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Voorwoord 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de procesevaluatie van de pilot met 

verscherpt toezicht bij minderjarige plegers van High Impact Crimes (HIC). De 

evaluatie is uitgevoerd door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 

Rechtshandhaving (NSCR) in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  

Het rapport had niet tot stand kunnen komen zonder hulp van de betrokken 

organisaties en ketenpartners. We danken alle organisaties voor hun bereidheid 

mee te werken aan interviews en het beschikbaar stellen van informatie en 

gegevens over de pilot. Ook danken wij de jongeren die met ons wilden praten 

over hun ervaringen met verscherpt toezicht.  

Tot slot bedanken wij de begeleidingscommissie voor hun kritische blik en 

betrokkenheid bij het vinden van oplossingen gaandeweg het onderzoek.  

Amsterdam, oktober 2018 

Sjoukje van Deuren 

Peter van der Laan 

Frank Weerman 
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Samenvatting 

De pilot verscherpt toezicht maakt deel uit van een breder plan van aanpak ter 

voorkoming van recidive en het bevorderen van resocialisatie bij minderjarige 

plegers van High Impact Crimes (HIC). Voorbeelden van HIC-delicten zijn 

straatroven, overvallen en woninginbraken. Verscherpt toezicht heeft in het 

verleden bij volwassen plegers geresulteerd in hoopgevende recidive-cijfers.1 Dat 

was aanleiding tot de pilot verscherpt toezicht bij minderjarige HIC-plegers. 

Voorbeelden van verscherpt toezicht zijn elektronisch toezicht, 

gedragsaanwijzingen, een intensieve aanpak door de jeugdreclassering 

(vergelijkbaar met de Harde Kern Aanpak), maar ook specifieke invulling van 

bijzondere schorsingsvoorwaarden is denkbaar, zoals een avondklok, verplichte 

naar school gaan, behandeling of een contactverbod.  

Alhoewel verscherpt toezicht een geïntensiveerde aanpak in combinatie met 

verschillende maatregelen inhoudt, ligt het accent in de pilot – door middel van 

de RfiD-enkelband of de GPS-enkelband - op elektronisch toezicht. Een van de 

doelen van de pilot is onderzoeken welke bijdrage elektronisch toezicht kan 

leveren aan het terugdringen van recidive en het bevorderen van resocialisatie. 

De doelgroep van de pilot bestaat uit minderjarige meer- en veelplegers van 

woninginbraken en first-offenders, meer- en veelplegers van straatroven en 

overvallen. Het uitgangspunt van de pilot is dat verscherpt toezicht – met behulp 

van elektronisch toezicht – standaard door de Raad voor de Kinderbescherming 

wordt overwogen bij minderjarige HIC-plegers. De drie deelnemende pilotregio’s 

zijn Rotterdam, Midden-Nederland en Amsterdam. De betrokken ketenpartners 

in de pilot zijn de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), het Openbaar 

Ministerie (OM), Gecertificeerde Instellingen (GI), Reclassering Nederland (RN), 

politie en gemeenten. 

De procesevaluatie heeft tevens tot doel na te gaan of gezien werkwijzen en 

instroomcijfers een doeltreffendheid- en effectstudie tot de mogelijkheden 

behoort. Bovendien wordt nagegaan of verscherpt toezicht wordt uitgevoerd 

zoals beschreven in het pilotmemo ‘Verscherpt toezicht minderjarige HIC-

plegers’ 

1
 Kamerstuk 

 2014/15, 28741, 25 (kamerbrief) 
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en of zich in de uitvoeringspraktijk knelpunten voordoen en welke verbeteringen 

mogelijk zijn. 

Onderzoeksopzet

Voor de procesevaluatie zijn registratiegegevens van de pilot geanalyseerd. Deze 

gegevens verschillen sterk per regio. In Rotterdam is de pilot vanaf de start goed 

bijgehouden, Midden-Nederland en Amsterdam hebben vooral het laatste deel

geregistreerd. Naast registratiegegevens zijn er interviews (21) gehouden met 

betrokken ketenpartners in de pilotregio’s. Gesproken is met medewerkers van 

de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Openbaar

Ministerie, politie, rechtbank in Amsterdam, het Veiligheidshuis Rotterdam-

Rijnmond en gecertificeerde instellingen. Er is ook gesproken met twee

minderjarigen die onder elektronisch toezicht stonden. Ondanks pogingen van

onderzoekers en medewerkers van gecertificeerde instellingen werden niet meer

jongeren en ook geen ouders bereid gevonden voor een interview. Voorts is 

literatuuronderzoek naar elektronisch toezicht gedaan. Vanwege onvolledige of

zelfs afwezige registraties en een zeer tijdrovend proces om toestemming te 

verkrijgen voor inzage heeft geen dossieronderzoek bij het Openbaar Ministerie 

en de Raad voor de Kinderbescherming kunnen plaatsvinden.

Verloop pilot verscherpt toezicht

De pilot is in de drie regio’s aangekondigd met de vraag of elektronisch toezicht

(ook) voor jeugdige plegers van HIC-delicten kan worden ingezet.

Rotterdam

De trekker van de pilot in Rotterdam is het Veiligheidshuis. Alhoewel de nadruk

van de pilot op elektronisch toezicht ligt, heeft Rotterdam een breder pallet aan

maatregelen tot verscherpt toezicht gerekend. Voorbeelden zijn een avondklok,

Harde Kern Aanpak en verplichte schoolgang. Verscherpt toezicht betekent in 

Rotterdam dat bij elke jeugdige wordt nagegaan welk pakket aan intensieve 

maatregelen nodig wordt geacht om recidive te voorkomen en resocialisatie te 

bevorderen. De brede(re) aanpak in Rotterdam hangt samen met een aantal 

factoren. Allereerst werd elektronisch toezicht voorafgaand aan de pilot niet tot

nauwelijks ingezet als strafmodaliteit voor jeugdigen. Bij organisaties als de Raad 

voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie bestond weerstand tegen 

elektronisch toezicht. De Raad voor de Kinderbescherming betwijfelde of 
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elektronisch toezicht pedagogisch verantwoord is voor minderjarigen. Officieren 

waren terughoudend vanwege negatieve ervaringen met elektronisch toezicht in 

het verleden. Bovendien waren sommigen er niet van overtuigd dat elektronisch 

toezicht voor bepaalde jongeren een goede strafmodaliteit is, een aarzeling die 

bij sommigen nog steeds leeft. Om draagvlak voor de pilot te creëren, werden 

ook andere (intensieve) maatregelen onder verscherpt toezicht geschaard. 

De werkwijze verscherpt toezicht komt grotendeels overeen met de 

randvoorwaarden uit het pilotmemo. Wel wordt afgeweken van het regionale 

werktraject. Zo is een aantal aanvankelijk opgestelde contra-indicaties 

gaandeweg de pilot losgelaten. Elektronisch toezicht wordt bijvoorbeeld ook 

toegepast bij 16-minners en bij minderjarigen die kampen met een psychische 

problematiek. De enkelband werkt volgens betrokkenen ook bij jongeren met 

een psychische problematiek of een licht verstandelijke beperking. In Rotterdam 

bestaat de doelgroep niet alleen uit minderjarige HIC-plegers. De enkelband 

wordt ook opgelegd bij minderjarige plegers van brandstichting, poging tot 

doodslag en zedendelicten. 

In 2016 waren er 325 zaken waarin jeugdigen werden verdacht van een HIC-

delict. Het ging daarbij om 269 unieke personen. Jongeren werden voornamelijk 

verdacht van straatroof (122 keer), woninginbraak (75 keer) en diefstal in/uit 

woning zonder braak (66 keer). In 2017 waren er 266 zaken waarbij jeugdigen 

werden verdacht van een HIC-delict (239 unieke personen). Jongeren werden 

voornamelijk verdacht van straatroof (141 keer), diefstal met geweld (40 keer) 

en woninginbraak (33 keer). In de periode 1 januari 2016 tot en met 12 maart 

2018 is 97 keer de haalbaarheid van elektronisch toezicht bij minderjarige 

onderzocht. Dat heeft geleid tot 44 aansluitingen van een enkelband. In 2016 

zijn er 11 enkelbanden aangesloten, in 2017 26 en in 2018 (tot en met 12 

maart) 7. De enkelband is vooral toegepast bij woninginbraken (14 keer), 

straatroven (14 keer) en overvallen (7 keer). De GPS-enkelband is het meest 

toegepast (27 keer). In alle gevallen ging het om jongens. De twee jongeren die 

zijn geinterviewd zijn niet al te positief over de enkelband. Zij noemden de lange 

oplaadduur (drie uur per dag) van de GPS-band en ervoeren de enkelband als 

hinderlijk vanwege huidirritaties maar ook schaamte. Het oplaadpercentage 

kunnen aflezen zou al een verbetering zijn. Zij zagen ook voordelen als meer 

structuur 
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door het opgestelde weekrooster en het feit dat zij ‘gewoon naar school of stage’ 

kunnen gaan.  

Midden-Nederland 

De pilot in Midden-Nederland wordt getrokken door de Raad voor de 

Kinderbescherming. Voorafgaand aan de pilot werd elektronisch toezicht in 

geringe mate al toegepast bij minderjarigen vanaf 16 jaar. Nieuw is dat het 

controlemiddel standaard wordt overwogen en (mogelijk) geadviseerd en 

opgelegd bij HIC-plegers jonger dan 16 jaar. Ook in Midden-Nederland was er 

aanvankelijk weerstand tegen elektronisch toezicht bij jonge minderjarigen. Een 

aantal raadsonderzoekers vond de enkelband een te zwaar sanctiemiddel om in 

te zetten bij jonge jeugdigen. Bepaalde onderdelen van het opgestelde 

werktraject zijn kwetsbaar. Zo is het de vraag of elke jongere die wordt verdacht 

van een HIC-delict, besproken wordt op ZSM. Uit interviews komt naar voren dat 

het de vraag is of elektronisch toezicht standaard wordt overwogen, geadviseerd 

dan wel opgelegd bij minderjarige HIC-plegers. Dat geldt vooral voor first-

offenders. Instanties als het Openbaar Ministerie menen dat bij first-offenders 

eerst moet worden gekeken naar minder ingrijpende maatregelen. Het is daarom 

de vraag of de beoogde doelgroep is bereikt. In interviews klonk teleurstelling 

over het verloop van de pilot. Zo voelden niet alle betrokkenen de noodzaak van 

een pilot. Dit onderstreept het belang van draagvlak en toewijding; die is nodig 

om een pilot van de grond te krijgen. Bovendien is de pilot door reorganisaties 

en capaciteitsproblemen voor een groot deel niet goed geregistreerd. 

Volgens cijfers van Reclassering Nederland zijn in Midden-Nederland 2017 34 

enkelbanden aangesloten (32% van de 107 ingestroomde jongeren). 

Elektronisch toezicht is voornamelijk toegepast bij jeugdigen met een leeftijd van 

16-, 17- en 18-jarigen (respectievelijk 12, 10 en 7 keer), met name ter 

ondersteuning van locatiegeboden. Daarbij werd gebruik gemaakt van zowel de 

GPS-enkelband (12 keer) als de RfiD-band (21 keer) of een enkele keer een 

combinatie van beide typen (1 keer). 

Amsterdam 

Ook in Amsterdam is de Raad voor de Kinderbescherming de trekker van de 

pilot. Voorafgaand aan de pilot werd elektronisch toezicht al opgelegd bij 

minderjarigen. Nieuw in Amsterdam is dat elektronisch toezicht ook kan worden 



11 

toegepast bij 16-minners. In het werktraject is opgenomen dat 

raadsonderzoekers een negatief of positief advies ten aanzien van elektronisch 

toezicht moeten motiveren. Uit de interviews komt naar voren dat dit in de 

praktijk niet altijd gebeurt. Door gebrek aan menskracht worden niet alle 

rapportages gecontroleerd op volledigheid.  

In de praktijk blijkt de doelgroep van de pilot breder dan alleen minderjarige 

HIC-plegers. Zo hangt de keuze voor elektronisch toezicht niet alleen af van het 

soort delict, maar ook van het aantal strafbare feiten. In 2016 was er in 492 

zaken sprake van een HIC-delict. In 2017 waren er 352 zaken. In 2016 heeft de 

Raad voor de Kinderbescherming slechts 21 deeladviezen elektronisch toezicht 

aangevraagd (4% van de 492 jongeren); in 2017 waren er 63 deeladviezen 

(18% van de 352 jongeren). Hoeveel deeladviezen hebben geresulteerd in 

elektronisch toezicht, is onduidelijk. Volgens geinterviewden is onvoldoende 

investeren in personele en financiële middelen reden voor achterblijvende 

registraties. Voor de Raad voor de Kinderbescherming en andere betrokken 

organisaties gaan de gebruikelijke werkzaamheden door en is het de vraag of 

organisaties voldoende tijd en ruimte hebben (gehad) voor uitvoering van de 

pilot. Verschillende betrokkenen in Amsterdam geven aan dat er behoefte is aan 

meer informatie over de functionele elementen van de enkelband: hoe ziet een 

enkelband eruit, welke vormen zijn er en wat is wel en niet mogelijk met een 

enkelband? Rechters hebben bovendien behoefte aan meer voorlichting over de 

(on)mogelijkheden van elektronisch toezicht. 

Uitvoering, knelpunten en samenwerking 

Knelpunten in uitvoering en samenwerking komen in de drie regio’s in meer en 

mindere mate voor. Zo komen visies van betrokken partijen over elektronisch 

toezicht niet altijd overeen. Bij bijvoorbeeld snelle opvolging bij het overtreden 

van de voorwaarden botsen de visies van gecertificeerde instellingen en 

Reclassering Nederland weleens met elkaar. Reclassering Nederland verwacht 

een daadkrachtig optreden bij het overtreden van de regels, terwijl 

gecertificeerde instellingen van mening zijn dat jongeren de mogelijkheid moeten 

krijgen om te leren van hun fouten. Dat kan betekenen dat een jongere vier, vijf 

of zelfs zes keer in de fout gaat voordat er een melding wordt gedaan.  
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Een ander knelpunt - tevens verbeterpunt - is het gebruik van de 

informatiemogelijkheden van een enkelband. De kennis en informatie die 

bijvoorbeeld een GPS-enkelband kan leveren worden niet optimaal benut door 

betrokken partijen. Er blijft vaak veel nuttige informatie bij Reclassering 

Nederland liggen. Informatie over de verblijfplaats van een jongere is niet alleen 

waardevol bij controle van de voorwaarden, er kan worden nagegaan waar een 

jongere zich vaak ophoudt (school, sportclubs). Voorts benadrukken organisaties 

het belang van communicatie. Niet alle ketenpartners zijn even goed op de 

hoogte van de (on)mogelijkheden van elektronisch toezicht. Communicatie lijkt 

bovendien via meerdere en soms verschillende personen te lopen, hetgeen ten 

koste gaat van de slagvaardigheid. Zulke knelpunten kunnen ontstaan door een 

gebrek aan sensitiviteit; iedere ketenpartner moet begrijpen dat alle schakels in 

het proces nodig zijn om tot een succesvolle pilot te komen. Er zijn overigens 

aanwijzingen dat de communicatie tussen ketenpartners in de loop van de pilot is 

verbeterd. Dit heeft ertoe geleid dat partijen elkaar beter en makkelijker kunnen 

vinden; dit heeft de samenwerking tijdens de pilot verbeterd. Tussentijdse 

gesprekken over knelpunten, visies en verwachtingen hebben bijgedragen aan 

een verbeterde samenwerking tussen de ketenpartners in de drie regio’s. De 

samenwerking wordt in de drie regio’s thans als goed beoordeeld. 

Tot slot is continue aandacht voor de pilot belangrijk. Door organisatorische 

veranderingen – bijvoorbeeld de opkomst van zelforganiserende teams bij de 

Raad voor de Kinderbescherming – heeft de pilot niet altijd goed op het netvlies 

van de betrokken partijen gestaan. Bovendien hebben organisaties als de Raad 

voor de Kinderbescherming en verschillende gecertificeerde instellingen te 

maken gehad met de nodige personele wisselingen. Sommige geinterviewden in 

Midden-Nederland en Amsterdam hebben aangegeven dat zij liever een andere 

organisatie als trekker van de pilot hadden gezien. Dit is beaamd door de Raad 

voor de Kinderbescherming. Het is de vraag of de Raad voor de 

Kinderbescherming voldoende tijd voor de trekkersrol had en voldoende 

aandacht kon geven aan de pilot.  

Slotbeschouwing 

In alle regio’s zijn werktrajecten opgesteld waarin is vastgelegd dat bij een 

jeugdige pleger van een HIC-feit standaard elektronisch toezicht wordt 

overwogen door de Raad voor de Kinderbescherming. Door onvolledige 
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registraties kan niet worden vastgesteld hoe het traject van overwegen, 

adviseren en opleggen van elektronisch toezicht in de pilot is verlopen. Ook kan 

niet worden vastgesteld of de jeugdigen conform de criteria onder elektronisch 

toezicht staan. We kunnen op basis van de huidige registratiegegevens dan ook 

niet vaststellen of de pilot voldoet aan de randvoorwaarden uit het pilotmemo. 

Zo is het onduidelijk gebleven welke zaken in aanmerking zijn gekomen voor de 

pilot. Registraties in Midden-Nederland laten bijvoorbeeld zien dat elektronisch 

toezicht in zeer beperkte mate is overwogen bij instroomde HIC-jongeren. 

Bovendien lijken de regio’s vooralsnog terughoudend met het opleggen van 

elektronisch toezicht bij first-offenders en jongeren onder de 16 jaar. Uit 

interviews komt ook naar voren dat de instroomcijfers – met name in Midden-

Nederland en Amsterdam – (ver) achterblijven op de verwachtingen. 

Een doeltreffendheidstudie ligt momenteel niet voor de hand. Voor een dergelijke 

studie is het van belang dat de pilot is uitgevoerd volgens de opgestelde 

afspraken en randvoorwaarden. Bovendien is het van belang dat het beleid 

rondom de pilot voor iedereeen duidelijk is. Door organisatorische wisselingen 

lijkt dit niet het geval te zijn. Een effectstudie ligt evenmin voor de hand, maar is 

niet per se onmogelijk. Gesteld dat er een doorstart van de pilot plaatsvindt 

waarbij er sprake is van goede en volledige registratie van het proces van 

overwegen, adviseren en opleggen van elektronisch toezicht en bovendien 

rekening wordt gehouden met de noodzakelijke condities van een effectstudie, 

dan behoort een dergelijk experiment tot de mogelijkheden. Van een dergelijke 

situatie is op dit moment geen sprake. 

De procesevaluatie heeft een aantal aspecten laten zien die belangrijk zijn bij 

een goede uitvoering van een pilot. Allereerst is een centrale aansturing – 

waarbij er voldoende tijd en middelen zijn – cruciaal voor het uitvoeren van een 

pilot. De centrale sturingspositie van het Veiligheidhuis in Rotterdam heeft er 

hoogstwaarschijnlijk aan bijgedragen dat de pilot in deze regio aanzienlijk beter 

van de grond is gekomen dan in Midden-Nederland en Amsterdam. In Midden-

Nederland en Amsterdam ontbrak het (groten)deels aan continue centrale 

sturing en voldoende financiële middelen, waardoor aandacht en toewijding niet 

vanaf de start aanwezig waren. 
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Summary  

A pilot with enhanced supervision is part of a broader plan of action to prevent 

recidivism and stimulate resocialization of juvenile offenders of High Impact 

Crimes (HIC). Examples of HIC-offenses are mugging, robberies and home 

burglaries. Promising recidivism figures for adult perpetrators in the past, were 

reason to start a pilot ‘enhanced supervision’ of juvenile HIC-offenders.2 

Examples of enhanced supervision are electronic monitoring, a curfew, 

compulsory schooling, treatment and a contact ban.  

Although enhanced supervision implies an intensive approach in combination 

with various measures, the focus of the pilot was on electronic monitoring. One 

of the objectives of the pilot is to examine if and how electronic monitoring - by 

means of the RfiD or the GPS ankle bracelet - can contribute to reduce 

recidivism and stimulate resocialization of juvenile HIC-offenders. The target 

group of the pilot consisted of juvenile repeat offenders of home burglaries and 

first offenders, repeat offenders of mugging and robberies. Starting point of the 

pilot is to consider enhanced supervision – with electronic monitoring – at all 

times for juvenile HIC-offenders. The pilot was conducted in Rotterdam, Central 

Netherlands and Amsterdam. Involved actors were the Dutch Probation Service, 

the Public Prosecutor, the Council for Child Care and Protection, Certified 

Institutes (organizations for juvenile probation), the police and municipalities.  

The Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR), 

commissioned by the Research and Documentation Centre (WODC) of the 

Ministry of Justice and Security, conducted a process evaluation of the pilot. One 

of the objectives was to examine the impact of enhanced supervision on 

recidivism and resocialization. A main goal of the research project was to 

examine whether enhanced supervision was implemented according to the pilot 

memo ‘Enhanced supervision of juvenile HIC-offenders’ and to what extent an 

effectiveness study and implementation evaluation is possible. Another goal was 

to examine any bottlenecks and possible improvements in the implementation 

practice. 

2
 Tweede Kamer 2014/15, 28741, 25 
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Research approach 

The study examined the following questions: is the pilot enhanced supervision 

implemented as intended by the pilot memo ‘Enhanced supervision of juvenile 

HIC-offenders’, and to what extent are there any bottlenecks and improvements 

possible in the implementation practice? Finally, the process evaluation aimed to 

provide insight into the question to what extent is an effectiveness study and 

impact evaluation possible according to the conditions of the pilot? 

Various research methods were applied. First of all, figures on the inflow of the 

pilot were requested from multiple organizations in participating regions. These 

figures varied greatly by region. The pilot in Rotterdam was well documented, 

whereas Central Netherlands and Amsterdam only partly documented the pilot. 

Furthermore, interviews (21) were conducted with staffs of the Dutch Probation 

Service, The Public Prosecutors, Council for Child Care and Protection, Certified 

Institutes and the police. In addition, interviews were held with two juveniles 

who were under enhanced supervision. Unfortunately, no more than two 

juveniles were willing to participate in an interview. Due to incomplete or even 

absent figures and a time-consuming process to get permission, files and reports 

of the Public Prosecutor and Council for Child Care and Protection were not 

available for analysis. 

Results 

Rotterdam 

The pilot in Rotterdam was coordinated by ‘Veiligheidshuis Rotterdam-

Rijnmond’.3 Although the focus of the pilot was on electronic monitoring, 

Rotterdam extended enhanced supervision with measures such as curfew and 

mandatory schooling. Enhanced supervision in Rotterdam included checking what 

kind of intensive measures were needed to reduce recidivism and stimulate 

resocialization of juveniles. This broad approach in Rotterdam was related to the 

fact that prior to the pilot, electronic monitoring was hardly used as a sentence 

modality for juvenile offenders and organizations such as the Council for Child 

Care and Protection and the Public Prosecutor had their doubts about electronic 

monitoring, not being pedagogically justified for juveniles. Public prosecutors 

were reluctant, because of negative experiences with electronic monitoring in the 

3
 ‘Veiligheidshuis’ is a so-called Safety House in which relevant partners such as the Prosecutor’s Office, 

probation Service, local government and others cooperate to ensure security in the region. 
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past. In addition, some actors were not convinced that electronic monitoring is a 

good punishment modality for juveniles. In order to create support for the pilot, 

other (intensive) measures were also used as enhanced supervision.  

Methods implemented in Rotterdam met the conditions in the pilot memo. 

However, there were some deviations from original regional methods. Initial 

contra-indications were gradually released. For example, electronic monitoring 

was also imposed at youngsters under the age of 16 who and juveniles dealing 

with mental problems or intellectual disabilities. Therefore, the target group in 

Rotterdam did not only consisted of juvenile HIC-offenders. It was also imposed 

on juvenile offenders of arson, attempted murder and sexual offenses.  

In 2016, there were 325 cases in which juveniles were suspected of a HIC-

offense (269 unique persons). Juveniles were mainly suspected of mugging (122 

times) and home burglaries (75 times). In 2017, there were 266 cases in which 

juveniles were suspected of a HIC-offense (239 unique persons). Juveniles were 

mainly suspected of mugging (141 times), and robbery with violence (40 times). 

Electronic monitoring was imposed 26 times in 2017, compared to 11 times in 

2016. Electronic monitoring was mainly imposed for home burglaries (14 times), 

mugging (14 times) and robberies (7 times). Electronic monitoring in Rotterdam 

was only imposed on boys. Two juveniles, who were interviewed, were relatively 

negative about electronic monitoring. Their complaints were related to charging 

times (three hours a day) and skin irritations. They were also ashamed of 

wearing an electronic device. The two juveniles also reported positive comments, 

because electronic monitoring – and week schedules - offered them structure 

and a possibility to go to school. 

Central Netherlands 

The pilot in Central Netherlands was coordinated by the Council for Child Care 

and Protection. Electronic monitoring was, prior to the pilot, to a small extent 

already imposed at juveniles with the age of 16 years. A new feature was 

electronic monitoring being used for juvenile HIC-offenders under the age of 16 

years. There was also resistance to electronic monitoring in Central Netherlands. 

Several actors considered electronic monitoring too heavy to impose at very 

young juveniles. As a result, certain elements of the regional procedures were 

vulnerable. For example, it is unknown whether electronic monitoring always 
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considered and advised for juvenile HIC-offenders. This seems especially the 

case for first offenders. Organizations, like the Public Prosecutor, were of the 

opinion that other punitive measures should be taken into account first. 

Therefore, it is doubtful whether the pilot in Central Netherlands reached the 

intended target group. Disappointments with the progress of the pilot were 

noticeable. Not every actor seemed to feel the need of a pilot underlining the 

importance of support and dedication prior to and during a pilot. Moreover, due 

to capacity problems, the pilot was largely not monitored. According to numbers 

of the Dutch Probation Service, electronic monitoring was imposed 34 times in 

2017 (32% of the 107 juvenile HIC-offenders), mainly on juveniles of aged 16 

(12 times), 17 (10 times) and 18 (7 times). GPS-technology was used 12 times 

and RfiD-technology was used 21 times. In one occasion, both types of 

technology were used.  

Amsterdam 

The pilot in Amsterdam was coordinated by the Council for Child Care and 

Protection. Prior to the pilot, electronic monitoring was already used as a 

sentence modality for juveniles but since the introduction of the pilot also on 

juvenile HIC-offenders under the age of 16. According to regional procedures, 

employees of the Council for Child Care and Protection should motivate why a 

positive or negative advice regarding electronic monitoring was issued. However, 

from the interviews it can be concluded that reports were sometimes incomplete 

and could not be checked for completeness due to capacity problems. The target 

group in Amsterdam reached was greater than originally considered. The option 

of electronic monitoring did not only depend on type of criminal offense, but also 

on the number of criminal offenses.  

In 2016, there were 492 cases in which juveniles were suspected of a HIC-

offense. In 2017, the number increased to 352 cases. In 2016, the Council for 

Child Care and Protection only requested so-called partial advice on electronic 

monitoring in 21 cases (4% of all 492 juvenile HIC-offenders) and in 2017 in 63 

cases (18% of all 352 HIC-offenders. How many partial advices resulted into 

electronic monitoring remains unknown. According to staff interviewed, this was 

due to a lack of investments (personnel, money) in registration. The Council for 

Child Care and Protection and other organizations may have had too little room 
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and time to conduct the pilot next to their usual activities. Organizations and 

staff involved in the pilot expressed the need for more information on the 

functional elements of electronic monitoring: what does it look like, what 

modalities are available, and what is (im)possible. Moreover, magistrates would 

like to have more information about the possibilities of electronic monitoring.  

Implementation, bottlenecks and cooperation 

Bottlenecks in implementation and cooperation occur to a greater or lesser 

extent in the three regions. Visions of the parties involved about electronic 

supervision do not always correspond. For example, in case of rapid follow-up of 

violations of the conditions, the visions of certified institutions (juvenile 

probation) and the Probation Service will sometimes conflict with each other. The 

Probation Service expects a decisive action in violation of the rules, while 

certified institutions believe that young people should be given the opportunity to 

learn from their mistakes. This may mean that a young person goes wrong four, 

five or even six times before a report is made. Another bottleneck - and also 

possible improvement - is the use of the information possibilities of an ankle 

band. The knowledge and information that, for example, a GPS ankle band can 

deliver are not optimally used by the parties involved. There is often a lot of 

useful information at the Probation Service. Information about the whereabouts 

of a young person is not only valuable when checking the conditions; it is 

possible to check where a young person often ends (school, sports clubs). 

Furthermore, organizations emphasize the importance of communication. Not all 

partner organizations are equally well aware of the (im)possibilities of electronic 

monitoring. Communication also seems to run through multiple and sometimes 

different people, which is at the expense of decisiveness. Such bottlenecks can 

arise from a lack of sensitivity; every chain partner must understand that all 

links in the process are necessary to achieve a successful pilot. There are also 

indications that communication between partners has improved in the course of 

the pilot. This has led to parties finding each other better and easier; this has 

improved cooperation during the pilot. Interim discussions on bottlenecks, 

visions and expectations have contributed to an improved cooperation between 

the chain partners in the three regions. Cooperation is now rated as good in the 

three regions. 
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Finally, continuous attention for the pilot is important. Due to organizational 

changes - for example the emergence of self-organizing teams at the Council for 

Child Care and Protection - the pilot did not always stand on the retina of the 

parties involved. Moreover, organizations such as the Council for Child Care and 

Protection and certified institutions have had to deal with the necessary 

personnel changes. Some interviewees in Central Netherlands and Amsterdam 

indicated that they would rather have seen another organization as the 

coordinator of the pilot. This has been confirmed by the Council for Child Care 

and Protection. The question is whether the Council had enough time for the 

coordinator’s role and could give sufficient attention to the pilot. 

Conclusion 

In all regions, work paths have been drawn up which stipulate that by default 

electronic monitoring is considered by the Council for Child Care and Protection 

with a juvenile offender of an HIC fact. Due to incomplete records, it is not 

possible to determine how the process of imposing electronic supervision in the 

pilot has worked. Nor can it be determined whether the juveniles are under 

electronic supervision in accordance with the criteria. Based on the current 

registration data, it cannot be determined whether the pilot meets the 

preconditions of the pilot memo. It remained unclear when enhanced supervision 

was considered. Registrations in Central Netherlands show that electronic 

supervision has been considered to a very limited extent for juvenile HIC-

offenders. Moreover, the regions still seem reluctant to impose electronic 

supervision on first-offenders and young people under the age of 16. Interviews 

also suggest that figures - particularly in Central Netherlands and Amsterdam - 

are (far) lagging behind expectations.  

An effectiveness study is currently not obvious. For such a study, it is important 

that the pilot is carried out in accordance with the agreements and preconditions 

set. Moreover, it is important that the policy surrounding the pilot is clear to 

everyone. Due to organizational changes this does not seem to be the case. An 

effectiveness study is not obvious, but is not necessarily impossible. Assuming 

there is a restart of the pilot in which there is sound and complete registration of 

the process of imposing electronic supervision and also taking into account the 
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necessary conditions of an effectiveness study, the evaluation of such an 

experiment should be possible. At the moment, the situation is not like that. 

The process evaluation has shown a number of aspects that are important in the 

proper execution of a pilot. First, central management - where there is sufficient 

time and resources - is crucial for carrying out a pilot. The central management 

position of the ‘Veiligheidshuis (Safety House) in Rotterdam has most probably 

contributed to the pilot in this region getting off the ground considerably better 

than in Central Netherlands and Amsterdam. In Central Netherlands and 

Amsterdam, it lacked (large) partly continuous central control and sufficient 

financial resources, so that attention and dedication were not present from the 

start. 
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

De afgelopen jaren hebben kabinet en strafrechtelijke ketenpartners ingezet op 

de aanpak van High Impact Crimes (HIC): delicten die diep ingrijpen in de 

persoonlijke integriteit en veiligheid van mensen.4 Voorbeelden van HIC-delicten 

zijn straatroven, overvallen, woninginbraken en expressief geweld. De 

geïntensiveerde aanpak komt onder meer tot uitdrukking in verscherpt toezicht 

op plegers in combinatie met elektronisch toezicht. Verscherpt toezicht maakt, 

naast elektronisch toezicht, deel uit van een breed pallet aan maatregelen ter 

voorkoming van recidive en het bevorderen van resocialisatie van delinquenten. 

Voorbeelden van verscherpt toezicht zijn een intensieve(re) aanpak door de 

jeugdreclassering. Daarbij kan worden gedacht aan de Harde Kern Aanpak. 

Andere voorbeelden van verscherpt toezicht zijn invullingen van de bijzondere 

schorsingsvoorwaarden, zoals een avondklok, verplichte schoolgang, een 

behandeling en/of een contactverbod. 

In 2015 kondigde de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een 

pilot met verscherpt toezicht op jeugdige HIC-plegers aan met daarbij toepassing 

van elektronisch toezicht om een gebiedsverbod of –gebod te kunnen 

controleren.  

In 2015 en 2016 is in drie regio’s een pilot gestart om te onderzoeken of 

verscherpt toezicht, al dan niet met gebruik van elektronische controlemiddelen, 

kan bijdragen aan resocialisatie en het terugdringen van recidive bij jeugdige 

HIC-plegers. De drie regio’s zijn Rotterdam, Midden-Nederland en Amsterdam.  

In de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland is het uitgangspunt elektronisch 

toezicht standaard te overwegen bij jeugdige HIC-plegers. Rotterdam rekent 

naast elektronisch toezicht ook andere interventiemaatregelen tot verscherpt 

toezicht, zoals gebruik van de avondklok, Harde Kern Aanpak, een 

gedragsaanwijzing, verplicht naar school gaan, behandeling of contactverbod.  

1.2  Doel van het onderzoek 

Deze procesevaluatie richt zich op de vraag of verscherpt toezicht met 

elektronische controlemiddelen wordt ingezet conform de randvoorwaarden en 

4
 Kamerstuk  2014/15, 28741, 25 (kamerbrief) 
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werkwijze zoals beschreven in het memo ‘Pilots verscherpt toezicht minderjarige 

HIC-plegers’ en waarom hier eventueel van wordt afgeweken. Voorts beoogt het 

onderzoek antwoord te geven op de vraag in hoeverre een 

doeltreffendheidsstudie en een effectstudie haalbaar zijn en of in dat verband 

een onderzoeksdesign van voldoende methodologische kwaliteit kan worden 

gehanteerd.  

1.3 Leeswijzer 

In het eerste deel van deze rapportage wordt uiteengezet hoe het onderzoek is 

uitgevoerd (hoofdstuk twee). De onderzoeksbevindingen per regio worden 

weergegeven in hoofdstuk drie. In hoofdstuk vier worden de algemene 

onderzoeksbevindingen besproken. Het rapport wordt afgesloten met de 

beantwoording van de hoofd- en deelvragen en een aantal conclusies (hoofdstuk 

vijf). Er wordt onder andere ingegaan op de vraag in hoeverre een 

doeltreffendheids- en effectstudie mogelijk is. Gezien de centrale rol van 

elektronisch toezicht in de pilot is is de onderzoeksliteratuur omtrent elketronisch 

toezicht geraadpleegd. Een verslag hiervan is opgenomen als bijlage (bijlage 2). 

Er wordt uiteengezet wat elektronisch toezicht is en wat op basis van onderzoek 

bekend is over het effect van elektronisch toezicht op resocialisatie en recidive. 

De onderzoeken naar elektronisch toezicht zijn voornamelijk gericht op 

volwassen plegers. Studies naar de uitkomsten van elektronisch toezicht op 

jeugdigen zijn schaars. 
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2. Onderzoeksopzet

2.1 Doelstelling procesevaluatie 

Het doel van deze procesevaluatie is na te gaan of de pilot verscherpt toezicht 

wordt uitgevoerd zoals beschreven in randvoorwaarden en werkwijzen.5 Een 

tweede doel is het verkrijgen van inzicht in eventuele knel- en verbeterpunten in 

de uitvoering van verscherpt toezicht. Tot slot beoogt het onderzoek zicht te 

geven op de vraag in hoeverre een doeltreffendheidsstudie en een effectstudie 

haalbaar zijn.  

2.2 Onderzoeksvragen 

Aan de doelstelling van de procesevaluatie worden de volgende hoofdvragen 

ontleend: 

1. Wat is de werkwijze in de pilot regio’s en waarin verschillen zij van elkaar?

2. Hoe verhouden deze werkwijzen zich tot de randvoorwaarden zoals

vermeld in het memo ‘Pilots verscherpt toezicht jeugdige HIC-plegers’?

3. Doen zich knelpunten voor in de uitvoering en samenwerking en zo ja,

welke? Zijn er verbeteringen mogelijk en zo ja, welke?

4. Welke factoren bevorderen of belemmeren de toepassing van elektronisch

toezicht?

5. Hoe beoordelen betrokken instanties de toepassing van elektronisch

toezicht en wat zijn hun ervaringen?

6. Wat kan op basis van de resultaten van de procesevaluatie geconcludeerd

worden ten aanzien van een eventuele doeltreffendheidstudie en

effectevaluatie?

Deelvragen hebben betrekking op de uitvoering van de pilot, met specifieke 

aandacht voor de volgende aspecten: 

a) Doelgroep: delict- en persoonskenmerken en justitiële achtergrond jeugdigen

en strafrechtelijke modaliteiten;

b) Advisering en oplegging elektronisch toezicht;

5
 Kamerstuk  2014/15, 28741, 25 (kamerbrief) 
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c) Jeugdigen onder elektronisch toezicht (in welk opzicht conform criteria of

niet);

d) Jeugdigen niet onder elektronisch toezicht of voortijdig afbreken toezicht

(kenmerken, redenen);

e) Samenwerking tussen betrokken instanties;

f) Ervaringen en beoordeling door betrokkenen (jeugdigen en ouders).

Aan de hand van de deelvragen wordt de gang van zaken tijdens de pilot in de 

drie regio’s beschreven. Daarbij gaat het enerzijds om een kwantitatieve 

beschrijving (toepassing verscherpt toezicht) en anderzijds om een kwalitatieve 

beschouwende beschrijving van de pilot (beoordeling en waardering voor 

betrokken ketenpartners). 

2.3 Onderzoeksaanpak 

In de procesevaluatie zijn verschillende methoden ingezet om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden: een literatuuronderzoek naar elektronisch 

toezicht, een analyse van registratiegegevens en interviews met ketenpartners 

en jeugdigen. 

2.3.1 Registratiegegevens 

Dossieronderzoek bij het Openbaar Ministerie en bij de Raad voor de 

Kinderbescherming zou enerzijds inzicht moeten geven in het aantal 

vervolgingen op basis van een HIC-feit in de drie regio’s en anderzijds in het 

aantal adviezen en daadwerkelijk omgelegde enkelbanden. Het achterhalen van 

de gegevens was een tijdrovende en ook teleurstellende opgave. De procedures 

om toestemming te verkrijgen voor inzage in de dossiers, kostten zodanig veel 

tijd, dat het voorgenomen dossieronderzoek uiteindelijk niet heeft kunnen 

plaatsvinden. Bovendien bleef de registratie van relevante gegevens over de pilot 

in de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland achter en was onvolledig. Dit hing 

mogelijk samen met het feit dat niet steeds duidelijk was welke organisatie(s) 

verantwoordelijk is voor de registratie. Informatie en cijfers over het verloop van 

de pilot zijn daarom op een andere manier verkregen. Het Veiligheidshuis 

Rotterdam-Rijnmond heeft verschillende documenten aangeleverd die inzicht 

geven in de pilot in Rotterdam over de periode 2016 – 2018. De Raad voor de 

Kinderbescherming en Reclassering Nederland hebben een deel van de cijfers uit 
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Midden-Nederland aangeleverd. Het eerste deel van de pilot is om financiële en 

personeelsredenen niet gemonitord. Ook in Amsterdam zijn om soortgelijke 

redenen de resultaten van de pilot niet of nauwelijks geregistreerd. Door deze 

verschillen in werkwijze en registratie en het vaak ontbreken van overige 

relevante gegevens, kan het verloop in de verschillende regio’s niet goed worden 

vergeleken en kunnen niet alle onderzoeksvragen worden beantwoord.  

2.3.2 Interviews 

In de drie regio’s zijn interviews gehouden met betrokken ketenpartners: de 

Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Openbaar Ministerie, 

gecertificeerde instellingen, politie, de rechtbank en het Veiligheidshuis 

Rotterdam-Rijnmond. Deze organisaties namen ook deel aan de 

pilotwerkgroepen. Er zijn 21 interviews met partners uit de drie regio’s gehouden 

(zie tabel 1). 

