaats als

vervanging van een (onvoorwaardelijke) vrijheidsstraf maar als zelfstandige

straf, zodat het effect op de vraag naar penitentiaire capaciteit relatief

gering is. Engeland vormt daarop een uitzondering -met name waar het gaat

om het jeugdstrafrecht- en is mede daardoor koploper op het gebied van de

toepassing van de dienstverlening.
Hoewel menigeen elektronisch huisarrest een bloeiende toekomst voorspelt,

vindt het slechts mondjesmaat toepassing in Europa. Van de onderzochte

landen experimenteren Engeland en Nederland met ET; verder voert binnen

Europa alleen Zweden momenteel een experiment uit. Buiten Europa heeft

de VS de meeste ervaring met ET en passen ook Israël, Singapore, Canada,

Nieuw Zeeland en Australië ET toe. Gegeven het geringe aantal landen dat

ET hanteert, lijken de mogelijkheden niet volledig benut te worden.

Het ‘achterdeurbeleid’ dat in elk land toegepast wordt, bestaat vooral uit het

al dan niet voorwaardelijk kwijtschelden van een deel van de

gevangenisstraf. Vooral België kent een ingewikkeld stelsel met wel 10 of

meer varianten van vervroegde-, voorwaardelijke- of voorlopige

invrijheidstelling. Volgens ingewijden is het hierdoor dermate moeilijk om
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de datum van de invrijheidstelling te bepalen dat een niet onbelangrijk aantal
gedetineerden langer in de cel vertoeft dan strikt genomen noodzakelijk is.
De in Europa vigerende stelsels van vervroegde/voorwaardelijke
invrijheidstelling stammen uit de periode dat er geen sprake was van
capaciteitsdruk, maar veeleer van pogingen om de duur van de
gevangenisstraf te beperken vanuit de resocialisatie gedachte. Toen de
capaciteitsnood zich aandiende vormde dit ‘achterdeurbeleid’ geen reële
optie meer ter leniging van de nood. Het is dus maar zeer de vraag of de
VI-regelingen hebben geleid tot een verlichting van de capaciteitsnood Daar
komt nog bij dat de VI-praktijk al snel verdisconteerd werd in eis en
strafmaat, waardoor het aantal ten uitvoer te leggen detentiejaren toe- in
plaats van afnam. Een laatste argument ter ondersteuning van de stelling dat
VI geen serieuze optie meer is ter terugdringing van het aantal ten uitvoer te
leggen detentiejaren, is de overweging dat een verdere terugbrenging van de
feitelijk uit te zitten tijd, de geloofwaardigheid van het strafrecht ernstig in
het geding zou brengen. Onder andere met deze motivatie heeft recentelijk
Engeland striktere regels ingevoerd met betrekking tot VI.
Vele landen kennen een ‘probation’ periode. Niet in de vorm van
zelfstandige straf maar als proefperiode (eventueel onder toezicht) bij een
voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarom biedt ook dit in de huidige vorm
geen soelaas voor de capaciteitsproblemen. De VS kennen Probation wel als
substituutstraf voor een vrijheidsbeneming.



1 Gevangeniscapaciteit,

uitbreidingen en verklaringen

voor de capaciteitsnood

In september 1995 heeft de afdeling Beleidsinformatie van de Dienst

Justitiële Inrichtingen een snelle Europese peiling gedaan [42] naar de stand

van zaken m.b.t. de penitentiaire capaciteit. Dit leverde de volgende

gegevens op.
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Frankrijk liet van officiële zijde weten dat aldaar n 1997 13.000 nieuwe

cellen gebouwd zullen worden. Niet duidelijk is geworden of dit leidt tot

een feitelijke uitbreiding van de capaciteit of dat dit vervangende

nieuwbouw is.
Eveneens belangrijk bij het vaststellen van de beschikbare capaciteit is het

bezettingspercentage ervan [40]. Zowel België als Frankrijk hebben de

neiging om de ook daar ervaren toenemende druk op de cellulaire capaciteit

(in ieder geval deels) op te vangen door het plaatsen van meer personen op

ëén cel. Hier kan dus van overbevolking gesproken worden.

&anta II.n

3O -

2a.x -

—

2.Oa —

1o-

esi eêio

B.Igi6

51.524 53.O

IE
EngiridNaJu Fraraijk

uttirno 17

rhh1

L1

D.nerTwken



Figuur 2: Bez.ftngsp.rcerlt6ge var de c.capaciteit in 1993
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Opvallend resultaat is het gegeven dat Frankrijk zegt (voorlopig) geen cellen
hij te bouwen, maar niettemin voor 1997 een toename in het aantal
gedetineerden van 28% voorziet. Aangenomen moet worden dat hier
bestaande celcapaciteit geschikt wordt gemaakt voor gebruik door meerdere
personen .(zie ook figuur 2).
Verder blijkt dat Nederland koploper is in het uitbreiden van de cellulaire
capaciteit. Nederland neemt met het voltooien van het huidige

b.zGttIn,rc6rltaQw 1Q
140

120-

1_

‘o-i

e0-

•i
40[

20— .:

0
N..riw B.Igi

110

Durts1anC ELar’IWIJU D.n.mancer,

De capaciteitsuitbreidingen resulteren in diverse landen in een toename van
het aantal gedetineerden per capita, zij het voor het ene land meer dan voor
het andere [42]

Figuur 3: Aantal g.d.tn..rd.n p.r 100.000 inwoners
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bouwprogramma in 1997, een Europese middenpositie in. Denemarken is
het enige land dat een teruggang voorziet (per 16-1-96 was het aantal
gedetineerden per 100.000, 66, [31]).
Over Duitsland is weinig recents te melden omdat sinds 1992 geen nationale
gevangenisstatistieken meer bijgehouden.

