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Inleiding

,,In oktober 1994 is door de minister van Justitie een commissie. geïnstalleerd met als
taakopdracht alternatieven te ontwikkelen voor andere vormen van rechtshandhaving dan
strafrechtelijke en voor de vrijheidsstraf. Deze commissie staat onder voorzitterschap
van mr. F. Korthals Altes.

Ten behoeve van de werkzaamheden van deze 'Commissie Korthals Altes' is een

inventarisatie gemaakt van binnen- en buitenlandse alternatieven ter (gedeeltelijke)

vervanging van de vrijheidsstraf en ter verkorting van de tenuitvoerlegging van de

vrijheidsstraf. Een eerste rapportage is 16 januari 1995 verschenen. Na bestudering van

dat rapport is door de commissie gevraagd een aantal van de daarin genoemde

alternatieven nader te bestuderen, te weten: bemiddeling, borgtocht, dagboete,

dagcentrum, inbeslagneming en/of verbeurdverklaring van voertuigen, intensief
toezichtprogramma, kampement en periodieke vormen van detentie. Het door de
commissie geselecteerde alternatief 'elektronisch huisarrest' komt in deze rapportage

niet aan de orde, omdat de informatie daarover in een afzonderlijke rapportage van het
WODC zal worden gepresenteerd.

In dit rapport is de informatie over de door de commissie geselecteerde alternatieven
aangevuld met nadere gegevens over o.a. type daad en dader, effectiviteit (recidive) en
kosten. De geselecteerde alternatieven zijn in alfabetische volgorde gerangschikt.
Gelijkvormige alternatieven zijn gegroepeerd onder een groepsnaam (bv. periodieke
detentie).
Per alternatief zijn voor zover bekend de volgende elementen opgenomen:

naam (bij voorkeur de Nederlandse benaming);
buitenlandstalige namen van min of meer equivalente alternatieven;
omschrijving;
in welk(e) land(en) toegepast (wettelijk of experimenteel);

t.b.v. welke delicten;

t.b.v. welk(e) dadergroep(en);

toepassingsfase;

effectiviteit (recidive-cijfers);

kosten;
gebruikte literatuur.

De meeste relevante literatuur is geraadpleegd bij de Hoofdafdeling Documentatie en

Informatie van het WODC en bij de Centrale Bibliotheek van Justitie. In verband met

de korte onderzoekstijd kan het voorkomen dat één of meer van bovenstaande elementen

ontbreken. In de Literatuurlijst bij dit literatuuronderzoek is een overzicht opgenomen

van de geraadpleegde literatuur.



1 Algemeen

Alternatieve sancties kunnen in allerlei fasen voor en binnen het justitiële systeem

worden toegepast. Er zijn alternatieven die onder het hoofd 'diversie' vallen, zoals
schaderegeling en bemiddeling. Daarnaast zijn er alternatieve sancties als bijkomende

straf of ter vervanging van (een korte) vrijheidsstraf, zoals dagboetes en

dienstverlening. Ten slotte zijn er alternatieven ter verkorting van de tenuitvoerlegging

van de vrijheidsstraf, zoals dagcentra, (elektronisch) huisarrest en intensief
reclasseringstoezicht (Junger-Tas, 1993; Feest, 1994).

Voordat alle alternatieven voor de vrijheidsstraf de revue zullen passeren, is het van

belang even stil te staan bij de vraag: waarom alternatieve sancties van belang zijn

geworden. Er zijn volgens Junger-Tas (1993) drie redenen te noemen:
1 stijging van de criminaliteit;
2 verharding van het strafklimaat;
3 groeiende gevangenispopulatie.

Met name de capaciteitsproblemen bij het gevangeniswezen vragen om een alternatieve

oplossing.
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2 Bemiddeling

Andere namen: mediation, reconciliation, conflictoplossing, Titer-Opfer Ausgleich.

Omschrijving: gebaseerd op twee fundamentele elementen: een bemiddelingsgesprek

tussen dader en slachtoffer, georganiseerd door een (reciasserings)maatschappelijk

werker en een vorm van restitutie, zoals schadevergoeding of reparatie/herstel van de
aangerichte schade. De bedoeling is de belangen van het slachtoffer tot uiting te

brengen door het vergoeden van de schade, het tot stand brengen van een zekere

'verzoening' tussen dader en slachtoffer en de dader duidelijk te maken wat hij heeft

aangericht. De dader kan naast een schadevergoeding zijn excuses aanbieden en het
slachtoffer verliest zijn angst voor de 'anonieme dader'.