Tabel 1. Overzicht van de geïnterviewde respondenten per regio (N=21) 

Rotterdam Midden-

Nederland 

Amsterdam 

Ketenpartner 

Raad voor de 

Kinderbescherming 

X X X X 

Reclassering 

Nederland 

X X 

Openbaar Ministerie X X X 

Gecertificeerde 

instellingen 

XX XXX XX 

Veiligheidshuis 

Rotterdam-Rijnmond 

X X 

Politie X X 

Rechtbank X 

Bovendien is gesproken met twee jongeren uit Rotterdam die op dat moment 

een enkelband omhadden. Ondanks veel pogingen van de onderzoekers en 

medewerkers van de jeugdreclassering werden niet meer jongeren en ook geen 
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ouders bereid gevonden voor een interview. Een mogelijke reden om niet mee te 

werken aan een interview zou kunnen zijn dat een aantal toezichttrajecten niet 

positief is afgerond. Het enthousiasme om met de onderzoekers te spreken was 

bovendien gering vanwege het feit dat jongeren al zoveel gesprekken met 

instanties moesten voeren over de enkelband.  

Alle 23 interviews zijn getranscribeerd en geanalyseerd aan de hand van een 

topiclijst. De topiclijst bestond uit de volgende onderwerpen: achtergrond en 

conceptverheldering, traject verscherpt toezicht, doelgroep, 

beslissingsprocessen, samenwerking, beoordeling van de pilot en overige punten 

(zie bijlagen drie en vier).  
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3. Verloop pilot verscherpt toezicht

De pilot is aangekondigd met de vraag of elektronisch toezicht (ook) voor 

jeugdige plegers van HIC-delicten kan worden ingezet.6 De doelstelling van de 

pilot is het terugdringen van recidive en het bevorderen van resocialisatie bij 

jeugdige HIC-plegers door middel van verscherpt toezicht dat (deels) wordt 

ondersteund met elektronisch toezicht. De doelgroep van de pilot wordt gevormd 

door minderjarige meer- en veelplegers van woninginbraken en minderjarige 

first-offenders, meer- en veelplegers van straatroven en overvallen. De officier 

van justitie overweegt voor de desbetreffende jongeren voorlopige hechtenis 

en/of een voorwaardelijke straf te vragen. Verschillende ketenpartners zijn 

betrokken en vervullen een specifieke rol in het traject. 

Uitgangspunt is dat elektronisch toezicht bij jeugdige HIC-plegers standaard door 

de Raad voor de Kinderbescherming wordt overwogen. Als de uitkomst van een 

haalbaarheidsonderzoek positief is wordt elektronisch toezicht geadviseerd. Als 

de Raad voor de Kinderbescherming adviseert om elektronisch toezicht niet toe 

te passen, wordt de reden hiervan vermeld in de raadsrapportage. Mede op basis 

van het advies van de Raad voor de Kinderbescherming bepaalt het Openbaar 

Ministerie of er bijzondere voorwaarden met elektronisch toezicht worden 

gevorderd. In het pilotmemo wordt gesteld dat de officier van justitie bij 

jeugdige HIC-plegers nadrukkelijk de toepassing van de enkelband ter naleving 

van de vrijheidsbeperkende voorwaarden overweegt.  

Het traject begint als een jeugdige vanwege de verdenking van een HIC-feit een 

proces-verbaal krijgt of in verzekering wordt gesteld. De politie brengt de Raad 

voor de Kinderbescherming hiervan op de hoogte. Op basis van het door de 

politie verstrekte ‘preselect’ – risicotaxatie op basis van informatie uit 

politiessystemen - en proces-verbaal beslist de Raad voor de Kinderbescherming 

of de zaak in onderzoek wordt genomen. De Raad voor de Kinderbescherming 

kan ook op basis van eigen informatie en afweging besluiten een zaak wel of niet 

in onderzoek te nemen. Een vast onderdeel van het raadsonderzoek is het 

standaard overwegen van de inzet van elektronisch toezicht. In het kader van de 

pilot wordt elektronisch toezicht ook bij 16-minners overwogen. Het Openbaar 

6
 Tweede Kamer 2014/15, 28741, 25 
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Ministerie informeert de Raad voor de Kinderbescherming als het advies om 

elektronisch toezicht toe te passen niet wordt overgenomen. Gecertificeerde 

instellingen hebben als taak te voorzien in begeleiding en controle. Zij hebben 

intensief contact met de jongere en zijn netwerk. Voorts dragen de 

gecertificeerde instellingen zorg voor een sluitende aanpak. Dat houdt in dat de 

instellingen de betrokken ketenpartners informeren over het verloop van het 

toezicht en bij het overtreden van de voorwaarden. Bovendien werken zij samen 

met de politie en gemeenten en dragen zorg voor verplichte dagbesteding (werk, 

school en/of vrijetijdsbesteding). Ook de gemeenten spelen volgens het 

pilotmemo een belangrijke rol in het toezicht. Gemeenten faciliteren bij het 

oplossen van problemen op verschillende leefgebieden en signaleren ongewenst 

gedrag. Denk hierbij aan de rol van een leerplichtambtenaar en het wijkteam. 

Gemeenten geven bovendien voorrang aan de nazorg van de jongeren uit de 

doelgroep.  

3.1 Rotterdam 

3.1.1 Algemene bevindingen 

In Rotterdam startte de pilot in januari 2016. De pilot wordt uitgevoerd onder 

regie van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Alhoewel de nadruk ligt op 

elektronisch toezicht, heeft Rotterdam gekozen voor een bredere aanpak. Bij 

iedere jeugdige die wordt verdacht van een HIC-delict, wordt bekeken welk 

pakket aan intensieve maatregelen de jeugdige nodig heeft. De ketenpartners in 

Rotterdam willen dat de recidive van jeugdige HIC-plegers omlaag gaat. Daar 

wordt een passend pakket van maatregelen bij bedacht, dat het gewenste 

resultaat moet opleveren. Verscherpt toezicht betekent in Rotterdam maatwerk. 

Elektronisch toezicht wordt altijd in overweging genomen, maar is geen doel op 

zich. 

Voorafgaand aan de pilot werd elektronisch toezicht voor jeugdigen in Rotterdam 

niet of nauwelijks ingezet; Rotterdam liep in dat opzicht achter bij steden als Den 

Haag en Amsterdam. Alhoewel het toepassen van elektronisch toezicht al wel 

juridisch mogelijk was, bestonden er bij de Raad voor de Kinderbescherming, 

gecertificeerde instellingen en het Openbaar Ministerie reserves. De Raad voor de 

Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen hadden hun twijfels of het 
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vanuit pedagogisch perspectief een verantwoord middel voor jeugdigen was. Het 

werd - en wordt nog steeds - gezien als een zwaar middel, waarmee 

terughoudend dient te worden omgegaan. Een aantal raadsonderzoekers en 

medewerkers van gecertificeerde instellingen heeft de enkelband zelf een tijd 

gedragen.  

‘Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik sliep slecht, want de enkelband zat gewoon 

in de weg. Ik dring er daarom bij iedereen op aan dat ze goed aan de jongeren 

moeten uitleggen wat de enkelband inhoudt.'

De ketenpartners vinden het belangrijk zorgvuldig te kijken welke jeugdigen in 

aanmerking komen voor elektronisch toezicht. Ook bij het Openbaar Ministerie in 

Rotterdam bestond er enige reserve tegen het middel. Die weerstand lijkt er nog 

steeds te zijn en is terug te voeren op negatieve ervaringen in het verleden en 

de overtuiging dat bij bepaalde delicten jongeren in voorlopige hechtenis moeten 

worden gesteld.  

‘Als een jongere een woningoverval heeft gepleegd waarbij mensen in elkaar zijn 

geslagen en een wapen is gebruikt, dan gaat hij gewoon de bak in. Elektronisch 

toezicht heeft bij jongeren een andere consequentie dan bij volwassenen het 

geval is. Zo is bijvoorbeeld de woonsituatie van jongeren die een enkelband 

krijgen opgelegd, vaak verre van optimaal. In bepaalde gevallen woont een 

jongere met vijf personen op de tweede etage in Rotterdam-Zuid. Dan is het leuk 

dat de jongere met elektronisch toezicht van alles moet, maar of dat handig is in 

de betreffende woonsituatie, is maar de vraag. Niet alleen de jongere zelf, maar 

ook zijn directe omgeving – ouders en medegezinsleden – hebben er last van. 

Bovendien is elektronisch toezicht in veel gevallen pure flauwekul. De afgelopen 

periode heb ik uit mijn hoofd gezegd vier zaken gehad, waarbij drie keer de 

enkelband is doorgeknipt. Heb ik dan extra veiligheid? Nee.'  

Op de vraag of de toename van het aantal zaken waarbij elektronisch toezicht is 

opgelegd een gevolg van de pilot is, wordt het volgende geantwoord: 

‘Ja hoor, we krijgen ongeveer bij elke heftige zaak elektronisch toezicht 

voorgelegd. Er wordt heel veel tijd en energie ingestoken, maar we gooien het 
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bijna allemaal weg. Voor een aantal jongeren is de harde kern aanpak en 

elektronisch toezicht een prima oplossing. Het biedt hen structuur. Voor een 

aantal is het absoluut geen goede oplossing. Als je kijkt naar de jongeren die wij 

hier krijgen, dan is het in veel gevallen geen goede oplossing. De jongeren die 

hier komen zijn behoorlijk beïnvloedbaar en streetwise. De harde kern aanpak en 

elektronisch toezicht is voor hen niet op te brengen. Alhoewel het aantal 

enkelbanden dat is opgelegd bij jeugdigen is toegenomen, is mijn weerstand 

daarentegen niet afgenomen.'  

Vanuit de aanvankelijke onbekendheid en weerstand is gekozen om de pilot 

breder op te zetten. Door niet alleen elektronisch toezicht, maar ook andere 

maatregelen op te vatten als behorend bij verscherpt toezicht, is geprobeerd 

draagvlak te creëren bij de betrokken ketenpartners. Een aantal ketenpartners 

meent dat de weerstand bij het Openbaar Ministerie wel is afgenomen. Dat is 

vooral te zien aan het feit dat het aantal aansluitingen de afgelopen jaren is 

toegenomen. Het Openbaar Ministerie kan besluiten een advies wel of niet over 

te nemen, maar uiteindelijk besluit de rechter wat er met het advies wordt 

gedaan. Als er een goed onderbouwd advies ten aanzien van elektronisch 

toezicht voor een jeugdige ligt, neemt de rechter daar een besluit over. Om tot 

een goed onderbouwd advies te komen, kunnen gecertificeerde instellingen 

contact opnemen met het Openbaar Ministerie en de zaak bespreken en te horen 

hoe de desbetreffende officier denkt over de afdoening van de zaak. Door in 

gesprek te gaan kunnen adviezen over elektronisch toezicht scherper worden 

geformuleerd. Het gaat om het leveren van maatwerk en met elkaar komen tot 

een gemeenschappelijk beeld over wat een jeugdige nodig heeft.  

3.1.2 Werkwijze op papier 

In het werktraject dat is opgesteld in de regio Rotterdam worden drie 

doelgroepen omschreven die in aanmerking komen voor elektronisch toezicht: 

1) Jongeren die aan alle instroomcriteria voor de Harde Kern aanpak van de 

jeugdreclassering voldoen; 
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2) Jongeren bij wie na afname van het LIJ.7sprake is van een hoog algemeen

recidiverisico en bij wie het dynamisch risicoprofiel op meerdere domeinen een 

midden of hoge score geeft; 

3) Jongeren die veel, maar geen zware delicten plegen en bij wie de verwachting 

is dat de strakke controle van het locatiegebod/locatieverbod een positieve 

invloed heeft op de veranderbare criminogene factoren. 

Een aantal punten is bij de toepassing van elektronisch toezicht in Rotterdam 

vermeldenswaard. Jongeren jonger dan 16 jaar komen – volgens het werktraject 

– niet in aanmerking voor elektronisch toezicht. Ook wordt een ernstige 

verslaving of psychische problematiek gezien als een contra-indicatie voor de 

toepassing van elektronisch toezicht. Andere contra-indicaties zijn: geen vast 

woonadres, instabiele en onveilige thuissituatie, ouders tonen geen inzet, zich 

niet aan afspraken willen/kunnen houden, dagbesteding is niet realiseerbaar, 

technische belemmeringen en ‘heroisering’ (als de enkelband leidt tot aanzien bij 

leeftijdsgenoten). Ten slotte kunnen schokkende feiten – delicten die de 

samenleving schokken – ook aanleiding zijn om geen elektronisch toezicht op te 

leggen.  

De aanvraag tot het haalbaarheidsonderzoek en advies van elektronisch toezicht 

wordt gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming via het loket elektronisch 

toezicht. De Raad voor de Kinderbescherming overlegt intern over de 

toepasbaarheid en wenselijkheid van elektronisch toezicht en heeft hierover 

contact met de jeugdreclassering en het Openbaar Ministerie. Daarbij wordt in 

ieder geval een gedragsdeskundige om advies gevraagd. Bij de overweging over 

de inzet van elektronisch toezicht kan gebruik worden gemaakt van een checklist 

op het loket EC. De checklist wordt doorgelopen op de afwegingen om 

elektronisch toezicht toe te passen en te bezien of deze elektronisch toezicht 

ondersteunen; er hoeft niet direct een aanvraag voor een deeladvies elektronisch 

toezicht te worden gedaan. Als de uitkomst van de checklist negatief is, wordt dit 

opgenomen in het raadsadvies met daarbij een motivering waarom elektronisch 

toezicht niet wenselijk, verantwoord of haalbaar is.  

7
 Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen is een instrument om het recidiverisico te berekenen en geeft 

bovendien een overzicht van beschermende- en risicofactoren en eventuele zorgsignalen. 
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Als de uitkomst van de checklist positief is, volgt een aanvraag voor deeladvies 

elektronisch toezicht. De EC-specialist Reclassering Nederland ontvangt de 

aanvraag. De Raad voor de Kinderbescherming informeert het Openbaar 

Ministerie en de jeugdreclassering over de aanvraag. Het deeladvies bestaat uit 

twee delen: een technisch en een inhoudelijk haalbaarheidsonderzoek. Het 

onderzoek naar de technische haalbaarheid wordt uitgevoerd door Reclassering 

Nederland. De inhoudelijke haalbaarheid wordt onderzocht door de 

jeugdreclassering. De EC-specialist van Reclassering Nederland ontvangt de 

aanvraag via het loket EC en neemt contact op met de jeugdreclassering om een 

afspraak te maken voor een huisbezoek. Het huisbezoek wordt afgelegd door de 

EC-specialist Reclassering Nederland en de jeugdreclasseerder samen. De Raad 

voor de Kinderbescherming gebruikt zowel informatie van de EC-specialist als de 

jeugdreclasseerder voor het opstellen van een raadsadvies aan het Openbaar 

Ministerie/de rechtbank.  

Als uit het technische en inhoudelijke haalbaarheidsonderzoek een positief advies 

van de Raad voor de Kinderbescherming volgt, wordt dit gemeld aan de EC-

specialist. Tevens wordt er een reservering bij de provider gedaan, de 

zittingsdatum vastgesteld en een principe afspraak gemaakt voor het aansluiten 

van de apparatuur. Het Openbaar Ministerie bepaalt mede op basis van het 

raadsadvies of elektronischt toezicht wordt gevorderd. Als elektronisch toezicht 

wordt opgelegd ontvangt de Raad voor de Kinderbescherming een afschrift van 

het vonnis en informeert de jeugdreclassering en de EC-specialist Reclassering 

Nederland. De jeugdreclassering neemt vervolgens het initiatief om met de EC-

specialist nadere afspraken te maken over het aansluiten van de enkelband. Het 

Openbaar Ministerie informeert de politie over voorwaarden waarbij de politie 

een signalerende taak heeft.  

Tijdens het aansluiten van de enkelband voeren de jeugdreclasseerder en de EC-

specialist Reclassering Nederland de volgende handelingen uit: 

o De EC-specialist voert de gegevens over het weekschema in, in de

software van de provider;

o Er wordt afgesproken op welke momenten de jeugdreclasseerder

informatie wil ontvangen van de EC-specialist Reclassering Nederland;
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o De jeugdreclasseerder informeert de wijkagent over de start en invulling

van elektronisch toezicht;

o De technische middelen worden door de provider aangesloten in het

woonhuis van de jeugdige. Behalve de provider is ook de EC-specialist

Reclassering Nederland en de jeugdreclasseerder aanwezig.

De jeugdreclasseerder heeft de regie over de uitvoering van het inhoudelijke 

programma en de begeleiding van de jeugdige. Tijdens de uitvoering van 

elektronisch toezicht, ontvangt de jeugdreclasseerder van de EC-specialist 

Reclassering Nederland rapportage met statusinformatie. Statusinformatie kan 

bijvoorbeeld informatie zijn over de plekken waar een jongere de afgelopen tijd 

is geweest. De statusinformatie bevat eveneens informatie over de interpretatie 

van overtredingen. De jeugdreclasseerder bepaalt of er eventuele 

vervolgstappen nodig zijn bij ongeoorloofde of ongewenste afwijkingen.  

Elektronisch toezicht eindigt tussentijds of als de afgesproken termijn is bereikt. 

Tussentijds beëindigen kan in overleg met de zaaksofficier als het vonnis dit 

toelaat, bijvoorbeeld als er een maximale termijn is gesteld. Als er een vaste 

termijn is opgelegd dan beslist de rechter over beëindiging van elektronisch 

toezicht. De jeugdreclasseerder maakt in overleg met de EC-specialist 

Reclassering Nederland een afspraak met de jeugdige om de enkelband af te 

koppelen en informeert de Raad voor de Kinderbescherming. Bovendien 

informeert de jeugdreclasseerder de wijkagent. Als de jeugdreclassering 

elektronisch toezicht tussentijds wil beëindigen, wordt dat na overleg met de 

Raad voor de Kinderbescherming gemeld bij het Openbaar Ministerie. 

3.1.3 Werkwijze in de praktijk 

Als een jeugdige wordt aangehouden en verdacht van een HIC-delict, wordt hij 

gemeld op de ZSM-locatie. Op dat moment worden alle ketenpartners 

geattendeerd op het feit dat het gaat om een jeugdige HIC-pleger. Alle 

ketenpartners werken vanuit het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Over de 

afdoening van een zaak die binnenkomt op ZSM, beslist het Openbaar Ministerie. 

De overige partners onderzoeken de zaak: wie is is het, is het een bekende en is 

het iemand die al onder begeleiding staat van bijvoorbeeld een gecertificeerde 
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instelling. Alle verzamelde informatie komt bij elkaar tijdens een casusoverleg. 

Daar wordt vervolgens een plan van aanpak voor de jongere opgesteld. 

De Raad voor de Kinderbescherming zet alle verkregen informatie van de 

ketenpartners op het intakeformulier. Als het een HIC-delict betreft, wordt dat 

aangegeven. De betrokkene komt dan in aanmerking voor verscherpt toezicht. 

Het ingevulde formulier komt vervolgens bij de raadsonderzoeker terecht, die zo 

direct op de hoogte is van het feit dat het een ‘pilotzaak’ betreft. Als het 

Openbaar Ministerie besluit om de jeugdige voor te geleiden, brengt de Raad 

voor de Kinderbescherming in samenwerking met de jeugdreclassering advies 

uit. Als de Raad voor de Kinderbescherming meent dat elektronisch toezicht 

mogelijk is, vraagt het een deeladvies aan. Reclassering Nederland onderzoekt 

of de enkelband technisch haalbaar is, de jeugdreclassering onderzoekt de 

praktische haalbaarheid en wenselijkheid. De jeugdreclassering en Reclassering 

Nederland trekken samen op en rapporteren hun bevindingen en advies aan de 

Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming legt het 

advies vervolgens neer bij de Officier van Justitie en de rechtbank.  

Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond kijkt waar in het traject hiaten zijn en 

waar aangescherpingen mogelijk zijn. Bovendien houdt het Veiligheidshuis 

Rotterdam-Rijnmond in het oog of de pilot bij alle ketenpartners op het netvlies 

staat en of de juiste informatie bij de juiste personen terechtkomt. 

Uit de interviews komt naar voren dat betrokken organisaties de gestelde 

randvoorwaarden grotendeels lijken te volgen: via ZSM lijkt elektronisch toezicht 

standaard te worden overwogen bij jeugdige HIC-plegers. Of dat daadwerkelijk 

zo is en of de motivering om wel of niet elektronisch toezicht te adviseren en op 

te leggen wordt opgeschreven in het raadsadvies, kan niet met zekerheid worden 

vastgesteld.8 De interviews en de gegevens over de pilot laten zien dat in in 

bepaalde opzichten wordt afgeweken van het werktraject. Zo wordt elektronisch 

toezicht ook opgelegd bij 16-minners, terwijl dat een contra-indicatie is in het 

opgestelde werktraject in Rotterdam. Deze leeftijdsgrens is gaandeweg de pilot 

losgelaten. Er is twaalf keer een haalbaarheidsonderzoek aangevraagd bij 15-

jarigen en vier keer bij 14-jarigen. Aanvankelijk werd ook ernstige psychische 

8
 De inzage in de dossiers kon niet tijdig worden geregeld. 
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problematiek als contra-indicatie beschouwd voor het opleggen van elektronisch 

toezicht, maar in de praktijk bleek de enkelband in sommige gevallen ook goed 

te werken voor jeugdigen met een psychische problematiek of een licht 

verstandelijke beperking. Een aantal ketenpartners meent dat het loslaten van 

dergelijke contra-indicaties samenhangt met de wens maatwerk te leveren. In de 

praktijk bleek een aantal contra-indicaties achterhaald.  

