
Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belangrijke beleidsdoelstelling van het Ministerie van Justitie is het verhogen van de effectiviteit 
van het sanctiestelsel. In dat verband wordt onder meer gezocht naar meer selectiviteit en 
differentiatie in de toepassing van voorwaardelijke sanctionering. Het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie heeft IVA Beleidsonderzoek en 
Advies gevraagd onderzoek te verrichten naar de toepassingspraktijk en de mogelijkheden voor 
verruiming daarvan voor wat betreft de voorwaardelijke gevangenisstraf en de schorsing van de 
voorlopige hechtenis bij volwassenen. De resultaten van dit onderzoek, dat ten behoeve van de 
Directie Sanctie- en Preventiebeleid werd uitgevoerd,  worden in het voorliggende rapport beschreven. 
De belangrijkste bevindingen worden hier aan de hand van de onderzoeksvragen weergegeven. 
 
In het onderzoek staan drie thema’s en elf onderzoeksvragen centraal:  
 
Thema 1: De voorwaardelijke veroordeling in internationaal perspectief 

1. Wat is in de literatuur beschreven over de toepassing van voorwaardelijke modaliteiten, over de 
achtergronden en doelstelling van de toepassingspraktijk en over de ervaringen met en 
resultaten van het werken met deze modaliteiten? Wat kan ons land op deze punten leren van 
de uitvoeringspraktijk in andere landen? 

     
Thema 2: Trends in de opleggingpraktijk 

2. Hoe vaak worden geheel en gedeeltelijk voorwaardelijke vrijheidsstraffen in Nederland 
opgelegd, en met welke duur? Hoe vaak wordt een schorsing van de voorlopige hechtenis 
bevolen? Hoe vaak worden daarbij een of meer bijzondere voorwaarden opgelegd?  

3. Welke bijzondere voorwaarden worden opgelegd in relatie tot het delict en de persoon van de 
verdachte/veroordeelde, omschreven in doelgroepen? In welke gevallen heeft de reclassering 
een rol bij de toepassing ervan? 

4. Welke overwegingen spelen bij de diverse betrokken partijen mee om voor voorwaardelijke 
modaliteiten te kiezen? 

5. Hoe hoog is het slagings- en mislukkingspercentage van voorwaardelijke modaliteiten? Hoe 
vaak worden de bijzondere voorwaarden volbracht en hoe vaak niet? 

6. Wat zijn factoren die bijdragen aan slagen of mislukken van de voorwaardelijke modaliteit? 
7. Hoe is het toezicht/de executie georganiseerd en hoe loopt dat in de praktijk? 
8. Hoe wordt opgetreden bij niet-naleving van de voorwaarden? 
9. Wat zijn de knelpunten in de tenuitvoerleggingprocedure (het proces van advisering tot 

omzetting bij niet-naleving) en wat zijn de oorzaken daarvan? Hoe komt het dat soms niet tot 
tenuitvoerlegging wordt overgegaan?  

 
Thema 3: Mogelijkheden voor verruiming van de voorwaardelijke modaliteit 



10. Wat zijn potentiële doelgroepen voor voorwaardelijke modaliteiten? Zijn er nog meer delicten en 
meer typen daders waarbij deze opgelegd kunnen worden? 

11. Wat zijn de contra-indicaties, m.a.w. wanneer zou men deze niet dienen op te leggen? 
 
Informatie over de hiervoor genoemde onderwerpen is verzameld via literatuurstudie, via analyse van 
gegevens uit het bedrijfsprocessysteem van het Openbaar Ministerie (Compas/OMDATA), via 
bevraging van het cliëntvolgsysteem van de reclassering, een verdiepende analyse van 200 
reclasseringsdossiers, bestudering van 100 strafdossiers en tot slot door middel van interviews met 
tien medewerkers van de reclassering, vijf officieren van justitie en vijf rechters. De reclasserings- en 
strafdossiers betreffen zaken die in eerste aanleg zijn afgedaan in het jaar 2002. De proeftijd van deze 
zaken, die bij voorwaardelijke veroordelingen in veruit de meeste gevallen twee jaar bedraagt, kon in 
2005 als beëindigd worden beschouwd. De generaliseerbaarheid van de resultaten is voor wat betreft 
het onderzoek bij de reclassering beperkt. Dat geldt niet zozeer voor de inventarisatie van de 
bijzondere voorwaarden, maar wel voor de formulering van de doelgroepen, waarbij een beperkt 
aantal, disproportioneel gekozen dossiers zijn bestudeerd. 
 