Landen: Australië, Verenigde Staten (inmiddels in 20 staten), Canada, Japan, Groot

Brittannië, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Noorwegen, Finland, Tsjechië, België en
Nederland.
Type delict(en): meestal toegepast op lichte delicten (lichte vermogensdelicten, lichte
mishandeling, burenruzies, vernieling). In een aantal landen worden ook steeds meer

zwaardere geweldsdelicten bij bemiddelingsprojecten betrokken.

Type dader(s): In de meeste landen wordt bemiddeling voornamelijk toegepast op
jeugdige (jongvolwassen) delinquenten (first offenders). Een aantal landen
experimenteren met bemiddelingsprojecten voor volwassen delinquenten. In Nederland
wordt in zeer beperkte mate schadebemiddeling op zowel minderjarige als meerderjarige
daders toegepast.
Toepassingsfase: Bemiddeling wordt niet toegepast als alternatief voor vrijheidsstraf,
maar kan eventueel in de praktijk soms wel zo uitwerken. Meestal vindt bemiddeling
plaats in de voorfase van de justitiële (straf)rechtsketen als een vorm van
rechtsomlegging (diversion). Verder wordt bemiddeling (experimenteel) toegepast via

politie, openbaar ministerie, reclassering, vrijwilligersorganisaties, verzekerings-
maatschappijen, particuliere- en overheidsfondsen. Tevens kan bemiddeling voorwaarde

zijn bij een voorwaardelijke veroordeling. In Engeland en Western Australia wordt

geëxperimenteerd met bemiddeling tijdens detentie.

Toepassing en effectiviteit per land: In 1992 zijn in Australië zijn

bemiddelingsprojecten gestart in Queensland, Victoria, New South Wales en, Western

Australia. De opzet van deze projecten komt overeen met de 'Victim/Offender

Reconciliation Programs' (VORP's) zoals ze in Canada en de VS functioneren. In

Queensland, Western Australia en Victoria verwijst de rechter verdachten (van
voornamelijk vermogensdelicten en lichte mishandeling) na een bekentenis (guilty plea)

door naar een bemiddelingsproject. Na een succesvolle bemiddeling keert de verdachte

terug bij de rechter. Deelname en resultaat van de bemiddeling worden dan

meegenomen in de straftoemeting. Zowel meerderjarige als minderjarige daders kunnen

voor het project in aanmerking komen. De meerderjarige daders en slachtoffers die

betrokken waren bij de projecten in Queensland en Western Australia waren tevreden

met de resultaten van het project. Justitiemedewerkers wensten meer organisatorische

ondersteuning bij de uitvoering van de bemiddeling. De resultaten van een evaluatie van

het bemiddelingsproject in Western Australia in de periode augustus 1992 tot juli 1993
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gaven aan dat van de 91 doorverwezen bemiddelingsverzoeken 86% van de daders en
68% van de slachtoffers instemden met bemiddeling. Een succesvolle bemiddeling werd
in 91 % van de gevallen afgesloten.

In Victoria en New South Wales zijn bemiddelingsprojecten alleen bestemd voor
jeugdige daders die door de politie naar het project worden doorverwezen na een

berisping. Bij de bemiddeling kunnen politiemensen, familie en kennissen van zowel

dader als slachtoffer betrokken worden. Het resultaat van de bemiddeling wordt door de

bemiddelaar aan de politie gemeld, waarna deze al of niet verdere actie onderneemt. De
eerste resultaten (3 maanden) in Victoria lijken te wijzen op negatieve resultaten. Met

name de politie is ontevreden over terugkoppeling van zaken die door hen zijn

doorverwezen naar het project.
Een bijzonder bemiddelingsproject vindt plaats in Western Australia. Daders van

gewelddelicten die in hechtenis zitten, worden de gelegenheid geboden te onderhandelen

met hun slachtoffers. Uit een eerste evaluatie blijkt dat 77% van de daders en 68% van

de slachtoffers bereid zijn te onderhandelen. 55% van de bemiddelingsverzoeken
resulteert in een bemiddeling, waarvan 91 % slaagt. Aangezien de Australische projecten

van recente datum zijn, is nog te weinig bekend over de effectiviteit van deze projecten

om daaruit conclusies te trekken (Fisher, 1994).
Nieuw Zeeland heeft in 1989 een vorm van mediation geïntroduceerd in het jeugdrecht