De doelgroep van de pilot in Rotterdam bestaat niet alleen uit jongeren die 

worden aangehouden en verdacht van een HIC-delict. Als een jeugdige een 

ernstig feit pleegt en elektronisch toezicht geschikt en proportioneel lijkt, wordt 

elektronisch toezicht ook bij andere delicten overwogen. Voorbeelden daarvan 

zijn brandstichting, poging tot doodslag en zedendelicten. Bovendien wordt 

elektronisch toezicht niet alleen overwogen bij jeugdige meer- en veelplegers 

van woninginbraken. Het overgrote deel van de groep waarbij elektronisch 

toezicht wordt opgelegd, bestaat echter uit HIC-plegers zoals omschreven in het 

pilotmemo.  

3.1.4 Doelgroep 

In 2016 waren er 325 zaken waarin jeugdigen werden verdacht van een HIC-

delict. Het ging daarbij om 269 unieke personen. Jongeren werden voornamelijk 

verdacht van straatroof (122 keer), woninginbraak (75 keer) en diefstal in/uit 

woning zonder braak (66 keer). In 2017 waren er 266 zaken waarbij jeugdigen 

werden verdacht van een HIC-delict (239 unieke personen). Jongeren werden 

voornamelijk verdacht van straatroof (141 keer), diefstal met geweld (40 keer) 

en woninginbraak (33 keer). De cijfers zijn gebaseerd op informatie uit het 

vPGAsysteem van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Overigens kan een 

jeugdige zijn ingestroomd bij ZSM op verdenking van een HIC-delict, maar 

vervolgens voor een ander type delict worden vervolgd en veroordeeld. 

Verscherpt toezicht is in 2016 en 2017 verhoudingsgewijs het meest toegepast 

bij woninginbraak (zie tabel 2). 

Tabel 2: Toepassing verscherpt toezicht (VT) Rotterdam naar type delict 

2016-2017 



37

2016 (N=325) 2017 (N=266) 

Type delict Geen VT Wel VT Geen VT Wel VT 

Diefstal in/uit woning (geen 

braak) 

29% 71% 53% 47% 

Diefstal in/uit woning met 

geweld (geen braak) 

20% 80% 50% 50% 

Diefstal met geweld 64% 36% 65% 35% 

Inbraak uit woning 4% 96% 18% 82% 

Overval in woning 19% 81% 44% 56% 

Overval overige objecten 14% 86% 50% 50% 

straatroof 27% 73% 23% 77% 

In de periode 1 januari 2016 tot en met 12 maart 2018 is 

haalbaarheidsonderzoek voornamelijk uitgevoerd bij 17-jarigen (40%) en 16-

jarigen (30%). In die periode zijn er 97 haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, 

die hebben geleid tot 44 enkelband-aansluitingen (45%). De kans dat een 

aansluiting volgt op een haalbaarheidsonderzoek schijnt groter te zijn bij oudere 

jeugdigden (zie tabel 3). In 2016 zijn er 11 enkelbanden aangesloten, in 2017 

26 en in 2018 (tot en met 12 maart) 7. Twee keer is een enkelband aangesloten 

zonder dat een haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden.  
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Tabel 3: Aantal haalbaarheidsonderzoeken en aansluitingen Rotterdam 

naar leeftijd in de periode 1-1-2016 t/m 12-3-2018 

Aantal 

haalbaarheids

- 

Onderzoeken 

(N=97) 

% Haalbaar- 

heidsonderzoeke

n 

Aantal 

aansluitinge

n (N=44) 

% Aantal 

aansluitinge

n 

Leeftijd 

14 jaar 4 4% 1 25% 

15 jaar 12 12% 4 33% 

16 jaar 29 30% 11 38% 

17 jaar 39 40% 17 44% 

18 jaar 10 10% 8 80% 

19 jaar 1 1% 1 100% 

onbeken

d 

2 2% 2 100% 

Elektronisch toezicht is in de genoemde periode vooral toegepast bij 

woninginbraken (14 keer), straatroven (14 keer) en overvallen (7 keer). Alle 

enkelband-aansluitingen hebben plaatsgevonden bij jongens. Er is voor éen 

meisje een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, maar dat heeft niet geresulteerd 

in daadwerkelijke aansluiting. In Rotterdam is vooral de GPS-enkelband 

toegepast vanwege een (combinatie met) locatieverbod (zie tabel 4). 
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Tabel 4: Type band Rotterdam naar leeftijd in de periode 1-1-2016 t/m 

12-3-2018

14 

jaar 

15 jaar 16 

jaar 

17 jaar 18 jaar 19 jaar Totaal 

Type 

enkelband 

GPS 1 3 8 12 2 1 27 

RfiD 0 1 3 6 5 0 15 

RfdD > 

GPS* 

0 0 1 0 1 0 2 

Totaal 1 4 12 18 8 1 44 

* Jongeren hebben eerst een RfiD-enkelband gekregen en later een GPS-

enkelband 

3.1.5 Oordeel en ervaringen ketenpartners 

Uit interviews komt naar voren dat ketenpartners positief zijn over hetgeen de 

pilot heeft opgeleverd, zoals het feit dat elektronisch toezicht kan worden 

toegepast bij jeugdigen in Rotterdam. Elektronisch toezicht wordt gezien als een 

goed middel om structuur in het leven van de jongeren aan te brengen. Het 

controlemiddel blijft echter vanuit pedagogisch perspectief een zwaar middel. 

Daarom stellen ketenpartners dat het belangrijk is om voortdurend scherp te 

hebben wat het middel doet met de jongere en zijn omgeving en moet daarom 

per casus worden bekeken of een jongere in aanmerking komt voor verscherpt 

toezicht.  

Bovendien zijn alle ketenpartners in Rotterdam het erover eens dat het 

verstandig is geweest om verscherpt toezicht breder op te vatten dan alleen 

elektronisch toezicht. Er zijn verschillende bestaande interventiemaatregelen 

onder de pilot geschaard. Op deze manier is de kennis en kunde die organisaties 

hebben over interventiemogelijkheden bij jeugdigen optimaal betrokken. Een 

aantal organisaties in Rotterdam heeft de wens de doelgroep uit te breiden. Zo 

zou elektronisch toezicht niet alleen effectief kunnen zijn voor jeugdige HIC-

plegers, maar ook bij andere delicten als brandstichting en zedendelicten. 
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3.1.6 Waardering van jeugdigen 

In de regio Rotterdam zijn twee jongeren bereid gevonden om te vertellen over 

hun ervaringen met de enkelband. Beide jongens zijn niet geheel positief over de 

enkelband. Er zijn veel zaken waarmee zij tijdens het dragen van de enkelband 

rekening moeten houden. Een klacht betreft de oplaadduur van de enkelband. 

Beide jongens hadden een GPS-enkelband, die dagelijks gedurende drie uur 

moet worden opgeladen. Voorafgaand aan het opleggen van de enkelband wordt 

de oplaadduur met de jongeren besproken. Er worden echter geen afspraken 

gemaakt over de tijdstippen waarop de enkelband moet worden opgeladen.  

‘Je krijgt frustraties met het opladen van de enkelband of als je in bed ligt en je 

voelt de enkelband weer zitten, dat zorgt voor veel irritaties. Dat gaat zich 

allemaal opstapelen en dan ben je het op een gegeven moment gewoon zat dat 

je zo’n ding om je enkel hebt.’ 

Niet alleen de oplaadduur ervaren de jongens als vervelend, ook huidirritaties en 

schaamte voor de enkelband spelen een rol. Een jongen stelt: 

‘Ik schaam me voor de enkelband. Als ik een normale broek aan heb, zien 

mensen de enkelband. Ik doe ook geen korte broek aan tijdens het sporten in de 

sportschool. Ik vind het heel vervelend, bijvoorbeeld als de enkelband af gaat in 

het openbaar. Ik zat laatst bij de tandarts en toen ging de enkelband tijdens de 

behandeling af. Dan schaam ik me heel erg.’  

Alhoewel deze jongens overwegend negatief zijn, zien zij ook een aantal 

voordelen. Zeker als elektronisch toezicht wordt vergeleken met reguliere 

jeugddetentie: ‘We kunnen gewoon naar school of naar stage’. Bovendien biedt 

de enkelband structuur. Zeker in de beginfase van de enkelband als de jongeren 

starten met het opgestelde weekrooster. Ook stelt een jongere dat hij door de 

enkelband minder het risico loopt om direct na vrijlating de opgelegde 

voorwaarden te overtreden. Als wordt gevraagd naar verbeterpunten, noemen 

beide jongens dat het handig zou zijn als ze precies konden zien hoe lang de 

batterij van de enkelband nog meegaat, bijvoorbeeld door een indicator van het 

batterijpercentage op de enkelband. 
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3.2 Midden-Nederland 

3.2.1 Algemene bevindingen 

In Midden-Nederland vond de start van de pilot plaats in mei 2016. Trekker van 

de pilot is de Raad voor de Kinderbescherming. Midden-Nederland is aan de pilot 

begonnen met het idee om standaard elektronisch toezicht te overwegen en 

waar mogelijk te adviseren bij jeugdige plegers van HIC-delicten. In Midden-

Nederland werd elektronisch toezicht al opgelegd vanaf de leeftijd van 16 jaar. 

Het werd echter vόόr de pilot weinig opgelegd bij jeugdigen. Nieuw aan de pilot 

is dat het controlemiddel standaard wordt overwogen en mogelijk wordt 

geadviseerd bij HIC-plegers die jonger zijn dan 16 jaar. Bij sommige 

raadsonderzoekers bestond er aanvankelijk weerstand tegen de jonge 

leeftijdsgrens. De weerstand was ingegeven vanuit pedagogisch perspectief. Een 

aantal raadsonderzoekers was van mening dat de enkelband een te zwaar middel 

is om in te zetten bij jonge kinderen. De Raad voor de Kinderbescherming heeft 

daarom geïnvesteerd in gesprekken met de raadsonderzoekers om ook de 

positieve mogelijkheden van het controlemiddel uit te leggen. Ook is daarbij naar 

voren gebracht dat de pilot er juist is om te onderzoeken of elektronisch toezicht 

geschikt is voor deze doelgroep. Nieuw aan de pilot is volgens ketenpartners 

bovendien de inzet van elektronisch toezicht bij first-offenders van HIC-delicten. 

3.2.2 Werkwijze op papier 

Bij een HIC-feit overweegt de Raad voor de Kinderbescherming – in 

samenspraak met de officier van justitie – de toepassing van elektronisch 

toezicht. Daarbij is het uitgangspunt: elektronisch toezicht, tenzij. In geval van 

voorgeleiding kan elektronisch toezicht overwogen worden bij schorsing van de 

voorlopige hechtenis. In geval van dagvaarding kan elektronisch toezicht worden 

opgelegd als bijzondere voorwaarde bij vonnis. Als de Raad voor de 

Kinderbescherming elektronisch toezicht overweegt, adviseert de 

raadsmedewerker op ZSM de officier van justitie over de bevindingen. Als 

elektronisch toezicht wenselijk, verantwoord en haalbaar lijkt, vraagt de 

raadsonderzoeker een deeladvies aan bij het Loket EC. Als elektronisch toezicht 

niet tot de opties behoort, koppelt de raadsmedewerker dit terug aan de 

jeugdreclassering en het Openbaar Ministerie. Ook wordt de reden hiervan 

toegelicht in het raadsrapport.  
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Als de uitkomst van de checklist positief is, ontvangt de EC-specialist 

Reclassering Nederland de aanvraag voor het deeladvies van de Raad voor de 

Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming doet de aanvraag via 

de website van het elektronisch toezicht-loket. De raadsonderzoeker ontvangt 

vrijwel direct een automatische bevestiging per e-mail dat de aanvraag in goede 

orde is ontvangen. De raadsonderzoeker neemt ter bevestiging tevens contact 

op met de EC-specialist Reclassering Nederland. De raadsonderzoeker, de 

jeugdreclassering en Reclassering Nederland bepreken vervolgens het tijdpad en 

de benodigde acties. De EC-specialist Reclassering Nederland neemt contact op 

met de jeugdreclassering om een afspraak te maken voor een huisbezoek. De 

EC-specialist controleert tijdens het huisbezoek de technische en praktische 

haalbaarheid. Daarbij geeft de EC-specialist uitleg over de werking van het 

elektronisch toezicht-apparatuur (wat moet, kan en mag niet). De 

jeugdreclasseerder beoordeelt of de enkelband inhoudelijk haalbaar is. Daarbij 

gaat het om de volgende punten: bereikbaarheid van de jongere en zijn/haar 

ouders, het weekschema en een bereidverklaring door de jongere en zijn/haar 

ouders. 

Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek verwerkt de Raad voor de 

Kinderbescherming de uitkomsten en het advies in het raadsrapport. Als bij de 

bijzondere voorwaarden een locatiegebod of –verbod of een combinatie van 

beide met elektronisch toezicht wordt opgelegd, dient een beschrijving hiervan in 

het vonnis te worden meegenomen. 

Als de jeugdreclasseerder en de EC-specialist Reclassering Nederland een bericht 

hebben ontvangen dat elektronisch toezicht is opgelegd, voeren zij voor het 

inrichten van het controlemiddel dezelfde handelingen uit, zoals eerder 

beschreven in de paragraaf over Rotterdam. Voorbeelden van dergelijke 

handelingen zijn het afleggen van een huisbezoek en het aansluiten van de 

apparatuur. 

In het werktraject van Midden-Nederland is opgenomen dat de jeugdreclassering 

in geval van elektronisch toezicht met een gebiedsverbod en een aanwijsbaar 

slachtoffer via de eigen 24-uurs beschikbaarheid zorg draagt voor het direct 

verstrekken van relevante informatie van de politie. Regionaal is de afspraak 

gemaakt dat elektronisch toezicht bij een gebiedsverbod met een aanwijsbaar 
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slachtoffer per casus in het haalbaarheidsonderzoek wordt meegenomen. Als er 

sprake is van een locatiegebod, wordt dit altijd retroperspectief gecontroleerd. 

De EC-specialist informeert de volgende werkdag de jeugdreclassering als de 

afspraken niet zijn nagekomen.  

Het beeïndigen van elektronisch toezicht geschiedt ofwel in overleg met de 

zaaksofficier of de rechter beslist over beëindiging. De EC-specialist Reclassering 

Nederland maakt een afspraak met de jongere om de enkelband los te koppelen. 

3.2.3 Werkwijze in de praktijk 

Bepaalde onderdelen van het in Midden-Nederland opgestelde werktraject lijken 

kwetsbaar. Zo is het onduidelijk of elke jongere die wordt verdacht van een HIC-

delict, wordt besproken op ZSM. Volgens betrokkenen wordt elektronisch toezicht 

niet altijd standaard overwogen, geadviseerd dan wel opgelegd.  

‘Als een jeugdige HIC-pleger binnenkomt die nog nooit met de politie in 

aanmerking is gekomen, wordt het preselect ingevuld door de politie. Als de 

uitkomst van het preselect is dat de kans op recidive laag is, komt de jongere 

niet eens bij ons in beeld voor elektronisch toezicht. In het voortraject hebben 

we gemerkt dat we niet alle HIC-plegers binnen krijgen.’ 

De politie geeft aan dat het lastig is om jeugdige HIC-plegers aan te dragen. De 

politie heeft slechts enkele keren per jaar te maken met jeugdige HIC-plegers. 

Daardoor hebben zij de voorwaarden van de pilot niet scherp voor ogen. Ook 

komt het voor dat de politie een delict opvat als een HIC-delict, maar dat het 

Openbaar Ministerie dat anders, dat wil zeggen niet als HIC-delict beoordeelt.  

Het is de vraag of de beoogde doelgroep wordt bereikt. Onduidelijk is of bij elke 

jeugdige die wordt verdacht van een HIC-feit elektronisch toezicht wordt 

overwogen. Alhoewel de pilot uitgaat van ’elektronisch toezicht-tenzij’, stelt een 

aantal ketenpartners dat het erop lijkt dat het eerder ‘nee, tenzij’ is. Elektronisch 

toezicht is vooral ingezet bij jeugdige veelplegers. Er is terughoudendheid bij het 

opleggen van elektronisch toezicht bij jeugdigen die voor het eerst in aanraking 

met politie en justitie komen. Is elektronisch toezicht bij first-offenders 

pedagogisch verantwoord als er nog geen andere – minder ingrijpende 
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maatregelen – zijn geprobeerd? Een betrokkene bij het Openbaar Ministerie 

meent dat het kleine aantal zaken dat in de pilot is betrokken, het gevolg is van 

de mindset binnen het Openbaar Ministerie. Straffen van jeugdigen dient vooral 

een pedagogisch effect te hebben. Daarbij geldt volgens een betrokkene ‘licht 

waar het kan, zwaar waar het moet’. 

‘Misschien is elektronisch toezicht geen geschikt middel voor jeugdigen. Wellicht 

moeten we accepteren dat een selectieve groep in aanmerking komt voor 

elektronisch toezicht. Daarom moeten we ook niet verwachten dat er enorm 

veel jongeren met een enkelband gaan rondlopen.’ 

Uit interviews met betrokkkenen komt bovendien naar voren dat er veel 

weerstand bestond tegen het opleggen van elektronisch toezicht bij jonge 

jeugdigen. In het begin van de pilot is er een leeftijdsgrens van 15 jaar gesteld. 

De leeftijdsgrens is gaandeweg de pilot losgelaten. Als uit het 

haalbaarheidsonderzoek blijkt dat elektronisch toezicht een positieve bijdrage 

kan leveren aan het leven van een jongere, wordt ook bij jeugdigen onder de 15 

jaar het controlemiddel overwogen. Bij een aantal ketenpartners leefde de pilot 

aanvankelijk niet. Er is geïnvesteerd in gesprekken om de aarzelingen weg te 

nemen en de pilot op het netvlies van iedere ketenpartner te krijgen.  

3.2.4 Doelgroep 

Uit gegevens van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat er in 2016 in 

totaal 147 HIC-jongeren zijn ingestroomd in de pilot, in 2017 waren het 107 

jongeren. In hoeveel gevallen elektronisch toezicht daadwerkelijk is overwogen, 

kan niet worden vastgesteld. Uit cijfers van Reclassering Nederland blijkt dat er 

in 2017 34 (31,8% van de 107 ingestroomde jongeren) enkelbanden zijn 

aangesloten in Midden-Nederland. Elektronisch toezicht is voornamelijk 

toegepast bij jeugdigen van 16 (12 keer), 17 (10 keer) of 18 jaar (7 keer) en 

wordt met name ingezet bij locatiegeboden. Er werd gebruik gemaakt van zowel 

de GPS-enkelband (12 keer) als de RfiD-band (21 keer) en een keer een 

combinatie van beide type banden (1 keer). Alle zaken waren afkomstig uit de 

gemeente Utrecht (33 keer) op één na (Flevoland). Dit verschil wordt verklaard 

doordat in Flevoland HIC-zaken vooral worden gedagvaard. In Flevoland zou wel 

steeds meer rekening worden gehouden met de mogelijkheid van elektronisch 
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toezicht. Binnen de Raad voor de Kinderbescherming zijn gesprekken gevoerd en 

is het proces aangescherpt.  

Midden-Nederland heeft in september 2016 geregistreerd hoeveel jeugdigen in 

de pilot zijn gestroomd op basis van een HIC-delict. Dit waren 37 jeugdigen. 

Volgens het werktraject is het de bedoeling dat in zulke gevallen elektronisch 

toezicht wordt overwogen door de Raad voor de Kinderbescherming. Volgens de 

monitor is dat in drie gevallen gebeurd en heeft dat geresulteerd in één 

aansluiting. Om verschillende redenen is elektronisch toezicht niet overwogen: 

zaak is geseponeerd, er is gedagvaard, de Raad voor de Kinderbescherming 

achtte elektronisch toezicht niet op zijn plaats (het ging voornamelijk om first-

offenders), of de zaak is afgedaan met een Onderhoud ten Parkette (OTP) en is 

niet overgegaan tot vervolging. 

3.2.5 Oordeel en ervaringen ketenpartners 

In Midden-Nederland is teleurstelling merkbaar over het verloop van de pilot. 