De voorwaardelijke veroordeling in internationaal perspectief 
 
(1) 
Aspecten als terugdringing van recidive, sociale reïntegratie van de veroordeelde, bescherming van 
de samenleving en het belang van het slachtoffer, wegen niet alleen in Nederland steeds 
nadrukkelijker mee bij sanctionering, ook in andere landen zien we dit terug. Hierdoor is een 
internationale vergelijking interessant; in het kader van dit onderzoek in het bijzonder voor wat betreft 
de vertaling van deze aandacht in voorwaardelijke modaliteiten.  
 
In hoofdstuk twee van deze rapportage worden de beschikbare voorwaardelijke modaliteiten in 
Duitsland, Zweden, Engeland, België en Frankrijk beschreven alsmede de ontwikkelingen in de 
uitvoeringspraktijk in die landen. De rechtssystemen in deze landen lopen sterk uiteen. In Frankrijk en 
België kan tot vijf jaar gevangenisstraf voorwaardelijk worden opgelegd. In Zweden bestaat de 
mogelijkheid tot opschorten van een gevangenisstraf niet. De voorwaardelijke veroordeling bestaat uit 
een schuldigverklaring met de opdracht gedurende twee jaar 'een ordentelijk leven te leiden' en naar 
vermogen in eigen onderhoud te voorzien. Het kan ook gebeuren dat men niet in de gevangenis, maar 
onder toezicht van de reclassering wordt geplaatst. In Duitsland wordt de korte gevangenisstraf zoveel 
mogelijk vermeden door elke gevangenisstraf van een jaar of korter in beginsel voorwaardelijk op te 
leggen. Bij een gunstige prognose kunnen gevangenisstraffen tot twee jaar voorwaardelijk worden 
opgelegd. Engeland kent met 51 weken de kortste voorwaardelijke vrijheidstraf (ook korter dan 
Nederland), waarbij de voorwaarden in termen van sentences zijn geformuleerd.  
 
Belangrijke onderscheidende kenmerken zijn verder: 

• De mate waarin men het accent legt op controle dan wel op behandeling en/of het bieden van 
hulp en steun; 

• De mate waarin men de voorwaarden in de wet limitatief opsomt versus het verstrekken van 
een grote mate vrijheid aan een (reclasserings)instantie bij de uiteindelijke vormgeving van de 
bijzondere voorwaarde; 

• De mate waarin men verantwoordelijkheid bij de delinquent legt versus het opleggen en 
controleren van specifieke gedragsaanwijzingen. 



 
Van de voorwaardelijke modaliteit komt men in de onderzochte landen verschillende vormen tegen: 
verplicht reclasseringstoezicht (Engeland, Zweden), uitstel of afzien van vonniswijzing (België, 
Duitsland, Engeland, Frankrijk en Zweden), voorwaardelijke opschorting van de tenuitvoerlegging van 
de opgelegde straf of maatregel, met en zonder bijzondere voorwaarden (België, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk en Zweden) en voorwaardelijk afzien van vervolging (Duitsland, Engeland). Daarnaast moet 
ook de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) worden vermeld, die in sommige landen nauw in het 
stelsel van voorwaardelijke veroordeling is verweven. In Duitsland bijvoorbeeld, waar een partiële 
voorwaardelijke veroordeling niet mogelijk is, kan de rechter via toepassing van de VI vrijwel hetzelfde 
resultaat bereiken. Ook in Engeland bestaat een voorwaardelijke modaliteit, de Custody plus, die het 
midden houdt tussen een partiële voorwaardelijke veroordeling en een voorwaardelijke 
invrijheidstelling.  
 
De toepassing van de voorwaardelijke veroordeling laat grote verschillen zien in de onderzochte 
landen. Vergelijken we de percentages geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke vrijheidsstraffen op het 
totaal aantal vrijheidsstraffen per land dan zien we Duitsland de lijst aanvoeren met 69% (peiljaar 
2003), gevolgd door Frankrijk met 62% (peiljaar 2002). Als we de Zweedse schuldigverklaring zonder 
straf met voorwaarden en de ondertoezichtstelling als een voorwaardelijke vrijheidsstraf beschouwen 
dan is 51% van de vrijheidsstraffen in dat land voorwaardelijk te noemen (peiljaar 2004). België en 
Nederland staan onderaan met elk zo’n 45% (peiljaar 2003).   
 