De vaststelling van het aantal gedetineerde personen per 100.000 inwoners
is een momentopname: hoeveel mensen ondergaan een detentie op één
moment in de tijd? Het antwoord op de vraag hoeveel personen in een jaar
rijd gedetineerd worden, hangt af van de gemiddelde lengte van de straf die
opgelegd wordt; één cel kan door meerdere personen bezet worden als de
straf minder dan een jaar is. De indruk bestaat dat Nederland ten opzichte
van andere Europese landen relatief kort straft. Dit zou betekenen dat het
aantal mensen dat in één jaar een vrijheidsstraf ondergaat aanzienlijk hoger
ligt dan de 83 per 100.000 die in 1997 voorzien zijn.
We zullen vergelijkenderwijze bezien hoe de toestand in de diverse landen
is.
Een eerste aanwijzing dat Nederland per jaar aanmerkelijk meer mensen per
jaar detirieert dan het aantal cellen per capita suggereert, vinden we in een
vergelijking van de aantallen opsluitingen per jaar, per 100.000 inwoners
van 15-69 jaar:

Figuur 4: Aantal opsluftingen pir 100.000 IflWOrl•?a in 1990
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Een andere belangrijke maat in dit opzicht vormt de gemiddelde duur van de
(feitelijke) vrijheidsstraf.
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Figuur 5: G•midd&d. 1.it.Iijk. duur van d. vnijh.dsstfni in maand.n
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Voor de berekening van Engeland en Wales is een gewogen gemiddelde
berekend van de vonnissen van het Crown Court en van de Magistrates’
Courts. Respectievelijk bedragen die gemiddeld 21 maanden en 3 maanden.
Er worden ruim 2 maal zoveel gevangenisstraffen opgelegd door het Crown
Court dan door de Magistrates’ Courts; het gewogen gemiddelde komt dan
uit op 15.2 maanden. Na aftrek van VI bedraagt de feitelijke verblijfsduur
7.6 maanden [14].
De diverse bronnen met betrekking tot de gemiddelde strafduur in
Nederland laten verschillende cijfers zien. Over het algemeen schommelen
die gemiddelden tussen de 3.9 en 5.5 maanden voor 1987, tussen de 4.7 en
5.7 voor 1992 en tussen de 4 en 6.4 maanden voor 1994. Het is onduidelijk
waar deze verschillen vandaan komen. Zeker lijkt in ieder geval dat er een
stijging in de gemiddelde feitelijke strafduur plaatsvindt.
Voor de verklaring van de toenemende vraag naar celcapaciteit zullen we
ons in de volgende passage tot Nederland beperken. Diverse bronnen (4],
[221, [25], [28] noemen de toename in het aantal langdurige
gevangenisstraffen als belangrijkste oorzaak van de toenemende vraag naar
celcapaciteit. We zien dit tot uitdrukking komen in de gemiddelde duur van
de vrijheidsstraf. Toch is dit slechts een deel van de verklaring voor het
toegenomen aantal gedetineerden en de recente capaciteitsdruk. We hebben
daarom ook gekeken naar twee andere ontwikkelingen: 1) het aantal
opgelegde vrijheidsstraffen, en 2) het opgelegde aantal onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen in relatie tot het aantal voorwaardelijke [7]. We moeten
hierbij wel in aanmerking nemen dat het om vonnissen in eerste aanleg gaat.
Bij het onherroepelijk worden van de vonnissen lopen de absolute aantallen
hoogstwaarschijnlijk terug zodat de verschillen minder groot worden.
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in 1991 werden ruim 38.500 vrijheidsstraffen opgelegd, waarvan bijna
14.000 geheel onvoorwaardelijke en 19.300 volledig voorwaardelijke. In
1994 werden ruim 40.000 vrijheidsstraffen opgelegd, waarvan 19.200

geheel onvoorwaardelijke en 16.000 volledig voorwaardelijk. Het aantal

onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is met 5.200 gestegen (37%), het aantal
opgelegde volledig voorwaardelijke vrijheidsstraffen liep met 17% terug:
van 19.200 in 1991 naar 16.000 in 1994.
Er wordt recentelijk dus (veel) vaker een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

opgelegd. Het is te vroeg om nu al van een systematische trend te spreken.

Niet in de laatste plaats omdat de toename in twee sprongen plaatsvindt:

tussen 1991 en 1992 en tussen 1993 en 1994. Van 1992 tot 1993 blijft het

stabiel.



2 Gegevens uit de strafrechtsketen

informatie over de gevangenispopulatie en ontwikkelingen daarin, alsmede
over geselecteerde onderwerpen van het straftoemetingsbeleid, zijn
opzichzelf waardevol. Ze krijgen echter des te meer betekenis als dit
geplaatst wordt in context van gegevens over de totale strafrechtsketen. In
het hiernavolgende zal dit weer per land bezien worden.
Overigens blijft de interpretatie van de gegeven cijfers een hachelijke zaak
omdat vaak niet geheel duidelijk is hoe de statistieken tot stand zijn
gekomen.