Een aantal partners stelt dat de kaders en randvoorwaarden voorafgaand aan de 

start van de pilot niet duidelijk waren. Betrokkenen uit de werkgroep hebben 

vervolgens zelf verder invulling gegeven aan de pilot. Niet bij alle ketenpartners 

werd dezelfde noodzaak en toewijding gevoeld, zoals ook valt af te leiden uit het 

feit dat werkgroepoverleggen regelmatig niet doorgingen. Een ketenpartner 

stelt:  

‘We hebben kennelijk niet altijd iets te bespreken of mensen zeggen af, omdat 

het niet bovenaan hun prioriteitenlijstje staat’. Ook bleef bij de start van de pilot 

de financiële facilitering achter, waardoor het eerste deel van de pilot niet is 

gemeten.’ 

Het lijkt erop dat de pilot pas sinds het einde van 2017 op gang is gekomen. 

Vanaf dat moment zijn de aansluitingen van enkelband geregistreerd en is de 

terughoudendheid bij een aantal ketenpartners afgenomen. Betrokkenen menen 

bovendien dat het lang heeft geduurd alvorens er financiëring was om de pilot te 

monitoren. Door reorganisaties en capaciteitsproblemen (zowel op financieel als 

op personeelsgebied) is een groot deel van de pilot niet goed geregistreerd. Er 

wordt dan ook gesteld dat het van belang is voor een volgende pilot om 
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voorafgaand aan de start van de pilot de facilitering op orde te hebben. Een 

ketenpartner zegt: 

‘De pilot heeft in zijn geheel niet opgeleverd wat we voorafgaand hadden 

gehoopt. De doelgroep die we moeten bedienen, is onvoldoende bediend. First-

offenders met HIC-feiten zien we niet. Je ziet dat de enkelband wordt opgelegd 

bij de bekende doelgroep: de veelplegers. Dat is niet de bedoeling van de pilot 

geweest.' 

Uit de interviews komt naar voren dat de mogelijkheden van – met name de 

GPS-enkelband – nog onvoldoende worden benut: 

‘Aan de ene kant zie je een enorme terughoudendheid bij het opleggen van 

elektronisch toezicht, aan de andere kant schept het controlemiddel veel 

mogelijkheden. Gecertificeerde instellingen willen meer in de uitvoering dan waar 

het middel eigenlijk voor is bedoeld. De bedoeling is dat je de bijzondere 

voorwaarden controleert, niet zo zeer waar iemand zich de hele tijd bevindt. Bij 

een locatiegebod met een GPS-enkelband maak je het middel onnodig zwaar. Als 

de GPS-enkelband is opgelegd, zie je vervolgens in de praktijk dat er heel weinig 

gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die het controlemiddel bezit.’ 

Geïnterviewden menen dat de meerwaarde van de pilot nog moet worden 

aangetoond. De verwachting is dat de pilot en daarmee de mogelijkheid van 

elektronisch toezicht uit beeld raakt, zodra er geen aandacht meer is. Dat kan 

bijvoorbeeld gebeuren als organisaties te veel met hun eigen organisatie bezig 

zijn in plaats van met de gehele ketensamenwerking. De pilot in Midden-

Nederland onderstreept het belang van aanwezigheid van draagvlak en 

toewijding voorafgaand aan een pilot. Als niet iedere organisatie en alle 

betrokken personen achter een pilot staan, blijkt het enorm lastig te zijn om de 

pilot van de grond te krijgen. Een positief gevolg van de pilot is dat er meer 

begrip is gekomen voor de inzet van elektronisch toezicht bij jeugdigen. Het 

wordt niet alleen maar gezien als een pedagogisch onverantwoord middel. De 

pilot heeft er bovendien voor gezorgd dat ketenpartners elkaar beter weten te 

vinden en dat zaken onderling beter bespreekbaar zijn geworden.  
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3.3 Amsterdam 

3.3.1 Algemene bevindingen 

In Amsterdam vond de start van de pilot eind 2015 plaats. De trekker van de 

pilot is de Raad voor de Kinderbescherming. Amsterdam is net als Midden-

Nederland aan de pilot begonnen met het idee om standaard elektronisch 

toezicht te overwegen en waar mogelijk te adviseren bij jeugdige plegers van 

HIC-delicten. Alhoewel betrokkenen stellen dat verscherpt toezicht in zijn geheel 

breder is, richt Amsterdam zich specifiek op de enkelband. Voorafgaand aan de 

pilot werd elektronisch toezicht al opgelegd bij jeugdigen in Amsterdam. Met de 

start van de pilot kan het ook worden opgelegd bij jeugdigen onder de 16 jaar. 

Volgens ketenpartners wordt de enkelband echter in de praktijk niet tot 

nauwelijks toegepast bij 16-minners. Een van de geïnterviewden geeft aan dat er 

geen duidelijke veranderingen zijn waar te nemen in het aantal aanvragen voor 

elektronisch toezicht. De pilot krijgt volgens de betrokkene onvoldoende 

aandacht en lijkt niet goed van de grond te zijn gekomen. 

3.3.2 Werkwijze op papier 

Het traject elektronisch toezicht start als de Raad voor de Kinderbescherming, de 

jeugdreclassering, het Openbaar Ministerie of de Pro Justitia rapporteur denken 

aan het toepassen van elektronisch toezicht. De Raad voor de 

Kinderbescherming neemt contact op met de jeugdreclassering en het Openbaar 

Ministerie. Ook informeert de Raad voor de Kinderbescherming het Openbaar 

Ministerie en de jeugdreclassering zodra het deeladvies van elektronisch toezicht 

via het loket bij Reclassering Nederland wordt aangevraagd. Dit kan zowel in 

zaken waar al sprake is van begeleiding door de jeugdreclassering als in zaken 

waar dat niet het geval is.  

De Raad voor de Kinderbescherming vult allereerst de checklist elektronisch 

toezicht in. Daarbij overlegt de Raad voor de Kinderbescherming intern – waarbij 

in ieder geval een gedragsdeskundige wordt geconsulteerd - of elektronisch 

toezicht wenselijk, verantwoord en haalbaar is. Als de uitkomst positief is, vraagt 

de Raad voor de Kinderbescherming via het loket elektronisch toezicht het 

deeladvies elektronisch toezicht aan. Bij een negatieve uitkomst van de checklist, 

koppelt de Raad voor de Kinderbescherming de uitkomsten terug aan 
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de jeugdreclassering en het Openbaar Ministerie en neemt de uitkomst op in het 

raadsadvies, inclusief een motivatie waarom elektronisch toezicht niet wenselijk, 

verantwoord of haalbaar is. Als de uitkomst van de checklist positief is, ontvang 

de EC-specialist van Reclassering Nederland de aanvraag voor het deeladvies 

elektronisch toezicht. De Raad voor de Kinderbescherming informeert het 

Openbaar Ministerie via het raadsadvies.  

De EC-specialist Reclassering Nederland ontvangt de aanvraag via het loket 

elektronisch toezicht en neemt vervolgens contact op met de jeugdreclassering 

om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Zoals eerder is beschreven 

voor de regio Rotterdam en Midden-Nederland wordt het huisgezoek afgelegd 

door de EC-specialist Reclassering Nederland en de jeugdreclasseerder samen. 

De EC-specialist doet via het deeladvies verslag over de technische haalbaarheid 

van de enkelband. De jeugdreclasseerder doet verslag van het resultaat van de 

uitvoeringstoets en adviseert daarmee de Raad voor de Kinderbescherming over 

de inhoudelijke haalbaarheid van elektronisch toezicht. De Raad voor de 

Kinderbescherming gebruikt het advies van de EC-specialist en de 

jeugdreclasseerder voor het opstellen van een advies. Bij een positief advies 

meldt de Raad voor de Kinderbescherming dit per e-mail bij de EC-specialist, die 

voorts een reservering doet bij de provider. De zittingsdatum wordt doorgegeven 

en er wordt een principe-afspraak gemaakt voor het aansluiten van de 

apparatuur. 

Het Openbaar Ministerie bepaalt mede op basis van het raadadvies of 

elektronisch toezicht wordt gevorderd. Als elektronisch toezicht wordt opgelegd, 

wordt daarbij door de rechter een beschrijving van elektronisch toezicht 

opgenomen in het vonnis. De Raad voor de Kinderbescherming ontvangt via het 

Openbaar Ministerie een afschrift van het vonnis en informeert de 

jeugdreclassering en de EC-specialist Reclassering Nederland. Voorts neemt de 

jeugdreclassering het initiatief om samen met de EC-specialist nadere afspraken 

te maken over de verdere concretisering van elektronisch toezicht. Het 

Openbaar Ministerie informeert de politie over de voorwaarden waar de politie 

een signalerende taak heeft.  
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Het inrichten en aansluiten van elektronisch toezicht in Amsterdam geschiedt op 

eenzelfde wijze als in de regio’s Rotterdam en Midden-Nederland. Ook in 

Amsterdam heeft de jeugdreclasseerder de regie over de uitvoering van het 

inhoudelijke programma en de begeleiding van de jeugdige. Tijdens het 

uitvoeren van elektronisch toezicht, ontvangt de jeugdreclasseerder van de EC-

specialist de rapportage met statusinformatie. De rapportage bevat ook een 

analyse en interpretatie van meldingen. De jeugdreclasseerder neemt kennis van 

de informatie en bepaalt de vervolgstappen bij ongeoorloofde en ongewenste 

afwijkingen. In geval van een melding organiseert de jeugdreclasseerder (het 

liefst binnen een dag) een multidisciplinair overleg (MDO). Als de politie niet 

wordt betrokken bij het MDO, informeert de jeugdreclaseerder de wijkagent over 

de gemaakte afspraken.  

Het beeïndigen van elektronisch toezicht vindt tussentijds – op beslissing van de 

rechter - of na afloop van de vastgestelde termijn plaats. Bij het afkoppelen van 

de enkelband zijn de jeugdreclasseerder en de EC-specialist Reclassering 

Nederland aanwezig. 

3.3.3 Werkwijze in de praktijk 

Uit de interviews komt naar voren dat de werkwijze in de praktijk conform het 

opgestelde werktraject in Amsterdam is. Een aantal punten is specifiek voor de 

regio Amsterdam. De doelgroep van de pilot zoals vermeld in het pilotmemo zijn 

jeugdige HIC-plegers. Daaronder vallen daders van woninginbraken, straatroven 

en overvallen. Volgens betrokkenen wordt echter ook bij andere delicttypen zoals 

ernstige bedreiging elektronisch toezicht toegepast. Uit de interviews komt naar 

voren dat er in Amsterdam geen strikte beperking tot HIC-feiten is; er wordt 

gekeken bij welke jongeren elektronisch toezicht past. De keuze hangt niet 

alleen af van het type delict, maar ook van het aantal strafbare feiten. In de 

praktijk lijkt een enkelband bij first-offenders zelden voor te komen. In het 

verleden is elektronisch toezicht opgelegd zonder eerst advies van de Raad voor 

de Kinderbescherming af te wachten. Volgens betrokkenen hing dat samen met 

eigenstandige beslissingen van rechters en ook onvoldoende voorlichting over de 

afgesproken gang van zaken rond elektronisch toezicht aan rechters. Door 

bijeenkomsten te organiseren waar rechters werden geïnformeerd over het 

proces rond elektronisch toezicht, is dit knelpunt opgelost. Ook heeft een enkele 
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keer de jeugdreclassering zonder tussenkomst van de rechter de 

schorsingsvoorwaarden aangepast. Bij een jeugdige die elektronisch toezicht had 

afgerond, startte de jeugdreclassering het toezicht opnieuw zonder einddatum. 

Alhoewel in het traject is opgenomen dat raadsonderzoekers hun keuze voor een 

negatief of positief advies ten aanzien van elektronisch toezicht moeten 

motiveren, komt uit interviews naar voren dat dit in de praktijk niet altijd 

gebeurt. Daar komt bij dat door een gebrek aan menskracht niet alle 

rapportages worden gecontroleerd op volledigheid. In de interviews is ook 

aangegeven dat het in de praktijk moeilijk lijkt om het haalbaarheidsonderzoek 

tijdig, dat wil zeggen vόόr de voorgeleiding rond te hebben. Jongeren kunnen 

dan niet worden geschorst, omdat de rechtbank nog in afwachting is van het 

haalbaarheidonderzoek. Een bijkomend probleem is dat de 

jeugdreclasseringswerkers niet 24 uur per dag beschikbaar zijn en er binnen de 

organisatie capaciteitsproblemen zijn. Dat vergoot de kans dat het schenden van 

bijzondere voorwaarden niet altijd direct wordt opgevolgd.  

3.3.4 Doelgroep 

Volgens cijfers van het Openbaar Ministerie was er in 2016 in 492 zaken sprake 

van een HIC-delict. In 2017 betrof dit aantal 352 zaken. In 2016 heeft de Raad 

voor de Kinderbescherming 21 (4,3% van de 492 jongeren) deeladviezen 

elektronisch toezicht aangevraagd. In 2017 betrof het aantal deeladviezen 63 

(17,9%). Hoewel een duidelijke toename ten opzichte van 2016 is gezien het 

aantal HIC-delicten ook in 2017 in slechts een deel van de gevallen een 

deeladvies aangevraagd. Overigens zijn er ook deeladviezen aangevraagd in 

gevallen waar geen sprake was van een HIC-delict. Hoeveel deeladviezen 

uiteindelijk hebben geresulteerd tot het opleggen van elektronisch toezicht, blijft 

door achterblijvende registraties onduidelijk. 

Ketenpartners als het Openbaar Ministerie en de Raad voor de 

Kinderbescherming geven in interviews aan dat het aantal opgelegde 

enkelbanden bij jeugdigen de afgelopen jaren is toegenomen. Een van de 

geïnterviewden meende dat elektronisch toezicht niet goed is geregistreerd. 

Bezwaarlijk werd dat niet gevonden, omdat het vooral belangrijk is dat een 

jongere goed wordt begeleid in zijn of haar traject.  
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De doelgroep van de pilot in Amsterdam bestaat vooral uit jongeren die ook in de 

Top1000 zitten, een samenstelling van de Top600 en Top400.9 Een mogelijke 

verklaring voor het niet optimaal verlopen van de pilot verscherpt toezicht in 

Amsterdam zijn andere pilots die momenteel worden toegepast in de stad, zoals 

de Kleinschalige Voorziening (KV). In de KV kunnen jongeren tijdens de periode 

van voorlopige hechtenis verblijven. Jongeren behouden in de KV hun 

dagbesteding en contact met hun eigen netwerk. Als jongeren in de KV worden 

geplaatst, is het niet mogelijk om ook nog eens elektronisch toezicht op te 

leggen. KV is een vorm van voorlopige hechtenis en geen schorsingsvorm.  

De KV in Amsterdam heeft de nodige aandacht gekregen. Er zou een voorkeur 

bestaan om jongeren daar te plaatsen. De aandacht voor interventies als de KV, 

maar bijvoorbeeld ook School2Care, heeft er mogelijk toe geleid dat de pilot 

verscherpt toezicht enigszins ondergesneeuwd geraakt is. Een aantal 

ketenpartners meent dat de aandacht voor de pilot steeds minder is geworden. 

Gaandeweg hebben er bovendien bij verschillende instanties organisatorische 

veranderingen plaatsgevonden. Organisaties werkten mee aan de pilot naast alle 

andere werkzaamheden die aandacht vereisten. De pilot heeft daardoor niet 

altijd voldoende aandacht gehad. Ketenpartners menen bovendien dat de pilot in 

Amsterdam onvoldoende is gefaciliteerd in termen van personele en financiële 

middelen. 

3.3.5 Oordeel en ervaringen ketenpartners 

Vergeleken met het begin loopt de pilot volgens ketenpartners beter. De 

afspraken tussen partners onderling zijn duidelijker en betrokkenen weten elkaar 

beter te vinden als er incidenten zijn. Er wordt echter ook aangegeven dat er te 

weinig aandacht aan de pilot is besteed en er niet of nauwelijks is gemonitord. 

Daardoor is niet duidelijk hoeveel jongeren de afgelopen twee jaar een 

enkelband hebben opgelegd gekregen. Of toepassing van elektronisch toezicht is 

toegenomen, is niet duidelijk. Wel meent men dat de praktische problemen 

tijdens de pilot zijn afgenomen. Problemen met de aansluiting van de enkelband 

of het aanvragen van de enkelband zijn er nauwelijks meer.  

9
 De Top600 bestaat uit jongeren die relatief veel HIC-delicten hebben gepleegd. De Top400 bestaat uit jongeren 

die al wel in contact zijn geweest met de politie, maar nog niet zo vaak als de veelplegers uit de Top600 (zij 

worden ook wel aangeduid als de high-potentials). 
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Uit interviews komt bovendien naar voren dat rechters behoefte hebben aan 

meer voorlichting over de (on)mogelijkheden van elektronisch toezicht. Zo stelt 

een betrokkenne: 

‘Het zou mooi zijn als we helder en goed krijgen uitgelegd wat bepaalde 

storingen betekenen. Dat een jongere ofwel echt niet heeft voldaan aan de 

voorwaarden om bijvoorbeeld op te laden ofwel dat er sprake is van een 

technisch mankement. Daar is nu nog weleens gesteggel over bij terugmeldingen 

van overtredingen. Het zou mooi zijn als we van Reclassering Nederland het 

technische verhaal krijgen voorgeschoteld over wat de terugmeldingen precies 

betekenen en wat er is gebeurd.’  

Bovendien is er behoefte aan meer informatie over de functionele elementen van 

de enkelband: hoe ziet een enkelband eruit, welke vormen zijn er en wat is wel 

en niet mogelijk met een enkelband? Volgens betrokkenen hebben officieren en 

rechters daar nog onvoldoende kennis over. Ketenpartners hebben de 

verwachting dat de enkelband bij jeugdige HIC-plegers ook na de pilot zal 

worden toegepast. Ketenpartners zijn overwegend positief over de 

mogelijkheden van elektronisch toezicht en zijn van mening dat het kan 

bijdragen aan het verminderen van recidive.  
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4. Uitvoering, knelpunten, samenwerking

In dit hoofdstuk worden knelpunten, mogelijke verbeteringen en samenwerking 

tussen de ketenpartners besproken. Veel van de genoemde punten gelden voor 

alle drie de regio’s.  

4.1 Knelpunten en verbetermogelijkheden 

4.1.1 Communicatie tussen organisaties in de keten 

Partijen zijn het erover eens dat er altijd aandacht dient te zijn voor de vraag of 

de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste mensen terechtkomt. Zo 

heeft de politie van gecertificeerde instellingen meer achtergrondinformatie over 

de enkelband nodig. Politiemensen weten niet allemaal even goed hoe de 

enkelband precies werkt: wat zijn de (on)mogelijkheden van de band? Ook 

zouden politiemensen soms het idee hebben dat als een jeugdige zich niet aan 

de voorwaarden houdt er direct een belletje gaat rinkelen bij de gecertificeerde 

instellingen en de organisaties meteen maatregelen nemen, terwijl dat niet altijd 

het geval is.  

‘Ik denk dat het goed is als gecertificeerde instellingen toelichting over de 

enkelband aan wijkagenten geven: wat houdt het controlemiddel in en wat kan 

de politie wel of niet verwachten van de enkelband.’ 

Volgens verschillende geïnterviewden hangen problemen samen met het vinden 

van de juiste personen bij de organisaties. Zo weet de gecertificeerde instelling 

in het ene gebied wel en in het andere gebied niet met welke wijkagent contact 

moet worden opgenomen. Hierdoor verloopt de communicatie vaak via meerdere 

personen hetgeen ten koste gaat van de slagvaardigheid. Zulke knelpunten 

kunnen ontstaan door een gebrek aan sensitiviteit; iedere ketenpartner moet 

begrijpen dat alle schakels in het proces nodig zijn om tot een succesvolle pilot 

te komen. Zo wordt gesteld dat de gecertificeerde instellingen zich dusdanig op 

de jongeren richten, dat zij (soms) vergeten andere partners te horen of mee te 

nemen in de gang van zaken. Overigens zijn er aanwijzingen dat de 

communicatie tussen de gecertificeerde instellingen en de politie is verbeterd, 

bijvoorbveeld door, zoals in Rotterdam, lijsten rond te sturen met vermelding wie 

in welk gebied in Rotterdam benaderen kan worden voor informatie over 
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elektronisch toezicht. 