In alle onderzochte landen valt een ontwikkeling waar te nemen naar meer controle bij de naleving 
van voorwaarden, waarbij ook het belang wordt onderkend van begeleiding en ondersteuning, al dan 
niet met behulp van vrijwilligers. De aanpak in Zweden valt in dit opzicht op: hier wordt  intensieve 
controle zoveel mogelijk beperkt tot het eerste gedeelte van de proeftijd. Daaraan liggen twee redenen 
ten grondslag. Ten eerste leert de ervaring dat juist in de eerste periode na het vonnis de kans op 
recidive het grootst is, terwijl anderzijds een onnodig lange periode van intensieve controle eerder 
contra-productief op het recidiverisico uitwerkt. Positief zijn in dit opzicht ook de ervaringen met de 
inzet van vrijwilligers gedurende de proeftijd, aangezien deze anders dan de inzet van de officiële 
reclasseringsmedewerkers niet zozeer gericht zijn op  controle, maar meer het accent (kunnen) 
leggen op de noodzakelijke hulp- en steunfunctie, ook buiten de kantooruren.  
Opvallend is dat het niet meer de lichte vergrijpen zijn die zich voor toepassing van een 
voorwaardelijke modaliteit lenen. In verschillende landen komen ook zware misdrijven voor een 
voorwaardelijke modaliteit in aanmerking. Waar in Nederland een geheel voorwaardelijke straf beperkt 
blijft tot gevangenisstraffen van maximaal twee jaar1, kennen sommige andere landen een veel ruimer 
toepassingsgebied, waarvan ook in de praktijk frequent gebruik wordt gemaakt.  
 
Trends in de opleggingpraktijk  
 
(2) 
In de jaren 2000-2004 zijn er minder geheel voorwaardelijke straffen opgelegd in Nederland. We zien 
een daling van 5,6% op het totaal aantal schuldigverklaringen. De gedeeltelijk voorwaardelijke 

                                                      
1 Vlak voor de afronding van dit rapport werd een wetsvoorstel aangenomen waarin de oude grens van drie jaar voor partiële 
voorwaardelijke veroordelingen werd verruimd tot vier. Voor die tijd kon maximaal een derde van de gevangenisstraf 
voorwaardelijk worden opgelegd. Een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf was beperkt tot maximaal één jaar (EK, 2004-
2005, 28 484 A, zie ook Amendement Wolfsen, TK 2003-2004, 28 484, nr. 14). 
 



veroordeling laat een lichte stijging zien van 1,3% over dezelfde periode. In totaal zijn in 2004 16.070 
geheel voorwaardelijke straffen uitgesproken (14% van het totaal aantal schuldigverklaringen) en 
8.730 gedeeltelijk voorwaardelijke veroordelingen (7,5% van het totaal aantal schuldigverklaringen).  
In 2004 werden in 16% van de geheel voorwaardelijke vrijheidsstraffen bijzondere voorwaarden 
opgelegd. Bij de gedeeltelijk voorwaardelijke vrijheidsstraffen worden veel vaker bijzondere 
voorwaarden opgelegd, namelijk in 43% van de gevallen. 
 
De populariteit van de bijzondere voorwaarde is in de periode 2000-2004 toegenomen. Deze toename 
had ten aanzien van de geheel voorwaardelijke vrijheidsstraffen speciaal betrekking op 
geweldsmisdrijven die verhoudingsgewijs toch al het meest aanleiding geven tot het opleggen van een 
bijzondere voorwaarde. Bij gedeeltelijk voorwaardelijke vrijheidsstraffen is de toename over een breed 
front van delicttypen waar te nemen, met uitzondering van de verkeersmisdrijven die juist een daling 
laten zien. Ook de duur van de geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf en van het voorwaardelijk deel 
van de gedeeltelijk voorwaardelijke vrijheidsstraf is toegenomen gedurende de laatste jaren.  
 
Specifiek ten aanzien van verkeersmisdrijven en misdrijven tegen de Opiumwet valt een neergaande 
lijn op in het aantal voorwaardelijke veroordelingen. Bij deze delicttypen lijkt met name de taakstraf de 
rol van de voorwaardelijke straf overgenomen te hebben en stegen ook de aantallen 
onvoorwaardelijke veroordelingen. Verder valt op dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in het 
soort opgelegde bijzondere voorwaarden is afgenomen in de bestudeerde vijf jaren, wat waarschijnlijk 
te maken heeft met het gegeven dat ook de delictpatronen van mannen en vrouwen meer op elkaar 
zijn gaan lijken.  
 
Schorsingen van de voorlopige hechtenis vonden in 2003 in 14% van de bewaringen en in 12% van 
de gevangenhoudingen plaats. Er zijn grote verschillen in toepassing van de schorsing van de 
voorlopige hechtenis bij de verschillende arrondissementen. Exacte cijfers over het voorkomen van 
bijzondere voorwaarden bij schorsingen van de voorlopige hechtenis zijn niet beschikbaar. Een 
schatting komt uit op 15%. 
 