met het instellen van zogenaamde 'Family Group Conferences' (FGC's). jeugdige

delinquenten tussen de tien en zeventien jaar worden in alle gevallen (met uitzondering
van moord en doodslag) doorverwezen naar FGC's. Naast dader en slachtoffer (of

vertegenwoordiger daarvan) zijn bij het bemiddelingsgesprek familieleden van de dader
en een politieambtenaar aanwezig. Getracht wordt een verzoening en/of schaderegeling

tot stand te brengen. Uit een onderzoek onder slachtoffers blijkt dat maar ongeveer de
helft tevreden is met de afloop van de FGC (Morris, Maxwell and Robertson, 1993).
Vanuit de gezichtspunten van politie en daders zijn de FGC's echter een succes. Er

worden veel succesvolle bemiddelingsovereenkomsten afgesloten en uit onderzoek blijkt
dat uiteindelijk maar 10% van de jeugdige daders die bij een FGC betrokken zijn,

alsnog vervolgd wordt (Fisher, 1994).
In de Verenigde Staten zijn er allerlei bemiddelingsprojecten met vele verschillende

benamingen zoals: arbitration programs, citizen dispute settlement centers,
neighborhood justice centers. De projecten worden veelal door particuliere organisaties

gerund en hebben weinig vertrouwen van de rechterlijke macht. Daardoor worden ze

slechts toegepast voor onbetekenende delicten. Dit geldt niet voor zg. 'victim-offender

reconciliation programs' (VORP's), waar pas bemiddeld wordt ná schuldigverklaring en
de overeengekomen schadevergoeding de straf vormt. De meeste VORP's hebben

betrekking op vermogensdelicten door jeugdige delinquenten, veelal first offenders.

Afgesloten schaderegelingen bedroegen gemiddeld $71 of minder. Onderzoek in de VS
toont aan dat mediation over het algemeen leidt tot grotere tevredenheid bij slachtoffers

(80%) en daders, tot een toename van perceptie van rechtvaardigheid en tot vaker het in

concreto voldoen van een schadevergoedingsverplichting. Ca. 50% tot 60% van de

slachtoffers heeft bij de bemiddeling persoonlijk contact met de dader. Mediation wordt
ook bij lichte delicten (diefstal en vernieling) toegepast. Geconcludeerd kan worden dat

hoe dichter de rechterlijke macht bij de projecten is betrokken, hoe groter de kans is dat

mediation als een reële strafoptie wordt beschouwd. Bij enkele onderzoeken is gekeken

naar recidive van daders die wel of niet betrokken waren bij een bemiddelingsproces.
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Er werd ca. 10% minder recidive geconstateerd bij daders die bij mediation betrokken
waren. Dit resultaat wordt echter niet als statistisch significant beschouwd omdat van

een korte interventie zoals mediation niet verwacht kan worden dat dit een belangrijk
effect op het toekomstig gedrag van de dader zal hebben (Umbreit and Coates, 1994;

Roy, 1993).
In Canada worden VORP's aan zowel minderjarigen als meerderjarigen opgelegd. In

totaal zijn er in Canada zo'n 40 bemiddelingsprojecten. In Québec komen alleen first

offenders voor bemiddeling in aanmerking. In Ontario wordt de

bemiddelingsovereenkomst gesloten vóór de rechtszitting en is bemiddeling een

onderdeel van voorwaardelijke veroordeling.
In België is in het Staatsblad (27 april 1994) een wet gepubliceerd houdende o.a. de

regeling van een procedure voor de bemiddeling in strafzaken. In artikel 216ter wordt

de bevoegdheid geregeld van het openbaar ministerie om bij het parket te bemiddelen

tussen dader en slachtoffer, beiden eventueel bijgestaan door een raadsman. De

bemiddeling moet gericht zijn op zogenaamde stads- en heterdaadscriminaliteit, of op
schuldbewuste daders. Bemiddeling is vrijwillig en geldt niet voor delicten waarop een

hoofdstraf van 2 jaar of meer gevangenisstraf kan worden gevorderd. Bovendien moet

tussen dader en slachtoffer een schadevergoedingsovereenkomst afgesloten zijn. De
strafvordering vervalt als de dader aan alle aan hem gestelde
(bemiddelings)voorwaarden heeft voldaan. Slachtoffers behouden te allen tijde het recht

op een burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding. De wet zal echter pas in
werking treden als alle logistieke middelen beschikbaar zijn (Declerq, 1994).