Ook de communicatie tussen de gecertificeerde instellingen en de EC-specialist 

Reclassering Nederland verloopt niet altijd vlekkeloos. De visies van de 

organisaties botsen nog weleens, bijvoorbeeld als het gaat om snelle opvolging 

bij het overtreden van de voorwaarden. Geïnterviewden zeggen: 

‘Als jongeren te pas en te onpas de regels overtreden, terwijl er weinig opvolging 

vanuit de gecertificeerde instellingen plaatsvindt, doet dat afbreuk aan het 

controlemiddel. Wellicht dat de gecertificeerde instellingen goede reden hebben 

om niet te sanctioneren, maar daar hebben wij geen zicht op.’  

‘De politie denkt over het algemeen zwart/wit. Vanuit pedagogisch oogpunt is er 

vaak wel iets voor te zeggen om niet te sanctioneren, maar politiemensen vinden 

dat jongeren zich gewoon aan de bijzondere voorwaarden moeten houden, maar 

veel kansen krijgen om de regels te overtreden. Dat wrikt weleens.’ 

Een ketenpartner meent dat een jongere de mogelijkheid moet krijgen om te 

leren van zijn of haar fouten. Het is van belang om te bekijken waarom een 

jongere de fout in is gegaan. Dat kan betekenen dat een jongere soms vier, vijf 

of zelfs zes keer in de fout gaat voordat er een melding van de overtreding wordt 

gemaakt. Tussen beide organisaties worden gesprekken gevoerd om de 

verschillende visies te verhelderen en onderling begrip voor elkaars standpunten 

te krijgen. 

4.1.2 De mogelijkheden van elektronisch toezicht 

Ketenpartners menen dat de jeugdreclassering veel meer gebruik zou kunnen en 

moeten maken van de mogelijkheden van elektronisch toezicht. De GPS-

enkelband kan gedetailleerde informatie leveren over de verblijfplaats van een 

jongere, maar aan die mogelijkheid wordt niet altijd gedacht. Veel informatie die 

waardevol kan zijn voor de toezichtpraktijk van de jeugdreclassering en 

beschikbaar is bij Reclassering Nederland, blijft ongebruikt. De GPS-enkelband 

kan in vergelijking met de RfiD-enkelband meer informatie leveren over het 

doen en laten van een jongere. Zulke informatie is niet alleen nuttig bij het 

controleren of een jongere zich houdt aan de voorwaarden, er kan ook worden 

bekeken op welke plekken een jongere zich vaak bevindt (school, 
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sportclubs). Bovendien kan Reclassering Nederland zien of enkelbanden elkaar 

hebben gepasseerd en hoe lang dit heeft geduurd. Er wordt veel nadruk gelegd 

op de vraag of een jongere zich houdt aan zijn of haar weekrooster en 

afspraken, naar andere relevante informatie wordt veel minder gekeken. Die 

andere informatie kan bijvoorbeeld ophelderen waarom iemand zich zo vaak op 

bepaalde plekken bevindt. 

4.1.3 Aandacht voor de pilot verscherpt toezicht 

Een belangrijk onderwerp is de blijvende aandacht voor de pilot. De pilot loopt 

inmiddels ruim drie jaar, maar door organisatorische veranderingen binnen de 

verschillende instanties blijft het nodig om de pilot op het netvlies van de 

ketenpartners te houden. Een voorbeeld van zo’n organisatorische verandering is 

de introductie van zelforganiserende teams bij de Raad voor de 

Kinderbescherming. Ook hebben verschillende organisaties – gecertificeerde 

instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming – te maken gehad met 

personeelsverloop. Deze ontwikkelingen maken het nodig om de pilot en 

daarmee elektronisch toezicht steeds opnieuw onder de aandacht te blijven 

brengen. Binnen organisaties vinden gesprekken plaats om aandacht voor de 

pilot te vragen. Het bespreken van casussen en het uitwisselen van kennis 

tussen ketenpartners en organisaties lijken noodzakelijke voorwaarden voor een 

succesvolle toepassingspraktijk van elektronisch toezicht.  

In interviews hebben verschillende ketenpartners aangegeven dat het 

aanbeveling verdient om in Midden-Nederland en Amsterdam een andere 

organisatie dan de Raad voor de Kinderbescherming als trekker van de pilot te 

kiezen. De Raad voor de Kinderbescherming beaamt dit; het heeft de leiding in 

de pilot genomen naast alle andere dagelijkse werkzaamheden. Heeft de Raad 

voor de Kinderbescherming voldoende tijd voor deze taak en kan het voldoende 

aandacht geven aan de pilot? Dit gegeven, in combinatie met de aarzelingen die 

er binnen de Raad voor de Kinderbescherming bestonden ten aanzien van de 

wenselijkheid van elektronisch toezicht bij (jonge) jongeren, hebben er mogelijk 

toe bijgedragen dat de pilot pas na verloop van tijd op gang is gekomen. 
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4.2 Samenwerking betrokken instanties 

Tussen de partners in de drie regio’s is gaandeweg meer begrip voor elkaars 

werkwijzen en standpunten gekomen en voor de problemen waar organisaties in 

hun werkzaamheden tegenaan lopen. Elke organisatie werkt vanuit een eigen 

perspectief. Zo komen de visies van bijvoorbeeld Reclassering Nederland en 

gecertificeerde instellingen over het sanctioneren van jeugdigen bij 

overtredingen op de voorwaarden niet altijd met elkaar overeen. Toch proberen 

de betrokkenen zo goed mogelijk met elkaar samen te werken in de pilot. De 

onderlinge gesprekken over knelpunten en verwachtingen hebben bijgedragen 

aan betere samenwerking tussen de ketenpartners. Aanvankelijk was niet iedere 

organisatie even enthousiast over de pilot, maar verschillende ketenpartners 

stellen:  

‘Hoe kunnen we gefundeerd iets van elektronisch toezicht vinden, als we het niet 

hebben geprobeerd om toe te passen? Pas als we het serieus hebben bekeken 

en onderzocht, kunnen we er daadwerkelijk iets van vinden.’  

Alhoewel een aantal partners kritisch blijft kijken naar elektronisch toezicht, 

wordt het niet meer meteen van tafel geveegd. Ketenpartners zijn zich steeds 

meer bewust van het feit dat elektronisch toezicht niet voor iedere jongere 

geschikt is, maar dat het voor bepaalde jongeren nuttig kan zijn. Verschillende 

ketenpartners menen dat communicatie en samenwerking aanzienlijk verbeterd 

zijn. Organisaties weten elkaar beter te vinden doordat er vaker contact is met 

dezelfde mensen binnen instanties. Ook als de samenwerking minder goed 

verloopt, weten organisaties elkaar te vinden om tot een oplossing te komen. 

Een bijkomend voordeel is dat partners ook buiten pilotzaken om makkelijker 

met elkaar in contact komen. Het bewustzijn dat iedere partner in de keten 

nodig is voor de pilot, heeft positief bijgedragen aan de samenwerking en 

communicatie.  
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5. Slotbeschouwing

In dit slothoofdstuk wordt ingegaan op de probleemstelling van het onderzoek en 

de daaraan ontleende onderzoeksvragen: wordt elektronisch toezicht in de drie 

regio’s uitgevoerd zoals beschreven in de randvoorwaarden en werkwijzen? 

Allereerst worden de uitkomsten van het onderzoek en de bevorderende en 

belemmerende factoren van elektronisch toezicht besproken. Vervolgens wordt 

stilgestaan bij de sterke kanten en beperkingen van het onderzoek. Het 

hoofdstuk sluit af met de mogelijkheden voor een haalbaarheids- en 

doeltreffendheidsstudie en een slotconclusie. 

5.1  De aanpak en werwijze verscherpt toezicht in de regio’s 

De pilot verscherpt toezicht is in de drie regio’s op verschillende wijze aangepakt. 

In Amsterdam en Midden-Nederland is de pilot gepresenteerd als een pilot voor 

het opleggen van elektronisch toezicht bij jeugdige plegers van HIC-feiten. 

Rotterdam heeft gekozen voor een bredere aanpak. Niet alleen elektronisch 

toezicht valt onder de pilot, maar ook andere intensieve maatregelen als de 

avondklok, harde kern aanpak, gedragswijzing Openbaar Ministerie, verplicht 

naar school gaan en een behandeling of een contactverbod. De keuze voor deze 

bredere aanpak hangt samen met het feit dat elektronisch toezicht voorafgaand 

aan de pilot niet tot nauwelijks werd ingezet bij jeugdigen en er bovendien bij 

verschillende organisaties, maar vooral bij het Openbaar Ministerie, forse 

weerstand bestond tegen het toepassen van elektronisch toezicht bij jeugdigen.  

In alle regio’s zijn werktrajecten opgesteld waarin is vastgelegd dat bij een 

jeugdige pleger van een HIC-feit standaard elektronisch toezicht wordt 

overwogen, tenzij er omstandigheden zijn waardoor een enkelband niet gewenst 

is, bijvoorbeeld als een jongere zijn of haar sport niet meer kan beoefenen door 

de enkelband. De registratie van september 2016 in Midden-Nederland laat 

overigens zien dat elektronisch toezicht nauwelijks is overwogen bij 

ingestroomde HIC-jongeren, hetgeen suggereert dat ‘standaard overwegen’ niet 

vanzelfsprekend is. Midden-Nederland is ook terughoudend met het opleggen 

van elektronisch toezicht bij first-offenders. Het Openbaar Ministerie geeft er de 

voorkeur aan om eerst andere – minder intensieve – maatregelen op te leggen 

om een jeugdige weer op het goede pad te krijgen. 
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5.2  Doelgroep elektronisch toezicht in de regio’s 

De doelgroep is in alle regio’s ruimer dan jeugdige HIC-plegers. Ook bij delicten 

als brandstichting, zedendelicten en poging tot doodslag is elektronischt toezicht 

opgelegd. Elektronisch toezicht wordt vooral toegepast in het kader van 

schorsing voorlopige hechtenis en bij jongens tussen de 16 en 17 jaar. De regio’s 

lijken terughoudend in het opleggen van een enkelband bij jonge plegers (onder 

de 15 jaar) en bij first-offenders. Het aantal delinquenten van 15 jaar of jongere 

is overigens veel kleiner dan het aantal 16- en 17-jarigen. Zij plegen bovendien 

minder ernstige en ook minder HIC-delicten. De potentiele doelgroep is derhalve 

niet erg groot. 

5.3  Adviseren en opleggen van elektronisch toezicht 

Door de onvolledige registratie kan geen antwoord worden gegeven op de vraag 

hoe vaak elektronisch toezicht in de drie regio’s is geadviseerd. Wel is voor de 

regio’s Rotterdam en Midden-Nederland bekend hoe vaak elektronisch toezicht is 

opgelegd. In Rotterdam hebben er in de periode 1 januari 2016 tot en met 12 

maart 2018 97 haalbaarheidsonderzoeken naar elektronisch toezicht 

plaatsgevonden en is in die periode 44 keer elektronisch toezicht opgelegd.10 In 

deze 44 zaken heeft er voorafgaand aan de aansluiting twee keer geen 

haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden. Elektronisch toezicht wordt in 

Rotterdam voornamelijk toegepast bij woninginbraken, straatroven en 

overvallen. Daarbij is vooral de GPS-enkelband (27 keer) toegepast bij 16- en 

17-jarigen. In Midden-Nederland is in 2017 34 keer elektronisch toezicht 

opgelegd bij jeugdigen. Het controlemiddel is voornamelijk ingezet bij 

locatiegeboden bij 16- en 17-jarigen. In de meeste gevallen (21 keer) is gebruik 

gemaakt van de RfiD-enkelband. Cijfers over het aantal opgelegde enkelbanden 

uit de regio Amsterdam zijn niet bekend.  

Ketenpartners noemen verschillende verklaringen voor de discrepantie tussen 

overwegen, adviseren en opleggen van elektronisch toezicht. Zo wilde de Raad 

voor de Kinderbescherming eerst een andere, minder ingrijpende interventie, 

zoals een jeugdreclasseringsmaatregel toepassen bij bijvoorbeeld first-offenders 

10
 In 2016 hebben er 11 EC-aansluitingen plaatsgevonden, in 2017 26 en in 2018 (tot 12 maart)

7 EC-aansluitingen. 
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voordat wordt overgegaan tot zwaardere interventies als elektronisch toezicht. 

Een negatief advies kan ook samenhangen met een weigering van jongeren en 

ouders om mee te werken aan het toezichtsprogramma. Dit sluit aan bij wat de 

(internationale) onderzoeksliteratuur laat zien: het is belangrijk dat zowel 

jongeren als ouders gemotiveerd en bereid zijn mee te werken aan het traject 

(zie bijlage 2). 

Een andere verklaring voor de discrepantie tussen adviseren en opleggen kan 

gelegen zijn in het besluit van de rechter om de jongere onder (andere) 

voorwaarden te schorsen, omdat elektronisch toezicht te zwaar of te licht wordt 

geacht. Elektronisch toezicht wordt bijvoorbeeld te licht geacht in geval van een 

ernstig strafbaar feit, recidivegevaar of een geschokte rechtsorde. Soms wordt 

elektronisch toezicht als te zwaar beoordeeld bij een first-offender. Dit raakt de 

meer fundamentele aspecten als proportionaliteit en subsidiariteit, waarover in 

de regio’s nog nader gesproken zou kunnen worden. 

5.4  Jeugdigen onder elektronisch toezicht 

De meeste jeugdigen die instromen in de pilot worden verdacht van HIC-feiten. 

Of de jeugdigen conform de criteria (zinvolle dagbesteding en stabiele 

thuissituatie) onder elektronisch toezicht staan, kan door de onvolledige 

registraties niet worden vastgesteld.  

5.5  Jeugdigen niet onder elektronisch toezicht of voortijdig afbreken 

toezicht 

Jeugdigen kunnen elektronisch toezicht weigeren of ouders staan er niet achter. 

Het haalbaarheidsonderzoek valt in zulke gevallen negatief uit. Er moet dan 

worden gekeken naar andere passende maatregelen. Soms betekent dit dat een 

jeugdige in voorlopige hechtenis blijft. Redenen om elektronisch toezicht te 

weigeren hangen samen met zichtbaarheid: een enkelband is zichtbaar op school 

of op het werk, of zichtbaar en hinderlijk bij het beoefenen van contactsporten. 

Gedurende de pilot is elektronisch toezicht ook vroegtijdig afgebroken, 

bijvoorbeeld omdat de enkelband is doorgeknipt. Dergelijke onttrekkingen 

worden direct gemeld aan de Officier van Justitie en de gecertificeerde 

instellingen.  
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5.6  Samenwerking betrokken instanties 

De samenwerking tussen de organisaties is in alle de regio’s beter geworden en 

wordt thans als goed beoordeeld. Organisaties weten elkaar beter te vinden en 

er is meer begrip voor elkaars visies en opvattingen. Bespreken waar elke 

organisatie tegenaanloopt heeft geleid tot een betere samenwerking. Ook het 

aanstellen van vaste personen op vaste posities heeft daaraan bijgedragen. De 

korte lijnen tussen organisaties hebben ervoor gezorgd dat betrokken instanties 

elkaar beter kunnen vinden. 

5.7  Ervaringen en beoordelingen ketenpartners 

Over het algemeen zijn de ketenpartners positief over de toepassing van 

elektronisch toezicht. Aanvankelijk was er bij verschillende organisaties twijfel 

over de inzet van elektronisch toezicht bij jonge jeugdigen. Zo achtte een aantal 

raadonderzoekers het een te zwaar middel om in te zetten bij jonge kinderen. 

Gedragswetenschappers vonden het een zware sanctie, die bovendien 

onvoldoende wetenschappelijk was onderbouwd. Het gaat verder dan een 

‘normale’ schorsing, vanwege de impact die elektronisch toezicht kan hebben op 

het leven van jongeren en zou kunnen leiden tot stigmatisering en verhoogde 

psychische druk. Toch zien de meeste ketenparters vooral de voordelen. 

Elektronisch toezicht kan vanuit pedagogisch perspectief meerwaarde hebben, 

omdat het de toezichtspraktijk van gecertificeerde instellingen kan ondersteunen 

en jongeren (en ouders) meer dagelijkse structuur kan geven. Door te investeren 

in de pilot door middel van presentaties, overleggen en kennisdagen wordt de 

pilot thans breed gedragen.  

5.8  Waardering jeugdigen onder elektronisch toezicht 

De twee jongeren die bereid waren te vertellen over hun ervaringen met de 

enkelband, zijn niet zo positief. Een van de klachten is de lange oplaadduur van 

de GPS-enkelband (drie uur per dag). De jongeren hadden ook last van 

huidirritaties en zij schaamden zich in openbare ruimtes. Dit alles leidt geregeld 

tot frustraties. Ze laten weten dat de enkelband hen wel structuur biedt en het 

risico verkleint om de opgelegde voorwaarden te overtreden. In vergelijking met 

reguliere detentie geven beide jongens de voorkeur aan de enkelband. Naar 

school of stage gaan blijft mogelijk.  
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5.9  Bevorderende en belemmerende factoren bij de inzet elektronisch 

toezicht 

5.9.1 Bevorderende factoren 

Een aantal factoren heeft de toepassing van elektronisch toezicht bevorderd, 

zoals meer samenwerking en betere communicatie. Dezelfde mensen op vaste 

posities heeft daar ook aan bijgedragen. Overleg heeft geleid tot het verder 

vormgeven en invullen van de pilot. Reclassering Nederland heeft voorlichting 

gegeven over de enkelband, het type enkelband dat kan worden toegepast en de 

mogelijkheden van beide typen. Zeker in het begin van de pilot was er in de 

begeleidingsgroepen om de zoveel weken overleg tussen de partners. Door 

middel van voorlichting en gesprekken is geprobeerd de weerstand tegen 

elektronisch toezicht te verminderen.  

5.9.2 Belemmerende factoren en knelpunten 

Andere factoren hebben de toepassing van elektronisch toezicht belemmerd, met 

name in de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland. Hiervoor werd al gewezen 

op het feit dat de Raad voor de Kinderbescherming de coördinatie (trekken) van 

de pilot naast de bestaande werkzaamheden heeft moeten doen, waardoor de 

aandacht voor de pilot mede vanwege personele en financiële krapte soms 

minder was dan gewenst. Mede daarom is een deel van de pilot in de twee 

regio’s niet gemonitord. Bovendien laat de betrouwbaarheid van de registraties 

te wensen over. Vergelijkingen tussen de regio’s zijn daarom niet goed mogelijk.  

Ook was er aanvankelijk de nodige weerstand tegen elektronisch toezicht; 

gerichte voorlichting heeft dat grotendeels weg kunnen nemen. 

Een andere belemmerende factor is het feit dat jongeren die zijn aangehouden 

vanwege een HIC-delict en bij wie onderzocht wordt of elektronisch toezicht in de 

rede ligt, in een later stadium door Openbaar Ministerie niet worden vervolgd of 

door de rechtbank niet worden veroordeeld voor zo’n feit en elektronisch toezicht 

niet wordt toegepast. Andersom kan ook: een jongere wordt aangehouden voor 

een ander feit dan een HIC-delict, maar later wel voor zo’n feit veroordeeld. De 

mogelijkheid van elektronisch toezicht is dan niet onderzocht. 
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5.10  Verbetermogelijkheden elektronisch toezicht 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat organisaties beter gebruik kunnen 

maken van de informatiemogelijkheden van elektronisch toezicht. Niet alle 

medewerkers van gecertificeerde instellingen, Openbaar Ministerie en rechtbank 

zijn (voldoende) op de hoogte van hetgeen elektronisch toezicht inhoudt en wat 

de mogelijkheden zijn. Zo zouden gecertificeerde instellingen meer gebruik 

kunnen maken van de extra informatie die de GPS-enkelband biedt over het 

doen en laten van de jongeren. Binnen het Openbaar Ministerie en de rechtbank 

is er vraag naar meer informatie over de functionele elementen van elektronisch 

toezicht. Reclassering Nederland zou deze organisaties (periodiek) kunnen 

informeren over elektronisch toezicht middels presentaties of kennisdagen. 

5.11  Kracht en beperkingen van het onderzoek 

De bij de pilot betrokken organisaties hebben medewerking verleend aan het 

onderzoek. Met medewerkers van alle ketenpartners zijn interviews gehouden. 

Zij hebben in alle openheid gesproken over de knelpunten in de uitvoering van 

de pilot. Daardoor is inzicht verkregen in het verloop van de pilot.  

Vanwege onvolkomen registraties van noodzakelijke gegevens (instroom, 

kenmerken, overwegingen en adviezen) in met name twee van de drie regio’s is 

het niet mogelijk een volledig en betrouwbaar overzicht te geven van het 

‘kwantitatieve’ verloop van de pilot, waardoor geen antwoord kan worden 

gegeven op de vraag of de pilot heeft voldaan aan de verwachtingen en 

doelstellingen en of verscherpt toezicht (elektronisch toezicht) in alle daarvoor in 

aanmerking komende zaken is toegepast.  