De resultaten geven geen aanleiding voor het constateren van een sterke autonome trend bij de 
toepassing van de voorwaardelijke vrijheidsstraf en de bijzondere voorwaarde. Voor de meeste van de 
gevonden verschuivingen lijkt een plausibele verklaring te bestaan. Zo lijkt de afname van het aantal 
voorwaardelijke straffen deels veroorzaakt te worden door de in populariteit sterk toegenomen 
taakstraf en is de opmerkelijke ‘sprong’ in het meer toepassen van bijzondere voorwaarden in 2004 
mogelijk gelegen in het feit dat de ‘trajectbegeleiding’ als dienst van de reclassering in januari 2004 is 
afgeschaft, waardoor rechters nu via de bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringscontacten 
opleggen om sommige delinquenten toch een vorm van reclasseringsbegeleiding te kunnen geven. 
 
(3) 
Reclasseringsinstellingen hebben in Nederland een zeer grote rol bij veroordelingen met bijzondere 
voorwaarden. De reclassering geeft begeleiding bij en/of houdt toezicht op 94% van de zaken waarbij 
bijzondere voorwaarden zijn opgelegd. Ongeveer de helft van de bijzondere voorwaarden betreft een 
‘verplicht reclasseringscontact’ zonder verdere specificering. De rechter legt daarmee veel 
verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke vorm die de bijzondere voorwaarde krijgt bij de reclassering. 
Wordt er wel een nadere aanduiding in het vonnis gegeven, dan wordt dat meestal geformuleerd met 
de zinsnede ‘ook als dat betekent of inhoudt dat…’ (in circa een kwart van de vonnissen is dat het 



geval). Het gaat dan vaak om een verslavingsbehandeling, een psychische behandeling of om een of 
andere vorm van arbeidstoeleiding. De 6% bijzondere voorwaarden waarbij de reclassering geen 
bemoeienis heeft, betreffen over het algemeen schadevergoedingen (circa 2%), en voor het overige 
locatie- en contactverboden en enkele zeer uitzonderlijke bijzondere voorwaarden. 
 
Analyse van opgelegde bijzondere voorwaarden en door de reclassering toegepaste interventies toont 
aan dat er zeven (clusters van) voorwaarden/interventies zijn te benoemen die tamelijk algemeen 
worden toegepast. Het betreft: 

• verslavingsgerelateerde behandelingen,  
• psychische behandelingen, 
• de combinatie van psychische en verslavingsbehandelingen,  
• trainingen gericht op agressiebeheersing,  
• seksuele vorming,  
• sociale vorming (bijvoorbeeld cursus sociale vaardigheden), 
• maatschappelijk functioneren (interventies gericht op arbeid, scholing, wonen en financiën).  

Beduidend minder vaak worden schadevergoedingen en locatie- en contactverboden (al dan niet in 
combinatie met elektronisch toezicht) toegepast als bijzondere voorwaarden. 
 
Bij bijzondere voorwaarden bij een schorsing van de voorlopige hechtenis gaat het vooral om 
contactverboden en locatieverboden (bijvoorbeeld bij huiselijk geweld), maar ook worden er nog wel 
eens verslavingsbehandelingen gestart. Een voor de schorsing voorlopige hechtenis kenmerkende 
voorwaarde is het meewerken aan de op te stellen voorlichtingsrapportage. 
 
De delinquenten uit het onderzoek die bij de reclassering terecht zijn gekomen zijn overwegend 
mannen (90%). Ten minste zestig procent heeft eerder contact(en) met justitie gehad. Ruim een derde 
is aan drugs, aan alcohol of aan beide verslaafd. Tweederde heeft lichte of ernstige psychische 
problemen. Onder de groep verslaafden bevinden zich nogal wat mensen met een min of meer 
ernstige schuldenproblematiek. Ook psychische problemen komen binnen de groep verslaafden nogal 
eens voor. Afhankelijk van de problematiek wordt bij geweldplegers een verslavingsbehandeling, een 
psychische behandeling of een training agressiebeheersing ingezet.  
Naast deze ‘zware’ behandelingstrajecten heeft de reclassering ook een belangrijke taak bij het 
begeleiden van mensen in hun maatschappelijk functioneren. Schuldsaneringprogramma’s en 
budgetteringscursussen kunnen in die gevallen helpen recidive te voorkomen.  
 
De bijzondere voorwaarde laat zich moeilijk omschrijven in termen van doelgroepen. De rechter legt in 
de helft van de gevallen alleen de bijzondere voorwaarde 'verplicht reclasseringscontact' op. Deze 
voorwaarde kent geen doelgroep, behalve dat het om voorwaardelijk veroordeelden gaat. In nog eens 
een kwart van de gevallen wordt er een mededeling meegegeven over de mogelijk te starten 
interventie met de formulering ‘...ook als dat betekent of inhoudt dat...’.Vervolgens tracht de 
reclassering daar zoveel mogelijk maatwerk bij te leveren en zij heeft daarin een grote mate van 
vrijheid (en verantwoordelijheid). Dat leidt soms tot een één-op-één behandeling (een cursus seksuele 
vorming voor de zedendelinquent, een cursus agressiebeheersing voor de geweldpleger, etc.) en 
vaak tot combinaties van interventies. Juist die combinaties zijn zo verschillend en individueel bepaald 
dat men moet constateren dat er ofwel geen doelgroepen zijn, ofwel dat het er zoveel zijn als er 
mogelijke combinaties van interventies zijn. 
 