NEDERLAND (inwonertal: 15 miljoen, geregistreerde misdrijven per 100
inwoners: 9)
De Nederlandse cijfers hebben betrekking op de zaken die in eerste aanleg
in 1994 zijn afgedaan [7]; de onherroepelijke cijfers zijn nog niet
beschikbaar. Hierdoor kunnen er nog veranderingen optreden in de cijfers.
De cijfers leveren twee opmerkelijke resultaten op: in de eerste plaatshet
lage ophelderingspercentage van 19%. Dit overall percentage vertekent
enigszins, omdat er grote verschillen in ophelderingspercentage zijn als het
delicttype in aanmerking wordt genomen. De ernstiger criminaliteit kent
zeer hoge ophelderingspercentages, terwijl dat voor fietsendiefstal
bijvoorbeeld zeer laag is. Dit laatste beïnvloedt het overall percentage sterk
negatief. Ten tweede kunnen we constateren dat relatief vaak een
vrijheidsstraf wordt opgelegd: 33% van alle straffen betrof een
vrijheidsstraf. Ook als alleen de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden
genomen, blijft het percentage relatief hoog (20%). Dit komt mede door de
omstandigheid dat zeer veel zaken in Nederland met een schikking worden
afgedaan, ook zaken die anders bij de rechter in een boetevonnis zouden
zijn geëindigd. Hierdoor wordt alleen een selectie van zwaardere zaken aan
de rechter voorgelegd. Indien de transacties opgeteld worden bij het totaal
aantal straffen dan daalt het percentage vrijheidsstraffen tot 16.

BEL GIE (inwonertal: 10 miljoen)
De gegevens over België hebben we niet op tijd compleet kunnen krijgen.

DUITSLAND (inwonertal ‘alte lAnder’: 78 miljoen, geregistreerde misdrijven
per 100 inwoners: 6)
De gegevens over de gehele Bondsrepubliek betreffen de ‘alte Lnder’ en
stammen dus van voor de eenwording [1], [11], [17], [39]. De BRD heeft
een zeer hoog ophelderingspercentage (47%) wat ook resulteert in een zeer
hoog aantal schuldigbevindingen. Daarentegen worden betrekkelijk weinig
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen opgelegd (7%); in 11% van de
schuldigbevindingen wordt een ‘suspended’ gevangenisstraf opgelegd. In
totaal werden 127.342 vrijheidsstraffen opgelegd (18%). In 74% van de
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veroordelingen wordt een boete opgelegd; dit is het op één na hoogste
percentage van de vergeleken landen.
Volgens persoonlijke mededelingen van Duitse onderzoekers is het absolute
aantal misdrijven en veroordelingen stabiel gebleven sinds de jaren zeventig.
Wat hierbij wel opvalt is dat de toepassing van de onvoorwaardelijke
gevangenisstraf systematisch afneemt en die van de voorwaardelijke
gevangenisstraf toeneemt. In Nederland zien we recentelijk een omgekeerde
ontwikkeling.

NORDRHEIN-WESTFALEN (inwonertal: 17.8 miljoen, geregistreerde
misdrijven per 100 inwoners: 7.3)
Over het algemeen lijken (verhoudingsgewijs) de cijfers van deze deelstaat
erg op die voor de gehele BRD [16], [35], [36], [37].

ENGELAND[WA.LES (inwonertal: 50 miljoen, geregistreerde misdrijven per
100 inwoners: 10)
In 1994 kwamen 5.000.000 misdrijven ter kennis van de politie; 1.300.000
daarvan werden opgehelderd (26%). 497.000 verdachten werden aan het
‘Magistrates Court’ ingeschreven, daarvan worden er 249.000 (50%)
schuldig bevonden en 88.000 (17.7%) naar het ‘Crown Court’ verwezen,
waarvan er 66.000 schuldig worden bevonden. Door beide ‘Courts’ worden
in totaal 313.000 vonnissen uitgesproken, waarvan 53.000 (17%)
gevangenisstraffen, 95.000 (30%) boetes, 89.000 dienstverleningen en
77.000 overige vonnissen [14].

FRANKRIJK (inwonertal: 56 miljoen, geregistreerde misdrijven per 100
inwoners: 6)
Frankrijk kent een ophelderingspercentage van 37.5 in 1990. Wat betreft het
relatieve aantal opgelegde vrijheidsstraffen. loopt Frankrijk in de maat met
de andere grote landen in Europa: 18%. Gerelateerd aan het aantal inwoners
wordt er in vergelijking met Engeland/Wales echter wel vaker een straf
opgelegd. Het niveau van de geregistreerde criminaliteit ligt in Frankrijk
weer lager dan in Engeland/Wales [32].