Voorts zijn er vrijwel geen jeugdigen en ouders geïnterviewd om hun ervaringen 

met de enkelband in kaart te brengen. Op verschillende manieren is geprobeerd 

de doelgroep te benaderen, echter zonder succes. Hoe jongeren en ouders 

elektronisch toezicht hebben ervaren is daardoor grotendeels onbekend 

gebleven.  

5.12  Doeltreffenheid- en effectstudie 

Op basis van de bevindingen van de procesevaluatie moet worden geconcludeerd 

dat het uitvoeren van zowel een doeltreffendheid- als een effectstudie op dit 

moment niet voor de hand ligt. Voor het uitvoeren van een 

doeltreffendheidstudie is het van belang dat een pilot wordt uitgevoerd op basis 
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van gemaakte afspraken en randvoorwaarden, maar dat kon niet met zekerheid 

worden vastgesteld. Daardoor blijft onduidelijk of de inspanningen van de regio’s 

hebben geleid tot het beoogde resultaat. De procesevaluatie laat zien dat het 

beleid rondom de pilot in de regio’s als onvoldoende duidelijk wordt ervaren. Zo 

is niet expliciet vastgelegd – in termen van aantallen – hoe de doelstellingen van 

de pilot luiden. 

De aantallen jongeren bij wie sprake was van verscherpt toezicht (elektronisch 

toezicht) in de regio’s Midden-Nederland en Rotterdam zijn voldoende voor 

kwantitatieve analyses van bijvoorbeeld verloop, kenmerken en effecten op 

recidive van de pilot. Er is evenwel veel onduidelijkheid over de wijze waarop 

jongeren de pilot instromen en in hoeverre alle jongeren die voldoen aan de 

voorwaarden ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor verscherpt toezicht. 

Bovendien laten voorgaande onderzoeken naar het effect van elektronisch 

toezicht (zie bijlage 2) zien dat nadrukkelijk moet worden stilgestaan bij de 

kwaliteit van de onderzoeksdesigns. Voor een zorgvuldig en methodologisch 

verantwoorde effectstudie, is een design met een experimentele- en een 

controlegroep nodig, waarbij toewijzing zo mogelijk at random geschiedt. Een 

dergelijk design kan op basis van de huidige aanpak en instroom niet worden 

gerealiseerd. Er is onvoldoende zicht op de HIC-problematiek en de aantallen 

jongeren die worden verdacht van een HIC-delict in de regio’s.  

Een effectstudie is wellicht mogelijk als rekening wordt gehouden met de criteria 

van een goed experiment (toewijzing van jongeren aan de experimentele of de 

controlegroep), maar bovenal moet er zekerheid zijn wie wordt verdacht (en 

veroordeeld) van een HIC-delict en of toepassing van elektronisch toezicht wordt 

overwogen, de haalbaarheid wordt onderzocht, geadviseerd en uiteindelijk wordt 

toegepast. Ook een quasi-experimenteel design is denkbaar, maar ook dan moet 

er duidelijkheid zijn over omvang en ontwikkeling van HIC-problematiek en –

aantallen. Eerder (internationaal) onderzoek naar elektronisch toezicht laat zien 

dat een kwalitatief goed onderzoeksdesign niet eenvoudig te realiseren is. 

Bovendien laat de programma-integriteit van veel interventies en de gang van 

zaken te wensen over, iets dat tijdens de pilot met verscherpt toezicht ook naar 

voren is gekomen. Gezien het doel van de pilot – het terugdringen van recidive – 

en daarbij komend de methodologische vraagstukken, ligt een doeltreffendheid- 

en effectstudie op basis van de pilot momenteel niet voorhanden. 
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5.13  Slotconclusie 

De procesevaluatie van de pilot verscherpt toezicht heeft laten zien dat 

betrokkenen overwegend positief zijn over de voortgang van de pilot. Dat heeft 

zich evenwel niet vertaald in grote aantallen jongeren die zijn ingestroomd in de 

pilot. De aantallen zijn (ver) achtergebleven bij de aanvankelijke verwachtingen. 

Dat geldt vooral voor de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland. De beperkte 

en niet overal consistente registratie speelt hierin een rol. Het achterhalen van 

gegevens over de pilot was een tijdrovende klus en heeft verhoudingsgewijs 

weinig opgeleverd. In Midden-Nederland en Amsterdam is de pilot deels of 

helemaal niet gemonitord. Hierdoor is het onduidelijk gebleven welke zaken in 

aanmerking zijn gekomen voor de pilot. Ook het proces van overwegen, 

adviseren en opleggen van elektronisch toezicht onttrok zich hierdoor voor een 

groot deel aan een beoordeling. Daardoor kan niet worden vastgesteld of de pilot 

volgens de afspraken in het pilotmemo gaan.  

Centrale aansturing is cruciaal voor het uitvoeren van een succesvolle pilot. De 

sturing en brede participatie in Rotterdam hebben ertoe bijgedragen dat 

gesproken kan worden van een (redelijk) succesvolle pilot. Voo Midden-

Nederland en Amsterdam geldt dat in (veel) mindere mate. Het leek te 

ontbreken aan een zeker gevoel van urgentie om de pilot verscherpt toezicht bij 

ketenpartners onder de aandacht te brengen en te implementeren. In 

Amsterdam heeft mogelijk ook de sterke focus op de Top600/Top1000-aanpak 

en de Kleinschalige Voorziening (KV) de pilot parten gespeeld. Deze projecten 

lijken de pilot verscherpt toezicht te hebben overvleugeld en alle aandacht 

opgeslokt. 

Hoewel Rotterdam een ruimere invulling heeft gegeven aan verscherpt toezicht, 

heeft de pilot bovenal in het teken gestaan van elektronisch toezicht. Dat is 

slechts mondjesmaat uit de verf gekomen. De literatuurstudie (zie bijlage 2) laat 

zien dat van elektronisch toezicht als eigenstandig controlemiddel niet veel moet 

worden verwacht. Een succesvolle uitvoeringspraktijk van elektronisch toezicht 

kan alleen worden gerealiseerd als betrokken ketenpartners het met elkaar eens 

zijn over de essentie, benutting en doelstelling van elketronisch toezicht en met 

elkaar samenwerken. Bovendien moeten jeugdigen en ouders enige motivatie 

aan de dag leggen. Het onderhavige onderzoek laat zien dat de pilot op dit punt 

beperkte resultaten heeft geboekt. Een fundamentele discussie over de invulling 
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van verscherpt toezicht en in het bijzonder de rol daarin van elketronisch 

toezicht alsook de specifieke focus op HIC-daders lijkt aangewezen.  
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Bijlage 2 Literatuurstudie elektronisch toezicht 

Hoewel verscherpt toezicht zich in beginsel niet beperkt tot toepassing van 

elektronisch toezicht, krijgt dit wel een centrale plaats in de drie regio’s. Daarom 

wordt in dit hoofdstuk op basis van een verkenning van de literatuur elektronisch 

toezicht en de te gebruiken RfiD-enkelband en GPS-enkelband nader toegelicht. 

Het literatuuronderzoek heeft zich primair gericht op publicaties – inclusief grijze 

literatuur – waarin melding wordt gemaakt van (empirische) 

onderzoeksgegevens: instroom, kenmerken, en uitkomsten. Het overgrote deel 

van de onderzoeksliteratuur heeft overigens betrekking op volwassenen en 

beschrijft ervaringen en werkwijzen in de Verenigde Staten.  

2.1  Vormen en toepassingsmodaliteiten elektronisch toezicht 

De politieke aandacht voor de aanpak van jeugdcriminaliteit heeft de aanzet 

gegeven tot verschillende beleidsmatige veranderingen. Zo is onder andere 

ingezet op het verbeteren van het toezicht op de naleving van bijzondere 

voorwaarden bij voorwaardelijke veroordelingen en voorwaardelijke schorsingen 

(Bakker, Wolthuis & Lünnemann, 2013). Ter ondersteuning van het toezicht 

wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van elektronische controlemiddelen. 

Het aantal ondertoezichtgestelden met een enkelband is in Nederland fors 

toegenomen. Reclassering Nederland meldt dat het aantal aansluitingen voor 

volwassenen is gestegen van 835 in 2012 naar 1575 in 2016. Bij jeugdigen is 

eenzelfde patroon te zien. In 2014 waren er zes aansluitingen tegenover 154 

aansluitingen in 2016 (Reclassering Nederland, 2016).  

In landen als België wordt elektronisch toezicht steeds vaker ingezet als 

alternatief voor de (korte) vrijheidsstraf, een toepassing die ook wel 

elektronische detentie wordt genoemd (Blokland, Wermink, Robert & Maes, 

2015). Elektronische detentie vervangt de korte vrijheidsstraf van maximaal drie 

maanden die zonder voorafgaande voorlopige hechtenis wordt uitgezeten. In 

tegenstelling tot elektronisch toezicht kent elektronische detentie geen 

reclasseringsbegeleiding; de uitvoering ligt in handen van het gevangeniswezen 

(Schoenmaker & Bolhuis, 2016).  
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Elektronisch toezicht wordt in Nederland toegepast sinds 1995. Elektronisch 

toezicht betekent dat met behulp van elektronische middelen 

vrijheidsbeperkende bijzondere voorwaarden worden ondersteund en 

gecontroleerd. Elektronisch toezicht is een technisch hulpmiddel om te 

controleren of een persoon zich houdt aan een gebieds- of locatiegebod en -

verbod (Nagtegaal, 2013). Centraal staat de controle van de verblijfplaats van de 

ondertoezichtgestelde. De controle vindt plaats in combinatie met begeleiding, 

behandeling of zorg (Nagtegaal, 2013). Aanvankelijk werd elektronisch toezicht 

vooral beschouwd als een manier om te bezuinigen op het strafsysteem en om 

het cellentekort terug te dringen. Ook was de mogelijke schade als gevolg van 

detentie reden om elektronisch toezicht toe te passen. Het humanere alternatief 

zou detentieschade kunnen beperken (Baas, 1995).  

Er kunnen verschillende doelen van elektronisch toezicht worden onderscheiden. 

Allereerst het monitoren van verblijfplaats en verplaatsingsgedrag van iemand. 

Elektronisch toezicht maakt het voor reclasseringsmedewerkers makkelijker om 

te controleren of ondertoezichtgestelden zich houden aan de opgelegde 

voorwaarden, zoals een locatieverbod en -gebod (Boone et al., 2016). Ten 

tweede kan elektronisch toezicht de delinquent ondersteunen in het realiseren 

van de gewenste gedragsverandering. Reclasseringswerkers menen dat 

elektronisch toezicht structuur biedt en zo helpt om iemands levensstijl te 

veranderen. Een derde doel is de bescherming van slachtoffers door een 

locatieverbod op te leggen, dat de veroordeelde niet in de buurt van het huis van 

het slachtoffer of de plaats delict komt (Boone et al., 2016). Renzema en Mayo-

Wilson (2005) stellen dat elektronisch toezicht ook terugdringen van recidive en 

bevorderen van resocialisatie als doel heeft. Bij jeugdigen en jongvolwassenen 

wordt overigens eerder gesproken in termen van (her)opvoeding en het 

bewerkstelligen van positieve gedragsverandering dan van resocialisatie (Loeber, 

Hoeve, Slot & Van der Laan, 2015).  

Het jeugdstafrecht heeft van oudsher een pedagogisch karakter. De 

opvoedkundige aspecten worden bij jeugdigen en jongvolwassenen als 

belangrijker beschouwd dan punitieve elementen. De voornaamste 

uitgangspunten bij het opleggen van sancties zijn de belangen van de jeugdige 

dader en het tot stand brengen van een positieve gedragsverandering (Loeber et 
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al., 2015). Het arrondissement Rotterdam startte in 2000 een tweejarig 

experiment met toepassing van elektronisch huisarrest voor jeugdigen als 

alternatief voor de voorlopige hechtenis (Kamphorst & Terlouw, 2002). De 

instroom bleef achter bij de verwachtingen. In anderhalf jaar waren slechts 23 

jeugdigen ingestroomd, nog niet de helft van de verwachte instroom van 48 

jeugdigen. Naast de onbekendheid met het toezichtsmiddel en de concurrentie 

van nachtdetentie als andere modaliteit, was dit deels te verklaren door de 

instroomeisen. Bij een meerderheid van de voorgeleide jeugdigen ontbrak een 

stabiele thuissituatie, structurerend vermogen of een zinvolle dagbesteding 

(Kamphorst & Terlouw, 2002). Deze factoren waren contra-indicaties voor het 

toepassen van elektronisch toezicht. De uitblijvende instroom zorgde voor een 

snelle beëindiging van het experiment. 

Sinds enige tijd wordt in een aantal regio’s in Nederland (Amsterdam, Den Haag) 

elektronisch toezicht ingezet bij jeugdige plegers, bijvoorbeeld als onderdeel van 

een locatiegebod of -verbod. Bij een locatiegebod is de jeugdige gedurende een 

deel van het etmaal thuis, vaak ‘s avonds en ‘s nachts. Bij een locatieverbod mag 

de jeugdige gedurende een bepaalde periode niet op bepaalde plekken komen 

(Reclassering Nederland, 2011).  

Er zijn twee vormen van elektronisch toezicht: de RfiD-enkelband en de GPS-

enkelband. De eerste vorm van elektronisch toezicht wordt toegepast bij een 

locatiegebod en werkt via radiogolven. De RfiD-enkelband staat via een thuisunit 

in verbinding met een alarmcentrale. De jeugdige moet op vooraf bepaalde tijden 

binnen bereik van de thuisunit zijn (Reclassering Nederland, 2011). Via de 

thuisunit wordt geregistreerd of de jeugdige op de gestelde tijden thuis is. Als de 

jeugdige niet op de aangegeven tijden binnen het bereik van de thuisunit is, 

wordt dit gesignaleerd door de alarmcentrale. De alarmcentrale meldt dit 

vervolgens dit bij de (jeugd)reclassering, waarna actie kan worden ondernomen. 

De RfiD-enkelband kan uitsluitend de aan- of afwezigheid op één locatie 

registreren. Vaak is de locatie het huisadres van de jeugdige (Reclassering 

Nederland, 2011).  

De tweede vorm van elektronisch toezicht, de GPS-enkelband, wordt 

geadviseerd bij locatiegeboden en -verboden. De GPS-enkelband staat via 

satellieten in verbinding met de meldkamer (Reclassering Nederland, 2011). De 

satelliet 



70 

registreert de verplaatsingen van de jeugdige. De meldkamer kan zien waar 

iemand zich bevindt. In de software en bijzondere voorwaarden is vastgelegd 

waar de jeugdige zich wel en niet mag bevinden en op welk tijdstip. Als de 

jeugdige zich in verboden gebied bevindt, wordt dit gesignaleerd. De meldkamer 

meldt dit aan de (jeugd)reclassering. De reclasseringswerker bepaalt vervolgens 

de vervolgstappen. De GPS-enkelband registreert continu waar iemand zich 

bevindt (Reclassering Nederland, 2011). 

Elektronisch toezicht kan bij jeugdigen worden toegepast in zes verschillende 

juridische modaliteiten (Reclassering Nederland, 2011; Spoel, 2012). Het kan 

worden toegepast in het kader van: 1. bijzondere voorwaarden bij schorsing van 

de voorlopige hechtenis, 2. bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke 

jeugddetentie, 3. een voorwaardelijke PIJ-maatregel, 4. als onderdeel van de 

gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM), 5. een scholing- en 

trainingsprogramma in het kader van langdurige detentie of een PIJ-maatregel 

en 6. bij een voorwaardelijke beëindiging van de PIJ-maatregel (Reclassering 

Nederland, 2011; Spoel, 2012). Toepassing van elektronisch toezicht in het 

kader van schorsing van de voorlopige hechtenis is strikt genomen geen 

strafmodaliteit, er is immers (nog) geen sprake van schuldigverklaring. Het is 

een alternatieve uitvoering van de voorlopige hechtenis.  

2.2 Functie: eigenstandig of een ondersteuningsmiddel 

De (jeugd)reclassering kan de rechter en het Openbaar Ministerie adviseren om 

elektronisch toezicht toe te passen. Toepassing van elektronisch toezicht is een 

aanvulling op de controle door de (jeugd)reclassering op voorwaarden en 

resocialisatiedoelstellingen (Dünkel, 2017). Elektronisch toezicht is geen 

doelstelling op zich, maar wordt gezien als ondersteuning om bepaalde doelen 

te bereiken (Boone et al., 2016). Elektronisch toezicht wordt daarom altijd 

ingezet in combinatie met reclasseringsbegeleiding. De reclassering controleert 

of de ondertoezichtgestelde zich houdt aan de voorwaarden en afspraken, 

stimuleert de veroordeelde zich hieraan te houden en spreekt hem of haar aan 

op onacceptabel gedrag (Boone et al., 2016; Reclassering Nederland, 2011). 

Elektronisch toezicht is – zowel in het volwassen- als het jeugdstrafrecht - 

gekoppeld aan begeleiding en ondersteuning. Jeugdigen moeten bijvoorbeeld de 

gelegenheid krijgen om de gewenste gedragsverandering lerenderwijs in 

praktijk 
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te brengen (Spoel, 2012). De jeugdreclassering stelt een weekschema voor de 

jeugdige op waarin activiteiten (school, stage) zijn opgenomen evenals de tijden 

waarop de jeugdige zich buitenshuis mag bevinden. De inspanningen van de 

jeugdreclassering in combinatie met het elektronisch toezicht biedt een strak 

kader voor de naleving van de bijzondere voorwaarden (Spoel, 2012).  

2.3  De invloed van elektronisch toezicht op recidive en resocialisatie 

De literatuur over elektronisch toezicht is omvangrijk, maar is niet eenduidig als 

het gaat om het effect van elektronisch toezicht op recidive. In een meta-

analyse onderzochten Renzema en Mayo-Wilson (2005) het effect van 

elektronisch toezicht op recidive van delinquenten met een gemiddeld tot hoog 

risicoprofiel. De in de meta-anlyse te betrekken studies dienden aan een aantal 

methodologische voorwaarden (design) te voldoen, zoals aanwezigheid en 

samenstelling van controlegroepen en effectmaat (bijvoorbeeld veroordelingen 

voor nieuwe delicten). Slechts drie van de gevonden 381 studies voldeden aan 

de inclusievoorwaarden. In geen van de drie studies werd een significant verschil 

gevonden ten aanzien van recidive. Over een periode van een tot drie jaar 

recidiveerden degenen die onder elektronisch toezicht stonden niet significant 

minder (of meer) dan veroordeelden zonder elektronisch toezicht.  

Recenter zijn ook andere bevindingen gerapporteerd. Een studie van Marklund 

en Holmberg (2009), waarbij gebruikt werd gemaakt van een matched control 

design, laat zien dat elektronisch toezicht een positieve bijdrage teweeg kan 

brengen ten aanzien van recidivevermindering. Volwassenen in Zweden die aan 

het eind van hun gevangenisstraf elektronisch toezicht kregen opgelegd, 

recidiveerden over een periode van drie jaar significant minder dan zij die de 

gehele gevangenisstraf hadden uitgezeten. Van de 260 deelnemers aan het 

begin van het elektronisch toezichtprogramma, maakten 217 deelnemers het 

programma van anderhalf jaar volledig af. Deelnemers werden ingedeeld in drie 

categorieën: hoog, gemiddeld of laag risico op recidive. Van de deelnemers aan 

het elektronisch toezichtprogramma werd 26% veroordeeld voor een nieuw delict 

tegenover 38% uit de controlegroep. Ook het aantal veroordeelden tot een 

gevangenisstraf lag aanzienlijk lager bij deelnemers aan het programma, 14% 

tegenover 26% uit de controlegroep (Marklund & Holmberg, 2009).  

Gecontroleerd voor recidiverisico blijkt er uitsluitend een significant verschil 
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tussen veroordeelden met een laag en gemiddeld risico op recidive. Enkele 

kanttekeningen zijn op zijn plaats. Allereerst zijn de twee groepen niet op basis 

van randomisering samengesteld. Daar komt bij dat deelname aan het 

elektronisch toezichtprogramma vrijwillig was. Deelnemers in de experimentele 

groep waren meer gemotiveerd om hun leven en gedrag te veranderen dan 

personen in de controlegroep. Dit verschil in motivatie verklaart wellicht de 

recidiveverschillen (Marklund & Holmberg, 2009). 