(4) 
Bij de overwegingen voor een voorwaardelijke modaliteit met alleen de algemene voorwaarde spelen 
de aard van het delict en het strafrechtelijk verleden van de verdachte de belangrijkste rol, zo geven 
de rechters en officieren van justitie aan bij de interviews. Bij de bijzondere voorwaarden spelen deze 
zaken ook een rol, maar wordt ook gekeken naar de behandelbaarheid en begeleidbaarheid van de 
delinquent. Er dient sprake te zijn van bereidheid om mee te werken aan het tot een goed einde 
brengen van de voorwaarden gedurende de proeftijd. De reclassering heeft, door middel van de 
voorlichtings- dan wel vroeghulprapportage, een leidende rol bij de keuze voor het type interventie dat 
in het kader van een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling of een schorsing van 
de voorlopige hechtenis wordt gestart. Men probeert bij de keuze voor een bepaalde interventie over 
het algemeen nauw aan te sluiten bij het gepleegde delict en de specifieke problematiek, of 
combinatie van problemen, die de delinquent heeft. Dit leidt ertoe dat een training agressiebeheersing 
vanzelfsprekend aan plegers van geweldsdelicten wordt aangeboden, maar ook dat bijvoorbeeld 
verslavingsbehandelingen worden gecombineerd met interventies gericht op het maatschappelijk 
functioneren op de terreinen arbeid/scholing, wonen en financiën bij (veelvuldige) diefstal met braak.  
 
(5) 
Circa de helft van de opgelegde en door de reclassering begeleide bijzondere voorwaarden in het 
kader van een voorwaardelijke veroordeling wordt blijkens haar eigen registratiesysteem met goed 
gevolg afgelegd. Ongeveer een derde wordt voortijdig beëindigd, terwijl er bij circa één op de acht in 
het geheel niet begonnen kan worden met het reclasseringstoezicht. Programma’s gericht op 
psychische behandelingen worden vaker met succes afgerond. Delinquenten die een geheel 
voorwaardelijke vrijheidsstraf hebben opgelegd gekregen, zijn aanmerkelijk succesvoller in het 
naleven van hun bijzondere voorwaarde(n) (75% slaagt) dan degenen die een partieel voorwaardelijke 
straf hebben gekregen (39% slaagt). 
Bijzondere voorwaarden bij een schorsing van de voorlopige hechtenis kennen een hoger 
slagingspercentage dan bij de voorwaardelijke veroordeling (als geheel). Bij circa zes van de tien 
schorsingen met bijzondere voorwaarden worden deze voorwaarden met succes nageleefd. 
 
(6) 
De reden voor het mislukken van een programma (voortijdige beëindiging dan wel onuitvoerbaarheid) 
is in de meeste gevallen het niet of te weinig verschijnen op contactafspraken (44,4%), gevolgd door 
het zich niet houden aan de gemaakte (inhoudelijke) afspraken (27,2%). In 8,6% van de gevallen 
wordt het programma gestaakt omdat de cliënt opnieuw met justitie in aanraking komt. In de overige 
gevallen zijn er meestal zeer specifieke andere redenen waarom men afziet van (verdere) 
behandeling, bijvoorbeeld dat de cliënt ziek is of overleden, dat hij in detentie zit of onvindbaar is. 
Belangrijk voor het tot een succesvol einde brengen van de bijzondere voorwaarde is de intrinsieke 
motivatie van de veroordeelde. Reclasseringswerkers zien het als hun taak om de extrinsieke 
motivatie (die van de dreiging van de gevangenisstraf) om te buigen naar een intrinsieke motivatie en 
die motivatie vervolgens vast te houden. Voorlichtings- en vroeghulprapportages spelen daarbij een 
belangrijke rol, omdat daarmee snel afspraken met de verdachte kunnen worden gemaakt over een 
succesvol naleven van de voorwaarden. 
 
Als belangrijkste factoren voor het slagen van een toezicht noemen reclasseringswerkers: 

• een sterke intrinsieke motivatie bij de delinquent,  
• het hebben van een woning, een inkomen en een dagbesteding,  



• “iets te verliezen hebben”, bijvoorbeeld werk of een partner,  
• een goed contact (een goede match) tussen de delinquent en de reclassering,   
• het maken van duidelijke afspraken bij de start en deze vastleggen in de overeenkomst. 
  