DENEMARKEN (inwonertal: +5 miljoen, geregistreerde misdrijven per 100
inwoners: 10)
sinds 1989 is het aantal ter kennis gekomen misdrijven systematisch gedaald
en ligt nu iets boven de 500.000; 96% bestaat uit vermogenscriminaliteit.
Daar staat tegenover dat het opheideringspercentage van 40% in 50 er jaren
in de loop van de decennia gedaald is naar rond de 20% recent. Inclusief
verkeersdelicten bedraagt het aantal veroordeelde personen 153.513. 24.191
personen (16%) werden tot een vrijheidsstraf veroordeeld, waarvan er 9000
suspended’ werden (6%). 123.620 (84%) veroordeelden kregen een boete

opgelegd. Het overgrote deel van de boetes werd opgelegd wegens een
verkeersdelict. Als deze delicten uitgezonderd worden ligt het percentage
gevangenisstraffen rond de 30 en het percentage boetes rond de 35.
Dienstverleningen worden in Denemarken weinig opgelegd [17], [311.
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3 Maatregelen ter terugdringing of

bekorting van de gevangenisstraf

In de diverse landen om ons heen zijn verschillende pogingen in het werk

gesteld om de aantallen gevangenisstraffen terug te dringen. Ook de duur

van de gevangenisstraffen was onderwerp van discussie. Enerzijds heeft dit

geleid tot een toename in de lengte van gevangenisstraffen voor

geselecteerde delicten (drugs- en sexuele delicten), anderzijds werd de

voorwaardelijke en/of vervroegde invrijheidstelling op ruime schaal

toegepast. Hieronder zal in kort bestek een aantal van die maatregelen ter

beteugeling van de lengte en duur van gevangenisstraffen besproken worden

[1], [2], [3], [4], [5], [10], [13], [15], [19], [20], [25], [26], [27], [28],
[46], [43], [45].

BEL GIE

a: voorwaardelijke/vervroegde invrijheidstelling.
De voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) wordt in de Belgische praktijk als
regel toegepast. Zowel contra indicaties als een andere vorm van vervroegde
invrijheidstelling kunnen de VI in ae weg staan. In principe dient de
veroordeelde tenminste één derde van zijn straf te hebben uitgezeten, met
een minimum van drie maanden. Als er sprake is van een repeterend delict
worden deze termijnen twee derde en 6 maanden. Tot levenslang
veroordeelden komen na 10 jaar in aanmerking voor VI: recidivisten met
levenslang na 14 jaar. Aan de VI kunnen voorwaarden verbonden worden,
maar dat is niet noodzakelijk. In 1991 werden 1200 gedetineerden
voorwaardelijk in vrijheid gesteld; dit is 18% van het totaal aantal
invrijheidstellingen in dat jaar.
Naast de VI kent België de zg. voorlopige invrijheidstelling. Het gaat hier
met name om invrijheidstelling in afwachting van een besluit op een
gratieverzoek, VI of bijzondere omstandigheden. Vooral de eerste vorm is
belangrijk in termen van aantallen. Oorspronkelijk betrof het hier een
individuele aangelegenheid, door de overbevolking krijgt de voorlopige
invrijheidstelling steeds meer een automatisch karakter. Regelmatig worden
circulaires naar de gevangenissen gestuurd met bevel tot vrijlating van
bepaalde categorieën kortgestraften (tot 1 jaar). In de motivatie wordt
stelselmatig gewezen op de overbevolking (in 1991 werden 2800
gedetineerden (41%) op deze grond in vrijheid gesteld).
Ter vergelijking: in hetzelfde jaar werden 2000 gedetineerden (30%) in
vrijheid gesteld omdat hun straf ten einde was.
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b. gratie
Een individueel gratieverzoek kan worden ingediend bij straffen van minder
dan 6 maanden en moet plaatsvinden binnen twee maanden na oplegging van
het vonnis. Ofwel het aantal verzoeken is gering ofwel het aantal positieve
beslissingen want in 1991 werd aan slechts 19 veroordeelden gratie
verleend.
Collectieve gratie wordt bij belangrijke gebeurtenissen verleend. In 1991
betrof dit 358 gedetineerden (5.2%).
Het gehele stelsel van vervroegde invrijheidstelling wordt wel een

“achterdeurbeleid” genoemd en is omstreden in België. Vooral de

ondoorzichtigheid van de vele regels en uitzonderingen daarop, wekken niet

alleen verwarring, maar scheppen ook rechtsongelijkheid.

c: boete
De boete in België wordt toegepast als zelfstandige straf of als bijkomende
sanctie bovenop een vrijheidsstraf. Een vrijheidsstraf kan niet afgekocht’
worden.
Bij niet betalen van een boete, gelden vervangende vrijheidsstraffen waarvan
de lengte afhangt van de hoogte van de boete. In verband met de
capaciteitsnood echter, heeft het OM gevraagd deze vervangende hechtenis
niet meer ten uitvoer te leggen.

d: terugdringing korte vrijheidsstraf
Sinds 1984 worden straffen van mïnder dan vier maanden niet meer
tenuitvoergelegd. Iemand die de afgelopen vijf jaar veroordeeld is tot een
straf van 2 maanden of meer, komt hier niet voor in aanmerking. Dit laatste
heeft in de praktijk tot gevolg dat er toch nog heel wat straffen van korter
dan vier maanden ten uitvoer worden gelegd. Het OM kan in gevallen van
niet tenuitvoerlegging aan de rechter verzoeken tot omzetting in een andere
straf of maatregel, maar is daar niet toe verplicht. Mogelijkheden zijn o.a.:
een boete, reclasseringstoezicht. Indien er van omzetting geen sprake is,
komt de rechter er niet aan te pas en heeft het OM de zelfstandige
bevoegdheid om een straf niet te executeren.