Andersen en Telle (2016) vergeleken de recidivecijfers in Noorwegen van 

personen die onder elektronisch toezicht waren gesteld met personen die een 

gevangenisstraf opgelegd kregen. Tijdens het elektronisch toezicht waren 

betrokkenen verplicht te werken en deel te nemen aan andere activiteiten 

gerelateerd aan hun persoonlijke behoeften (Andersen & Telle, 2016). De 

activiteiten werden in overleg tussen de delinquent en de Norwegian Correctional 

Service (NCS) in een gestructureerd weekprogramma vastgelegd. De resultaten 

van de studie van Andersen en Telle (2016) komen overeen met eerdergenoemd 

Zweeds onderzoek naar elektronisch toezicht en laten een positief effect op 

recidive zien. De recidive bij personen onder elektronisch toezicht nam over een 

periode van twee jaar met 10 tot 19% af. In het onderzoek werd geen effect 

gevonden tussen elektronisch toezicht en de frequentie en ernst van recidive. De 

onderzoekers stellen dat elektronisch toezicht kan leiden tot het beëindigen van 

een criminele levensstijl (Andersen & Telle, 2016).  

Blokland et al. (2015) vergeleken de wederopsluiting van ruim 900 Belgische 

veroordeelden die minstens 90% van hun straf onder elektronisch toezicht 

hebben doorgebracht met een even grote groep veroordeelden die hun straf 

volledig in detentie hebben uitgezeten. Beide groepen werden gematched op 

kenmerken als leeftijd, geslacht, ernst van het delict, aantal en duur van eerdere 

gevangenisstraffen. Het onderzoek op basis van propensity score matching, een 

statistische methode waarmee de condities van een experiment zo nauwkeurig 

mogelijk worden benaderd, maakte gebruik van officieel geregistreerde gegevens 

van Belgische gedetineerden. Blokland et al. (2015) stellen dat elektronisch 

gedetineerden vijf jaar na vrijlating minder vaak opnieuw in de gevangenis 

terecht kwamen dan gedetineerden die hun straf volledig in de gevangenis 

uitzaten. Van de elektronisch gedetineerden keerde 5% binnen één jaar terug in 
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de gevangenis, van de gedetineerden 18%. De cijfers over een langere periode 

laten een vergelijkbaar beeld zien. Vijf jaar na vrijlating keerde 24% van de 

elektronisch gedetineerden minimaal een keer opnieuw in de gevangenis, 

tegenover 46% van de regulier gedetineerden (Blokland et al., 2015).  

De resultaten van onderzoek naar recidive na elektronisch toezicht nopen tot 

verder onderzoek, waarbij uitdrukkelijk moet worden stilgestaan bij de kwaliteit 

van de onderzoeksdesigns. Methodologische vraagstukken als de samenstelling 

van de onderzoeksgroepen, de programma-integriteit en de matching van 

experimentele en controlegroepen, hebben tot nu toe de onderzoeken naar de 

samenhang tussen elektronisch toezicht en recidive bemoeilijkt (Renzema & 

Mayo-Wilson, 2005; Blokland et al., 2015). Bovendien moet steeds de vraag 

worden gesteld of een eventuele afname van recidive kan worden toegeschreven 

aan het dragen van een elektronisch controlemiddel. Ook andere activiteiten of 

gebeurtenissen kunnen hierop van invloed zijn, zoals bijvoorbeeld de inzet van 

de reclassering of andere betrokken instanties. Deelnemers kunnen ook op grond 

van andere (persoons)kenmerken een kleinere kans hebben om opnieuw de fout 

in te gaan. Vermoedelijk spelen ook andere factoren een rol, zoals de intrinsieke 

motivatie van een delinquent om zijn of haar leven te beteren alsook het vinden 

van werk of het volgen van een opleiding. Laatstgenoemde factoren zijn volgens 

Sampson en Laub (1993) keerpunten in het leven van een persoon die tot 

beëindiging van de criminele carrière kunnen leiden. Het is daarom niet 

eenvoudig om eenduidige conclusies te trekken over de invloed van elektronisch 

toezicht op recidive.  

Om minder recidive te bereiken worden doorgaans drie elementen van elkaar 

onderscheiden: afschrikking, incapacitatie en resocialisatie11. De dreiging van 

straf – afschrikking – moet ervoor zorgen dat de delinquent het ongewenste 

gedrag in de toekomst niet meer vertoont. Afschrikking weerspiegelt in wezen de 

boodschap over moreel en immoreel gedrag in een samenleving. Het beperken 

van de bewegingsvrijheid – incapacitatie – zorgt ervoor dat de veoordeelde het 

ongewenste gedrag niet kan vertonen. Resocialisatie moet ertoe leiden dat een 

11
 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van 

de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie, 

2014. 
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iemand tot inkeer komt. Door vaardigheden aan te leren en omstandigheden 

(woning, werk) te beïnvloeden kan iemand een volwaardig burger zijn in de 

samenleving. 

Nellis (2009) meent dat elektronisch toezicht de (sociale) omgeving van een 

delinquent verandert in een ‘ruimte van vergelding’. Het beperkt bijvoorbeeld de 

toegang tot bepaalde ruimten of sociale activiteiten en contacten (Nellis, 2009). 

De beperkte bewegingsvrijheid is geenszins vergelijkbaar met detentie. 

Elektronisch toezicht kan het plegen van delicten niet fysiek verhinderen. Het 

gaat om de eigen verantwoordelijkheid en zelfcontrole van een delinquent. 

Besluit de betrokkene om zich niet te houden aan een gebiedsgebod of -verbod, 

dan wordt de overtreding gesignaleerd door het elektronische controlemiddel. 

Deelnemers aan elektronisch toezicht ervaren het incapacitatiegevoel als groter 

dan aanvankelijk gedacht (Nellis, 2009). Onderzoek naar de afschrikwekkende 

werking van elektronisch toezicht is er tot op heden nauwelijks. Wordt de 

afschrikwekkende werking van elektronisch toezicht in vergelijking met reguliere 

detentie als minder ervaren, dan kan dit recidiveverhogend werken (Blokland et 

al., 2015).  

Naast het terugdringen van recidive, heeft elektronisch toezicht tot doel de 

resocialisatie van delinquenten te bevorderen. Het resocialisatiebeginsel stelt dat 

de tenuitvoerlegging van de (gevangenis)straf moet worden benut om de 

gedetineerden voor te bereiden op terugkeer in de samenleving. Daarbij kan 

worden gedacht aan hulp en ondersteuning bij het vinden van werk of 

huisvesting. Bij delinquente jongeren wordt vaak gewerkt aan terugkeer naar 

school of het volgen van een opleiding. Østergaard Larsen (2017) heeft 

recentelijk onderzoek verricht naar de effecten van elektronisch toezicht op de 

schoolcarrière van jeugdige delinquenten. In een natuurlijk experiment is 

onderscheid gemaakt tussen een controle- en experimentele groep. De twee 

groepen bestonden uit jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar die ofwel 

elektronisch toezicht ofwel een korte gevangenisstraf (drie maanden) als straf 

hebben opgelegd gekregen. Delict- en schoolkenmerken waren voor beide 

groepen gelijk. Østergaard Larsen (2017) stelt dat deelname aan het 

elektronisch toezichtsprogramma in vergelijking met een gevangenisstraf de 

kansen op succesvol afronden van de laatste fase van de middelbare school 
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verhoogt met 18% over een periode van drie jaar. De studie laat zien dat het 

behouden van jonge delinquenten voor het onderwijs op de lange termijn 

resulteert in het vaker afmaken van een schoolcarrière op de middelbare school. 

De onderzoeker meent dat elektronisch toezicht, in vergelijking met reguliere 

korte gevangenisstraffen, positieve resocialisatie op de lange termijn teweeg kan 

brengen (Østergaard Larsen, 2017).  

Onderzoek van Andersen en Andersen (2014) laat zien dat elektronisch toezicht 

niet alleen invloed heeft op de schoolprestaties van jeugdige delinquenten, maar 

mensen ook minder afhankelijk kan maken van sociale voorzieningen. De 

auteurs gaan uit van een samenhang tussen afhankelijkheid van sociale 

voorzieningen en werkloosheid. De officiële werkloosheidstatistieken in 

Denemarken zijn gebaseerd op het aantal personen die gebruik maakt van 

sociale voorzieningen (Andersen & Andersen, 2014). De auteurs menen op basis 

van hun onderzoek dat elektronisch toezicht het risico op werkloosheid onder 

jeugdige delinquenten (onder de 25 jaar) verkleint. Jeugdige en jongvolwassen 

delinquenten waren na afloop van hun straf minder vaak afhankelijk van sociale 

voorzieningen. Het positieve effect gold overigens niet voor personen boven de 

25 (Andersen & Andersen, 2014). Mogelijk zijn jeugdige delinquenten vatbaarder 

voor zowel de negatieve gevolgen van detentie als voor de gunstige effecten van 

elektronisch toezicht.  

Samenvattend kan met enige voorzichtigheid worden gesteld dat elektronisch 

toezicht een positieve werking kan hebben op de toekomstmogelijkheden en 

resocialisatie van jeugdige delinquenten. Als het gaat om de relatie tussen 

elektronisch toezicht en werk- en scholingsmogelijkheden, laten de resultaten 

van verschillende onderzoeken positieve uitkomsten zien. Elektronisch toezicht 

kan bijdragen aan de ontwikkeling van dagelijkse routines en structuren. De 

regelmaat zorgt voor stabiliteit in het leven van de (ex-)delinquent. Structuur en 

regelmaat leiden er mogelijk toe dat de jeugdige beter in staat wordt gesteld om 

de gestelde resocialisatiedoelstelling(en) te behalen (Dünkel, 2017). Het werken 

aan gedragsverandering vereist echter altijd enige eigen verantwoordelijkheid. 

Een intrinsieke wil om een andere richting dan het criminele levenspad in te 

slaan. Of de positieve uitkomsten uitsluitend aan elektronisch toezicht kunnen 

worden toegeschreven, is de vraag.  
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In Nederland vindt elektronisch toezicht bij jeugdige delinquenten altijd plaats in 

combinatie met begeleiding en ondersteuning door de jeugdreclassering. Volgens 

Nellis (2009) moet elektronisch toezicht worden gezien als een tijdelijke drempel 

tegen het plegen van delicten. Alhoewel de methodologische beperkingen nopen 

tot voorzichtigheid kan worden geconcludeerd dat in eerdere studies geen 

criminogeen effect van elektronisch toezicht is gevonden. In de literatuur zijn 

geen aanwijzingen gevonden dat elektronisch toezicht leidt tot meer delicten. 

2.4 Contra-indicaties en belemmeringen van elektronisch toezicht 

Psychische, fysieke en technische belemmeringen alsook capaciteiten en 

motivatie van zowel de jeugdige als zijn/haar opvoeders, zijn relevant voor de 

toepassing van elektronisch toezicht. Als jongeren of opvoeders niet zijn 

gemotiveerd om mee te werken aan elektronisch toezicht, is de kans op het 

succesvol afronden van de toezichtsperiode klein (Spoel, 2012). Het zijn 

aspecten die de nodige aandacht vereisen. Mogelijke gevolgen van elektronisch 

toezicht zijn enerzijds stigmatisering en anderzijds de ervaren psychische druk. 

Stigmatisering kan leiden tot schaamte en bij anderen (buurtbewoners, 

klasgenoten) associaties met ernstige delicten oproepen. Het dragen van een 

enkelband kan ook tot een tegengesteld resultaat leiden, zoals aanzien 

verwerven bij (delinquente) leeftijdsgenoten en een antisociale identiteit in stand 

houden (Boone et al., 2016). De psychische druk wordt door personen onder 

elektronisch toezicht doorgaans als zwaar ervaren (Spoel, 2012). De afspraken 

over wanneer iemand zich ergens moet of niet mag bevinden worden als 

knellend beleefd. Situaties – een lekke band of een lange rij bij de kassa – die 

mogelijk leiden tot schending van de afspraken, wordt door deelnemers als 

stressvol ervaren (Post, Tielemans & Woldringh, 2005). Het gevoel voortdurend 

in de gaten te worden gehouden in combinatie met de strakke tijdschema’s, gaat 

gepaard met stress en psychische druk. 

Mogelijke fysieke gevolgen van elektronisch toezicht zijn hinder bij het slapen en 

sporten, huidirritatie en allergische reacties, en het knellen van de enkelband 

(Spoel, 2012). Onderzoek van Post et al. (2005) laat zien dat van de 66 

personen onder elektronisch toezicht een derde te kennen gaf fysieke 

ongemakken te ervaren. Ook was de toepassing van elektronisch toezicht in een 

aantal gevallen niet mogelijk, bijvoorbeeld als de delinquent niet de beschikking 
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had over een vast woonadres. Onterechte alarmering en het niet opmerken van 

overtredingen worden eveneens onder technische belemmeringen geschaard. 

Verbeteringen in de techniek – een verbeterd GPS-systeem en de snelheid 

waarmee overtredingen worden gesignaleerd - hebben ertoe geleid dat 

(technische) mankementen zijn afgenomen (Boone et al., 2016).  

Voor een succesvolle uitvoeringspraktijk is motivatie van en beschikken over een 

aantal capaciteiten door jeugdigen en ouders van belang (Spoel, 2012). Het is 

noodzakelijk dat een jongere enigszins is gemotiveerd voor deelname. Motivatie 

is van belang om zich te kunnen houden aan de opgelegde structuur en 

gemaakte afspraken. Daar komt bij dat hij/zij bereikbaar dient te zijn voor de 

jeugdreclassering. Bovendien is het van belang dat een jongere het weekschema 

kan lezen en begrijpen, klok kan kijken en in staat is om zorg te dragen voor de 

elektronische apparatuur (Post et al., 2005; Spoel, 2012). Contra-indicaties zijn 

een ernstige verslavings- en/of psychische problematiek. Ook het niet hebben of 

kunnen verwezenlijken van een dagbesteding wordt gezien als een belemmering. 

Een punt van aandacht is dat elektronisch toezicht deelname aan bepaalde 

contactsporten onmogelijk maakt. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om 

scheenbeschermers over de enkelband te dragen. Als een contactsport een 

belangrijk onderdeel van de dagbesteding vormt, kan dit mogelijk als contra-

indicatie gelden voor het opleggen van elektronisch toezicht (Post et al., 2005; 

Spoel, 2012).   

De jeugdreclassering doet vooraf onderzoek naar de uitvoerbaarheid van 

elektronisch toezicht. De jeugdreclassering toetst de bereidheid van de jongere 

en de ouders en stelt een weekschema op. Er wordt gecontroleerd of jongere en 

ouders instemmen met het toezicht en of het weekschema uitvoerbaar is. Dit 

onderzoek biedt inzicht in mogelijke knelpunten. Knelpunten kunnen 

contraproductief zijn en leiden tot vroegtijdige beëindiging. Bij overtreding van 

bijzondere voorwaarden kan de jeugdreclassering het Openbaar Ministerie 

adviseren om het elektronisch toezicht voortijdig te beëindigen (Spoel, 2012).  
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Bijlage 3 Topiclijst betrokken ketenpartners 

 

a) Achtergrond en conceptverheldering 

 

1. Wat is uw functie en welke rol heeft u (uw instantie) binnen de pilot 

verscherpt toezicht? 

2. Kunt u beschrijven wat verscherpt toezicht in uw regio inhoudt? 

3. Welke rol speelt elektronisch toezicht in de pilot? 

 

b) Traject Verscherpt toezicht  

 

1. Kunt u beschrijven hoe de pilot Verscherp toezicht verloopt? Bijvoorbeeld 

vanaf de start dat een jeugdige wordt verdacht van een HIC-delict. 

2. Coördinatoren: als u kijkt naar het voorgeschreven ketentraject in uw 

regio, komt dit proces dan overeen met het daadwerkelijke traject? 

Bijvoorbeeld ten aanzien van de rol van de verschillende partners in het 

proces? Is er een verklaring voor de eventuele verschillen? 

3. Doen er zich knelpunten voor in het traject van de pilot? Zo ja, welke? 

4. Welke verbeteringen zijn aanbevelingswaardig ten aanzien het traject? 

 

c) Doelgroep 

1. Welke jongeren komen in aanmerking voor verscherpt toezicht? 

2. Hoe worden jongeren voor de pilot geselecteerd? 

3. Aan welke in- en exclusiecriteria moet de doelgroep volgens het traject 

voldoen?  

4. Zijn er situaties bekend waarbij is afgeweken van de in- en exclusiecriteria? 

Waarom? 

5. Kunt u iets vertellen over de aantallen jongeren dat deelneemt aan de 

pilot? Zijn de aantallen volgens verwachting? Waarom wel/niet volgens 

verwachting? 

6. In hoeverre hebben de jongeren de mogelijkheid om de interventie te 

weigeren? Hoe wordt hiermee omgegaan? Wat zijn de consequenties van het 

weigeren door een jeugdige? 

7. Is de instroom veranderd sinds het begin van de pilot? Is er bijvoorbeeld 
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sprake van een toe- of afname of is de doelgroep veranderd? Reden? 

 

d) Beslissingsprocessen 

1. In welke situaties wordt verscherpt toezicht overwogen (De Raad), 

geadviseerd (De Raad en OM) dan wel opgelegd (OM)? 

2. Hebben er zich situaties voorgedaan waar verscherpt toezicht is 

overwogen, maar niet is geadviseerd? Reden voor mogelijke afwijking? 

3. Hebben er zich situaties voorgedaan waar verscherpt toezicht is 

geadviseerd, maar niet is opgelegd? Reden voor mogelijke afwijking? 

4. Hebben er zich situaties voorgedaan waar verscherpt toezicht niet is 

geadviseerd, maar wel is opgelegd? Waarom? 

5. Zijn er naar uw weten jongeren tijdens de pilot uitgevallen? Welke redenen 

zijn er voor de uitval? 

 

e) Samenwerking betrokken instanties 

1. Welke instanties zijn betrokken bij de uitvoering verscherpt toezicht? 

2. Hoe beoordeelt u het draagvlak van de pilot binnen de betrokken 

instanties? 

3. Hoe beoordeelt u de samenwerking en communicatie tussen de betrokken 

instanties? Wat gaat er goed in de samenwerking? 

4. Doen er zich naar uw mening knelpunten voor in de samenwerking? Zo ja, 

welke? 

5. Welke verbeteringen ten aanzien van de samenwerking zijn 

aanbevelingswaardig? 

 

f) Beoordeling pilot 

1. Wat is uw mening over de gehele pilot? Wat gaat goed? 

2. Zijn er belemmerende factoren in de pilot merkbaar? Voorbeelden? 

3. Zijn er bevorderende factoren in de pilot merkbaar? Voorbeelden? 

4. Hoe beoordeelt u de haalbaarheid/toepasbaarheid van verscherpt 

toezicht/elektronisch toezicht in de regio? 

5. Heeft u nog suggesties/aanbevelingen voor het verdere verloop van de 

pilot? 
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6. Zijn er nog dingen waar ik niet naar heb gevraagd, maar die wel van 

belang zijn voor de procesevaluatie? 
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Bijlage 4 Topiclijst jeugdigen 

 

a) Achtergrond 

 

1. Wie ben je en hoe oud ben je? 

2. Wanneer heb je de enkelband gekregen? Hoe lang moet je de enkelband 

dragen? 

3. Kun je vertellen waarom je een enkelband hebt? Heb je al eens eerder 

enkelband gehad? 

 

b) Werkwijzen 

 

1. Toen je de enkelband kreeg, hoe ging dat? Wie deed de enkelband bij jou om? 

2. Werd er voordat je de enkelband om kreeg, verteld wat de enkelband precies 

inhoudt? 

3. Was het voordat je de enkelbank om kreeg, duidelijk wat je te wachten stond?  

Bijvoorbeeld, aan welke regels je je moest houden? 

4. Zijn er verplichte programma’s waar je aan deelneemt? 

 

c) Beoordeling betrokken organisaties 

 

1. Met welke wie heb je dagelijks/wekelijks contact voor de enkelband? 

2. Heb je iedere keer te maken met dezelfde mensen? 

3. Wat vind je van de contacten met de Jeugdbescherming? 

4. Heb je nog tips voor de Jeugdbescherming die toezicht houdt op jou?  

 

d) Ervaringen enkelband 

 

1. Wat vind je van de enkelband?  

2. Kun je een aantal voordelen noemen? Bijvoorbeeld als je de enkelband 

vergelijkt met een gevangenisstraf? 

3. Wat zijn de nadelen van de enkelband?  

4. Zijn er volgens jou dingen die anders zouden moeten? 
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e) Verwachtingen/resultaten 

 

1. Wat zou je tegen andere jongeren vertellen over de enkelband?  

2. Heb je er al iets over verteld aan anderen? 

3. Zou je de enkelband aan andere jongeren aanraden als je de enkelband 

bijvoorbeeld vergelijkt met een gevangenisstraf? Waarom?  

4. Wat leer je van de enkelband en het toezicht? Structuur? 
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