Als knelpunten voor een goede uitvoering van het toezicht worden de volgende aspecten 
genoemd:  
• de lange tijd die er vaak zit tussen het opmaken van de voorlichtingsrapportage, de 

gerechtelijke uitspraak en de daadwerkelijke start van het toezicht;  
• de wachtlijsten voor opnames en specifieke begeleidingstrajecten zoals woonbegeleiding en 

arbeidstoeleiding;  
• de inperking van de mogelijkheid tot huisbezoeken; 
• het feit dat huisvesting en een inkomen (of uitkering) bij invrijheidsstelling van de gedeeltelijk 

voorwaardelijk veroordeelde soms ontbreekt; 
• de beperking van een toezicht tot gemiddeld 30 uur. Hierdoor is het in de regel onmogelijk 

geworden om met cliënten mee te gaan naar instanties om zaken als huisvesting en een 
uitkering geregeld te krijgen. 

 
(7) 
Eerder werd vastgesteld dat 94% van de opgelegde bijzondere voorwaarden enige vorm van 
reclasseringscontact inhoudt. Dat betekent dat het in veruit de meeste gevallen ook de reclassering is, 
die verantwoordelijk is voor het toezicht en voor de controle op de naleving van de bijzondere 
voorwaarde(n). 
Controle van voorwaarden waarbij de reclassering niet betrokken is, schadevergoedingen en contact- 
en locatieverboden bijvoorbeeld, wordt door de officier van justitie zelf geregeld, meestal in 
samenspraak met de politie. Soms wordt in die gevallen volstaan met het sturen van een fax met 
instructies naar het bureau, soms ook worden bepaalde functionarissen persoonlijk ingelicht en 
gevraagd om als contactpersoon op te treden voor het slachtoffer. Het slachtoffer speelt zodoende 
een belangrijke rol bij op deze manier georganiseerde controle op de naleving. 
 
(8) 
Van 23 zaken waarbij volgens de registratie van de reclassering de naleving van de bijzondere 
voorwaarden was mislukt, is nagegaan of daarbij een tenuitvoerlegging is gevorderd. Bij ruim 
driekwart van de zaken met daadwerkelijk niet-nageleefde bijzondere voorwaarden bleek er een 
tenuitvoerlegging te zijn gevorderd. Bij het resterende kwart kan het zijn dat er nog geen 
tenuitvoerlegging was gevorderd, dat het om administratieve redenen (nog) niet mogelijk was of dat 
ervan, om wat voor reden dan ook, is afgezien. Bij circa tweederde van de onderzochte zaken werd de 
voorwaardelijke straf geheel tenuitvoergelegd.  
 
(9) 
De geïnterviewde officieren van justitie zijn over het algemeen van mening dat er consequent ten 
uitvoer wordt gelegd (‘getuld’) bij schending van zowel de algemene als de bijzondere voorwaarde. 
Tenuitvoerlegging bij schending van de algemene voorwaarde zou nog wat consequenter gebeuren 
dan bij de bijzondere voorwaarde, omdat het soms administratief eenvoudiger rond te krijgen is. Een 
tenuitvoerlegging wil namelijk nog wel eens mislukken door betekeningsproblemen. Bij een verdachte 
die na het plegen van een nieuw delict in verzekering of in bewaring is gesteld kan men het 
voornemen tot een vordering tenuitvoerlegging meteen bij de nieuw uit te reiken dagvaarding voegen 



en laten betekenen. Bij een schending van alleen de bijzondere voorwaarde moet de verdachte soms 
opnieuw worden opgespoord.  
Soms wordt er bewust geen tenuitvoerlegging gevorderd. Al zijn de meeste officieren de mening 
toegedaan dat er altijd en consequent moet worden getuld, willen sommigen voor bijzondere 
omstandigheden of (in geval van schending van de algemene voorwaarde) sterk afwijkende recidive 
van het delict waarvoor de voorwaarde gold een uitzondering maken. Bij dat laatste kan men denken 
aan het plegen van een winkeldiefstal gedurende de proeftijd die gold voor een zedendelict. Soms 
wordt in die gevallen de proeftijd verlengd.  
Werkdruk en capaciteitstekorten bij het Openbaar Ministerie spelen soms een rol bij het (niet) 
tenuitvoerleggen van voorwaardelijke vrijheidsstraffen. Er zijn arrondissementen waar de werkdruk zo 
hoog wordt ervaren dat op dit punt er prioriteiten moeten worden gesteld. Bij sommige 
arrondissementen vormt de zogenoemde ‘buitentul’ nog wel eens een probleem. Schendingen van 
voorwaarden die in een ander arrondissement hebben plaatsgevonden, bereiken dan om 
administratieve redenen de verantwoordelijke officier van justitie niet of niet tijdig. 
 