e: Supervisie (probarie)
De probatie maatregel kent in Nederland geen zelfstandige toepassing. De
reclassering komt in de huurt, maar heeft meer tot doel de (ex)gedetineerde
te begeleiden hij zijn maatschappelijke herintegratie. Prohatie of supervisie
in België heeft een zelfstandige betekenis als vervanging van de
gevangenisstraf. Vooral wanneer de tenuitvoerlegging van de straf wordt
opgeschort. worden voorwaarden opgelegd op wier naleving toegezien wordt
door de prohatie: tevens heeft de probatie als taak de veroordeelde
individueel te begeleiden en waar nodig hulp te verlenen. De condities
variëren van financiële genoegdoening aan het slachtoffer tot medische
behandeling en van goed gedrag tot een verbod op contact met bepaalde
personen. Deze maatregel is niet onomstreden. In de praktijk blijkt vaak dat
probatie opgelegd wordt aan diegenen die er strikt genomen niet voor in
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aanmerking komen en geweigerd wordt aan degenen die er behoefte aan
hebben.

f. eleronisch toezicht
In België wordt geen elektronisch toezicht toegepast.

DUITSLAND

a: vervroegde/voorwaardelijke invrijheidstelling
Voorwaardelijke invrijheidstelling kan plaatsvinden nadat de gedetineerde
twee derde van zijn straf heeft ondergaan en de vrijheidsbeneming tenminste
twee maanden heeft geduurd. Criterium voor toekenning van VI is de mate
van recidive risico. Onder bepaalde omstandigheden kan voorwaardelijke
invrijheidstelling reeds worden toegekend nadat de helft van de straf is
ondergaan en de vrijheidsbeneming tenminste 6 maanden heeft geduurd. De
criteria daarvoor zijn: a) de straf mag niet langer zijn dan 2 jaar; b) het
moet een eerste onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn en c) er is sprake van
speciale omstandigheden.
Ook tot levenslang veroordeelden kunnen voor voorwaardelijke
invrijheidstelling in aanmerking komen.
De laatste paar jaar worden vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel die
een gevangenisstraf uitzitten al ver voor de feitelijke VI datum het land
uitgezet. In de praktijk betekent dit alles dat rond de 55% van de
oorspronkelijk opgelegde vrijheidsstraf ten uitvoer wordt gelegd [1].
Beslissingen met betrekking tot (verlenen en herroepen van) voorwaardelijke
invrijheidstelling worden genomen door de executiekarner van het
Landgericht.
De proeftijd kan variëren van 2 tot 5 jaar. Voorwaarde voor voortdurende
VI is altijd dat betrokkene gedurende de proeftijd geen nieuw strafbaar feit
pleegt. Daarnaast kan de rechter bijzondere voorwaarden opleggen. Bij
overtreden van de voorwaarden kan de rechter de VI herroepen, ook
beschikt hij over de mogelijkheid om de proeftijd met maximaal de helft te
verlengen.

b: gratie
Ook Duitsland kent gratie. De toekenning van gratie is gedelegeerd aan het
OM. Gratie kan inhouden dat de straf omgezet wordt in een lichtere, niet
vrijheidsstraf, of van een onvoorwaardelijke in een voorwaardelijke
vrijheidsstraf. Ook kent Duitsland de voorwaardelijke gratie. In de praktijk
betekent dit dat er dienstverlening opgelegd wordt.

c. boete
Het hoetesysteem in Duitsland is gebaseerd op het Zweedse model. Vooral
sinds het opleggen van een korte vrijheidsstraf (tot 6 mnd.) aan (zeer)
strenge criteria werd onderworpen, is het aantal opleggingen van boetes
drastisch toegenomen. De (dag)boete vervangt grotendeels de korte
vrijheidsstraf. In het systeem wordt de hoogte van de boete bepaald door het
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inkomen van de veroordeelde, rekening houdend met individuele
omstandigheden. Na introductie van de dagboete nam het aantal korte

vrijheidstraffen af van 110.000 naar 10.000. Aan het niet betalen van de

boete is een vervangende hechtenis verbonden.

d: terugdringing korte vrijheidsstraf
Sinds 1975 is het in Duitsland niet meer mogelijk om straf korter dan 1

mnd. op te leggen; deze straf is volledig vervangen door boetes. Het

opleggen van een straf tussen de 1 en 6 mnd. kan alleen als aan strenge

eisen is voldaan. Als niet aan die eisen voldaan kan worden is de rechter

verplicht om een boete op te leggen volgens het dagboetesysteem (zie

hierboven). Een probleem dat verbonden is aan dit systeem en dat we ook al

bij België signaleerden is de vervangende hechtenis bij niet betalen van de

boete. Hierdoor wordt een goed deel van de aanvankelijke capaciteitswinst

weer teniet gedaan. De laatste tijd wordt een toenemende onwil

geconstateerd om de boete te voldoen, waardoor het aantal

gevangenisstraffen weer toeneemt. Sommige commentatoren wijzen er op

dat het aanbevelenswaard is om alternatieven voor deze soort vervangende

hechtenis aan te wenden (afbetalingsregeling, dienstverlening e.d.)

e: probarie
Soms is (intensieve) reclasseringshegeleiding een voorwaarde bij een
voorwaardelijke veroordeling. Als zelfstandige, vrijheidsstraf vervangende,
sanctie is probatie/supervisie geheelonhekend in Duitsland.

f: elektronisch toezicht
Wordt niet toegepast in Duitsland.

ENGELA WD/WALES

a. voorwaardelijk/vervroegde invrijheidstelling
De Criminal Justice Act van 1991 heeft het systeem van parole en
strafvermindering (remission) vervangen door een serie regelingen rond
vervroegd in vrijheid stellen. Deze nieuwe regelingen zijn strikter dan de
oude en hebben naar schatting geleid tot een toename van tussen de 500 en
1000 te executeren detentiejaren. De nieuwe wet onderscheidt twee schema’s
voor vervroegde invrijheidstelling van gedetineerden die gebaseerd zijn op
de lengte van de straf. Gedetineerden die zijn veroordeeld tot een straf van
niet meer dan 4 jaar worden na de helft (50%) van de straf in vrijheid

gesteld, op voorwaarde dat zij zich tijdens detentie niet hebben misdragen.

Gedetineerden, veroordeeld tot een straf van 4 jaar of meer kunnen voor

voorwaardelijk invrijheidstelling (parole) in aanmerking komen nadat zij de
helft van hun straf hebben ondergaan.
Bij straffen tot 4 jaar vindt de invrijheidstelling automatisch plaats. In alle
gevallen waar parole aan de orde is, ligt de uiteindelijke beslissing bij de

minister van Binnenlandse Zaken. Daartoe wordt hij van advies voorzien

door de Parole Board. Ook zij die tot levenslang zijn veroordeeld kunnen
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voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komen. Tot
levenslang veroordeelden komen alleen voor voorwaardelijke

invrijheidstelling in aanmerking nadat zij een bepaalde termijn in detentie

hebben doorgebracht. Indien er sprake is van een straf van minder dan een

jaar worden aan de invrijheidstelling geen voorwaarden verbonden. Bij

straffen boven 1 jaar is er sprake van verplicht toezicht en een aantal

voorwaarden. De reactie op overtreding kan variëren van het opleggen van

een boete tot het laten ondergaan van het resterend strafdeel tot een

maximum van 6 maanden.

b: gratie
De geraadpleegde literatuur vermeldt niets over de toepassing van gratie;

aangenomen mag worden dat dit instrument geen rol van betekenis speelt.

c: boete
In 1992 werd het “unit fine” systeem als experiment in Engeland en Wales

geïntroduceerd. Enerzijds verving dit systeem het oude boete systeem,

waarbij de boete voor geselecteerde delicten de hoofdstraf was; anderzijds
werd het nieuwe model gebruikt als substituut voor probatie en
dienstverlening, die erg duur werden gevonden. Na een periode van zeven
maanden slechts, werd al geconcludeerd dat het experiment mislukt was en
keerde men terug naar het oude systeem. Voorzover bekend is het niet
mogelijk om een opgelegde vrijheidsstraf af te kopen dmv een geldsom.

d: terugdringing korte vrijheidsstraf
In 1990 is voorgesteld om de maximumstraffen voor minder ernstige
(vermogens)delicten te verlagen. In de praktijk lijkt dit weinig op te leveren
omdat de maximumstraffen toch al nauwelijks werden opgelegd. Daarnaast
zijn criteria voor vrijheidsbeneming opgesteld die o.a. inhouden dat de
rechter nauwkeurig moet motiveren waarom een vrijheidsstraf
onvermijdelijk is. Voor jongeren geldt -zoals in zoveel landen- een speciale
benadering. Terugdringing van de gevangenisstraffen voor deze categorie
heeft ertoe geleid dat het aantal gevangenisstraffen tussen 1981 en 1989 is
gedaald met 70%.

e: probarie
Engeland kent de “probation order” (nog) niet als wettelijke mogelijkheid
ter vervanging van een (reeds opgelegde) gevangenisstraf. Wel zijn er
enkele experimenten gaande. De probatie wordt tenuitvoergelegd in zg.
dagcentra en is voornamelijk bedoeld voor jeugdigen. In de periode 1990
1992 kwamen in totaal 1677 daders in aanmerking voor deelname aan een
dergelijk experiment; 45% daarvan kreeg daadwerkelijk probatie ter
vervanging van detentie opgelegd. De effecten van het experiment op de
recidive van de deelnemers zal onderwerp zijn van nog uit te voeren
onderzoek.
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f elekrronisch toezicht
Evaluatie van enkele vroege experimenten (‘88 en ‘89) leverde
teleurstellende resultaten op. De experimenten waren bedoeld als vervanging
van de voorlopige hechtenis en als mogelijke voorwaarde bij de
voorwaardelijke invrijheidstelling. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 50;
aanmerkelijk minder dan men oorspronkelijk voor ogen stond. Met name de
‘aanlevering’ van kandidaten door politie en OM liet te wensen over.
Daarnaast traden veel technische storingen op en overtrad uiteindelijk 60%
van de deelnemers de regels. Niettemin zijn in 1995 nieuwe experimenten
van start gegaan. Inmiddels is het wettelijk mogelijk om huisarrest
gecombineerd met elektronisch toezicht op te leggen. De effecten ervan op
de omvang van de gedetineerden populatie zijn niet bekend.