Mogelijkheden voor verruiming van de voorwaardelijke modaliteit 
 
(10) 
Mogelijkheden voor uitbreiding van de toepassingen van de voorwaardelijke modaliteit liggen 
enerzijds bij de categorie kortgestraften, waar door middel van tijdige en consequente 
voorlichtingsrapportage meer bijzondere voorwaarden zouden kunnen worden toegepast. Anderzijds 
zijn er mogelijkheden bij de categorie lang(er) gestraften waar dankzij de binnenkort in werking 
tredende uitbreiding van de wettelijke maximale toepassingstermijnen voor voorwaardelijke 
veroordelingen, ook ‘zwaardere delinquenten’ voor voorwaardelijke veroordeling met bijzondere 
voorwaarde(n) in aanmerking kunnen komen, zoals dat in sommige andere landen mogelijk is. Onder 
‘zwaardere delinquenten’ kunnen tevens mensen worden verstaan met meervoudige problemen, zoals 
verslaving in combinatie met psychische problemen. Ook kan gedacht worden aan een categorie 
ernstiger zedendelinquenten, waarbij er immers vaak sprake is van psychische problematiek. 
 
Een andere mogelijkheid voor verruiming van de toepassing van de bijzondere voorwaarde, zowel bij 
de voorwaardelijke veroordeling als bij de schorsing van de voorlopige hechtenis, is uitbreiding van de 
mogelijkheden van het elektronisch toezicht, vooral bij het handhaven van contact- en 
locatieverboden. Hoewel het toepassingsgebied van dit type bijzondere voorwaarden nu nog klein is 
(ca. 4%), staan de geïnterviewden over het algemeen welwillend tegenover uitbreiding daarvan, als de 
controle erop, door middel van elektronisch toezicht, beter gewaarborgd is. Toepassing kan vooral 
plaatsvinden bij belaging (stalking), huiselijk- of ander relationeel geweld, uitgaansgeweld, 
voetbalvandalisme, drugs(straat)handel, en dergelijke.  
 
(11) 
Contra-indicaties voor het opleggen van voorwaardelijke veroordelingen al dan niet met bijzondere 
voorwaarden zijn eigenlijk niet te geven. In beginsel komt iedereen voor een voorwaardelijke 
veroordeling al dan niet met bijzondere voorwaarden in aanmerking, tenzij met een al te rijke 
delictgeschiedenis, of het al eerder en herhaaldelijk geschonden hebben van een (bijzondere) 
voorwaarde. Er bestaat een grote mate van welwillendheid bij de geïnterviewden om delinquenten 
zoveel als mogelijk buiten de gevangenismuren te houden.  
 



 
Aanbevelingen  
 

1. Voorlichtings- en vroeghulprapportages vormen vaak de basis voor het toepassen van 
bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke veroordelingen of schorsingen van de voorlopige 
hechtenis. Het verdient aanbeveling om die rapportages zoveel als mogelijk toe te passen, in 
ieder geval als de officier van justitie een vrijheidsstraf (al dan niet voorwaardelijk) overweegt 
te vorderen. Het aantal zogenoemde cadeaugevallen kan daarmee worden teruggedrongen 
en er zullen meer delinquenten in aanmerking kunnen komen voor begeleiding, behandeling 
of gedragsbeïnvloeding in het kader van een bijzondere voorwaarde. Het is van belang dat 
alle betrokken partijen deze mogelijkheid vroegtijdig overwegen. In dat verband verdient het 
overweging om de raadsman cq. de verdachte opnieuw in de gelegenheid te stellen om 
rapportage aan te kunnen vragen, alsook om de reclassering  de mogelijkheid te geven op 
eigen initiatief rapportage op te maken. 

 
2. Leertrajecten kunnen nu als hoofdstraf (in het kader van een leerstraf) en als bijzondere 

voorwaarde bij een voorwaardelijke vrijheidsstraf worden opgelegd. De invoering van de 
leerstraf heeft, anders dan bij de werkstraf, de toepassing ervan in het kader van de 
bijzondere voorwaarde niet geheel overgenomen. Kennelijk biedt de bijzondere voorwaarde 
voordelen in de praktijk, bijvoorbeeld vanwege de flexibiliteit ervan, de mogelijkheid tot het 
combineren van interventies en de langere looptijd. Ook lijkt het leertraject als 
gedragsbeïnvloedend instrument beter aan te sluiten bij de bijzondere voorwaarde dan bij de 
hoofdstraffen. Het verdient derhalve aanbeveling de leertrajecten niet langer als straf in de wet 
op te nemen, maar een plaats te geven binnen de bijzondere voorwaarden. Een alternatief is 
het onderscheid tussen leerstraf en bijzondere voorwaarde duidelijker dan nu het geval is te 
bepalen en wettelijk te regelen. 