FRANKRIJK

a: voorwaardelijke/vervroegde invrijheidstelling
Voorwaardelijke invrijheidstelling is mogelijk nadat de helft van de straf is
ondergaan. Is sprake van recidive dan pas na twee derde van de straf. In
praktijk vindt voorwaardelijke invrijheidstelling doorgaans pas plaats nadat
drie kwart van de straf is ondergaan. Tot levenslang veroordeelden moeten
tenminste 15 jaar hebben uitgezeten.
De executierechter beslist, op advies van een daartoe ingestelde commissie,
over voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden die tot minder dan
3 jaar zijn veroordeeld. Bij straffenvan 3 jaar of langer beslist de minister
van Justitie.
In beginsel is de proeftijd gelijk aan het resterende strafdeel. Onder
omstandigheden kan deze 1 jaar langer zijn. De proeftijd van tot levenslang
veroordeelden varieert van 5 tot 10 jaar. Voorafgaand aan hun
voorwaardelijke invrijheidstelling dienen zij tussen de 1 en 3 jaar
doorgebracht te hebben in een regime van “semi-lihert (zie hieronder). Aan
de voorwaardelijke invrijheidstelling worden voorwaarden verbonden die
onder meer kunnen inhouden dat de gedetineerde eerst een zekere tijd in een
regime van “semi-liberté” heeft doorgebracht. Voorts kunnen speciale
toezichthoudende maatregelen worden getroffen.
Het herroepen van de VI houdt niet vanzelfsprekend in dat het gehele
strafrestarit moet worden ondergaan, de beslissing kan inhouden dat slechts
een deel van het strafrestant behoeft te worden uitgezeten.

- Semi-t iberté”
In die gevallen dat een rechter een vonnis oplegt van maximaal 6 maanden
gevangenisstraf, kan hij de veroordeelde de mogelijkheid bieden het
merendeel van zijn straf buiten de gevangenis te ondergaan in de vorm van
trainingen. studie, opleiding of om behandeling te ondergaan. Feitelijk
houdt dit in dat gedetineerden alleen in de inrichting moeten zijn op
momenten dat zij niet betrokken zijn bij de met hen overeengekomen
activiteiten buiten de inrichting.
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b: gratie
In Frankrijk kan niet alleen gratie verleend worden op verzoek van de
veroordeelde, maar ook op initiatief van de President.
Er zijn drie verschillende vormen van gratie:
1) gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de straf;
2) omzetting van de straf in een minder zware straf;
3) voorwaardelijke kwijtschelding.
Bij de voorwaardelijke gratie speelt dienstverlening (‘travail d’intrêt
gnéral’) vaak een rol als voorwaarde.
In 1981 werd ter leniging van de capaciteitsnood op grote schaal collectieve
gratie toegekend. Meer dan 12.000 gedetineerden werden in vrijheid
gesteld. In 1992 werden ruim 5000 gedetineerden collectief gegratieerd.

c. boete
Frankrijk kent een ‘dubbel’ boete-systeem. De traditionele boete, als
zelfstandige sanctie voor misdrijven en overtredingen, bestaat uit een door
de rechter te bepalen bedrag, ongeacht het inkomen van de veroordeelde.
Daarnaast heeft Frankrijk het ‘dagboete-systeem’ ingevoerd, dat wel
rekening houdt met het inkomen- en uitgavenpatroon van de veroordeelde.
Dit laatste systeem wordt uitsluitend toegepast als substituut voor de korte
gevangenisstraf en mag niet opgelegd worden aan jeugdigen.
Zoals zo vaak bij deze sanctie is het effect op het aantal gevangenisstraffen
afhankelijk van de wil tot betalen van de boete. Bij niet betalen volgt ni.
automatisch een vervangende hechtenis die kan oplopen tot twee jaar bij het
traditionele systeem en bij het dagboete systeem tot max. de helft van het
aantal niet betaalde dagboetes (derhalve een max. van 180 dagen).

d: terugdringing korte vrijheidsstraf
Frankrijk heeft zowel pogingen ondernomen om de preventieve hechtenis als
de korte gevangenisstraf terug te dringen. Bij de preventieve hechtenis is de
‘contrôle judicialre’ in het leven geroepen. Dit betekent dat een verdachte
niet in een HvB verblijft maar daarbuiten onder justitieel toezicht wordt
geplaatst. De onderzoeksrechter bepaalt of ej. wordt toegepast en welke
voorwaarden daarbij van toepassing zijn. De ervaringen tot nu toe leiden
niet tot de conclusie dat het aantal preventieve hechtenissen is afgenomen.
Naast de dag-boete als modaliteit ter vervanging van de korte vrijheidsstraf,
kent Frankrijk een heel scala aan alternatieven voor deze sanctie.
Het betreft vnl. administratieve alternatieven: intrekken van de
jachtvergunning of rijbewijs, beroepsverbod, inbeslagname van bepaalde
goederen, het verbod wapens te dragen of bepaalde sociale activiteiten te
ondernemen. Met uitzondering van het beroepsverbod (bijv. in het geval van
abortus) hoeft geen van deze sancties enig verband te houden met het
gepleegde feit: eenvoudige diefstal kan leiden tot het intrekken van de
jachtvergunning of het verbod op aanvragen van een nieuwe. Het frustreren
van de implementatie van deze straf door de veroordeelde is een zelfstandig
delict waarop een gevangenisstraf van twee jaar staat.