 
3. Naleving van de bijzondere voorwaarde is in belangrijke mate afhankelijk van de intrinsieke 

motivatie van de veroordeelde. Het is daarom van belang de externe motivatie van de dreiging 
van een gevangenisstraf bij de voorwaardelijk veroordeelde tijdig om te buigen naar een 
intrinsieke motivatie om de kans dat die motivatie gedurende het traject wordt vastgehouden 
en dat aan de bijzondere voorwaarde goed gevolg wordt gegeven, te maximaliseren. Korte 
doorlooptijden zijn daarvoor van belang. Dat geldt voor de periode vóór de start van het 
toezicht, maar ook voor erna, mocht aan de bijzondere voorwaarde niet zijn voldaan. De 
veroordeelde moet weten dat hij in dat geval kan rekenen op een snelle tenuitvoerlegging van 
zijn voorwaardelijke straf. 

 
4. Het verdient aanbeveling om de mogelijkheid te onderzoeken om een veroordeling met 

voorwaarden na het succesvol doorlopen van de proeftijd van de justitiële documentatie te 
verwijderen. Op die manier wordt een positief gevolg aan de naleving van de voorwaarden 
verbonden, dat bevorderend kan zijn voor de motivatie van de veroordeelde.  

 
5. Het verdient aanbeveling om de mogelijkheden van (verschillende vormen van) elektronisch 

toezicht verder te verkennen, met name waar het gaat om de handhaving van 
locatieverboden. Toepassing kan vooral plaatsvinden bij belaging (stalking), huiselijk- of ander 
relationeel geweld, uitgaansgeweld, voetbalvandalisme, drugs(straat)handel, en dergelijke. 



Om de vertrouwdheid met het controlemiddel te vergroten, zouden de mogelijkheden ervan 
meer en beter onder de aandacht van staande en zittende magistratuur moeten worden 
gebracht.  

 
6. Het slagingspercentage van bijzondere voorwaarden ligt bij geheel voorwaardelijke 

vrijheidsstraffen aanmerkelijk hoger dan bij gedeeltelijk voorwaardelijke vrijheidsstraffen. Het 
verdient aanbeveling om door middel van nader onderzoek de afzonderlijke bijdragen aan dat 
verschil van respectievelijk sanctietype en dader- en delictkenmerken vast te stellen. 

 
7. Uitbreiding van de toepassing van de voorwaardelijke modaliteiten kan niet los worden gezien 

van de toepassing van de voorlopige hechtenis, aangezien de tijd die in voorlopige hechtenis 
is doorgebracht in mindering wordt gebracht op de op te leggen gevangenisstraf. Verminderde 
toepassing van de voorlopige hechtenis of meer en vroegtijdig schorsen ervan verhogen de 
mogelijkheden voor een voorwaardelijke veroordeling. Voor wat betreft het gebruik van de 
schorsingsmogelijkheid blijken er grote regionale verschillen te bestaan. Een bredere 
toepassing van bijzondere voorwaarden bij de schorsing van de voorlopige hechtenis kan 
mogelijkheden bieden om de beleidsruimte, die dienaangaande kennelijk bestaat, beter te 
benutten. 

 
8. Benoemen van bijzondere voorwaarden in de wet draagt bij aan de herkenbaarheid van dit 

type sanctie en bevordert een ruimere toepassing ervan. Het op die manier verlenen van meer 
wettelijke status biedt bovendien de mogelijkheid om gelet op het legaliteitsbeginsel de 
bijzondere voorwaarden met waarborgen te omkleden ten aanzien van onder meer invulling 
en reikwijdte.  

 
9. Toepassing van bijzondere voorwaarden bij de schorsing van de voorlopige hechtenis dient te 

worden bezien in het licht van de mogelijke voortzetting daarvan in het kader van een 
voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden. Het verdient in dat verband 
aanbeveling de bijzondere voorwaarden bij de schorsing van de voorlopige hechtenis 
enumeratief in de wet op te nemen teneinde de aansluiting te optimaliseren.  

 
10. Studie van de toepassing van voorwaardelijke modaliteiten in het buitenland biedt ten aanzien 

van de Nederlandse situatie een aantal punten ter overweging:  
• het stimuleren van de intrinsieke motivatie van de verdachte om zijn situatie te 

verbeteren door deze de mogelijkheid te bieden zelf met voorstellen voor 
bijzondere voorwaarden te komen;  

• het onderzoeken van de mogelijkheid om ruimer gebruik te maken van de inzet 
van vrijwilligers bij de ondersteuning van de naleving van de bijzondere 
voorwaarden;  

• de naleving van ingrijpende gedragsvoorwaarden, zoals opname in een inrichting, 
periodiek ter toetsing voor te leggen aan de rechtbank. 
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