Deze alternatieven worden maar betrekkelijk spaarzaam toegepast: rond de
1 % van alle sancties is een alternatieve.

e: probarie
Frankrijk kent de probatie niet als hoofdstraf. Probatie wordt toegepast als
voorwaarde bij een voorwaardelijke invrijheidstelling of als voorwaarde hij
een uitgestelde tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf. De mate en duur
van het toezicht worden bepaald door de executierechter.

f• ele’ronisch toezicht
Frankrijk kent geen elektronisch toezicht.

DENEMARKEN

a. voorwaardelijke/vervroegde invrijheidstelling
Voorwaardelijke invrijheidstelling is mogelijk nadat twee derden van de
straf is ondergaan en de vrijheidsbeneming tenminste 2 maanden heeft
geduurd. Het resterend strafdeel moet minimaal 30 dagen zijn. Dit betekent
dat voorwaardelijke invrijheidstelling alleen toegepast kan worden bij
straffen vanaf 3 maanden. Het wetboek van strafrecht biedt onder bijzondere
omstandigheden de mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidstelling nadat
de helft van de straf is ondergaan. Ook hier geldt dat de vrijheidsbeneming
tenminste 2 maanden geduurd moet hebben. Van deze laatstgenoemde
mogelijkheid wordt echter zelden gebruik gemaakt. Heeft herroeping van de
voorwaardelijke invrijheidstelling plaatsgevonden omdat de betrokkene tot
een gevangenisstraf is veroordeeld wegens een feit dat tijdens de proeftijd is
gepleegd, dan kan voorwaardelijke invrijheidstelling pas plaatsvinden nadat
de betrokkene de helft van zijn straf heeft ondergaan dan wel twee derden
van de samengestelde straf (nieuwe straf plus oud strafrestant).
Als reden om voorwaardelijke invrijheidstelling tot de langere
gevangenisstraffen te beperken heeft de wetgever aangegeven dat hij korte
straffen de gedetineerde bij invrijheidstelling de speciale begeleiding en hulp
door de reclassering -die altijd aan de voorwaardelijke invrijheidstelling
gekoppeld wordt- niet nodig heeft.
Het hoofd van een penitentiaire inrichting beslist over toekenning van
voorwaardelijke invrijheidstelling. In bijzondere zaken neemt de minister
van Justitie deze beslissing.
De proeftijd bedraagt minimaal 1 en maximaal 3 jaar. Bedraagt het
strafrestant meer dan 3 jaar dan kan de proeftijd op maximaal 5 jaar worden
gesteld. De minister van Justitie besliste over eventuele herroeping van de
voorwaardelijke invrijheidstelling. Indien de betrokkene wordt veroordeeld
voor feiten die hij tijdens de proeftijd heeft gepleegd dan wordt de nieuwe
straf verlengd met het restant van de “ouden straf.

b: gratie
De geraadpleegde literatuur vermeldt niets over de toepassing van gratie.
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c: boete
Denemarken kent zowel het traditionele boete-systeem als het dagboete
systeem. In beide gevallen gaat het om een zelfstandige sanctie en niet om
een vervanging van de gevangenisstraf. Ook hier staat er een vervangende
hechtenis op het niet betalen van de boete. Ongeveer evenveel
veroordeelden krijgen een boete als een vrijheidsstraf.

d: terugdringen van korte vrijheidsstraf
Er zijn plannen om in Denemarken nieuwe vormen van detentie in te
voeren, zoals avond- en weekenddetentie. Onbekend is of de plannen
inmiddels praktijk zijn geworden.

e: probatie
Denemarken past de probatie op dezelfde wijze toe als de meeste andere
landen. Dit betekent dat bij een uitgestelde (of voorwaardelijke)
gevangenisstraf alsmede hij vervroegde/voorwaardelijke invrijheidstelling
door de rechter voorwaarden kunnen worden opgelegd waarop toegezien
moet worden door een Organisatie die lijkt op de Nederlandse reclassering.
Probatie als zelfstandige straf kent Denemarken niet.

f elektronisch toezicht
Wordt niet toegepast.

Zoals uit het bovenstaande (nog niet eens uitputtende) overzicht blijkt, zijn
er in Europa tal van maatregelen getroffen om de druk op de cellulaire
capaciteit te verlichten. Veel van die maatregelen zijn omstreden vanwege
de rechtsongelijkheid en onduidelijkheid die wordt geschapen, de
uiteindelijke contraproduktiviteit, de aanslag op de geloofwaardigheid van
het strafrecht en onvoorziene gevolgen van een aantal maatregelen. Andere
maatregelen, zoals dienstverlening, hebben waarde van- en opzichzelf.
Als echter de juiste lessen geleerd worden uit de buitenlandse ervaringen
lijken het (dag)boetestelsel en elektronisch toezicht voor Nederland
aantrekkelijke alternatieven.
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