Het nieuwe wetsartikel is het gevolg van een sinds oktober 1991 lopend experiment in

het ressort van het Hof van Beroep te Gent. Uit een evaluatie van dit experiment bleek
dat slachtoffers van lichte misdrijven veelal genoegen nemen met excuses van de dader.

Een succesvolle bemiddeling leverde als meest strenge reactie een transactie van het

openbaar ministerie op. De meeste zaken werden met een officierssepot afgehandeld.
Tijdens het experiment waren geen voorwaarden verbonden aan de achtergronden van

de dader of het type delict (ook drugdelicten!). Zowel daders, slachtoffers en officieren

van justitie reageerden positief op de bemiddelingsmogelijkheden. Met name de snelle

afhandeling van zaken werden door zowel dader als slachtoffer positief ervaren.
Bemiddeling wordt als oplossing gezien voor het te groot aantal OM-sepots en als

ontlasting van de werkdruk van de rechtbank. De nadelen van bemiddeling betreffen de

arbeidsintensiviteit en de aanzienlijke vermeerdering van de werkdruk op het parket.

Ieder parket zou minstens één officier moeten hebben die zich uitsluitend met

bemiddeling bezighoudt. Het realiseren daarvan bij kleine parketten zal naar

verwachting nog veel problemen opleveren (Naesen en Janssens, 1993).
In Duitsland en Oostenrijk wordt bemiddeling (T^ter-Opfer Ausgleich) voornamelijk

toegepast bij minderjarigen en jongvolwassenen. Bemiddeling is in het jeugdstrafrecht
opgenomen. Het betreft voornamelijk lichte delicten (mishandeling, vernieling en

vermogensdelicten), maar ook diefstal met geweld. Rechtbanken, parketten en

reclassering zijn direct of indirect bij de uitvoering betrokken. Op initiatief van de

officier van justitie worden zaken verwezen naar de reclassering (Bewahrungshilfe),

waar een bemiddelaar probeert een bemiddeling tot stand te brengen. Na welslagen

wordt de zaak door het OM geseponeerd. In Duitsland stemt 80% tot 90% van de

daders en slachtoffers in met een bemiddelingsprocedure. Slachtoffers van lichte

delicten zijn meer bereid tot bemiddeling dan slachtoffers van zware delicten.
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Het feit dat dader en slachtoffer elkaar niet kennen, maakt die bereidheid groter.

Ongeveer 75% van de zaken resulteert in een succesvolle bemiddeling, die in ca. 65 %
een vorm van schaderegeling bevat. Een onderzoek onder slachtoffers in Keulen gaf aan

dat twee derde tevreden was met de via bemiddeling geleverde compensatie. Een
onderzoek naar twee projecten in Beieren gaf aan dat eenvoudige mishandeling, diefstal

en vandalisme het meest frequent via bemiddeling werden aangepakt. Inmiddels zijn in

een aantal Liinder experimenten in het volwassenenstrafrecht opgezet. Er zijn projecten

in Hamburg, Di sseldorf, Tiibingen en Detmold. De officier van justitie is

initiatiefnemer tot bemiddeling. Meestal volgt seponering na een succesvolle
bemiddeling. De resultaten van deze experimenten met volwassenen zijn bemoedigend.
Ca. 75% van de bemiddelingszaken slaagt. De meeste zaken betreffen mishandeling

(32%) en de schade was meestal niet hoger dan 500 DM. De bereidheid van zowel

daders als slachtoffers om te bemiddelen was hoog (90%) en dit resulteerde in 75%

succesvolle bemiddeling. Opvallend daarbij is dat in meer dan 70% van de
bemiddelingszaken een ontmoeting tussen dader en slachtoffer tot stand kwam. Wat

betreft immateriële bemiddelingen was in 80% van de zaken een verzoening mogelijk.

60% bood zijn excuses aan en in 46% van de zaken werd een vorm van materiële
schadevergoeding geregeld. Overigens maken diverse onderzoeken duidelijk dat
bemiddeling in geen enkel geval een vervanging van de vrijheidsstraf vormt. Na

succesvolle bemiddeling wordt bij zowel jeugdige als volwassen daders alsnog

vervolging ingesteld (80 tot 90%). Bij mislukking legt de rechter een boete of
schadevergoeding aan het slachtoffer op (Róssner en Bannenberg, 1994).

In Noorwegen wordt bemiddeling alleen toegepast op minderjarigen. Zowel de officier
van justitie als de rechter kan daartoe het initiatief nemen.
In Finland zijn sinds 1983 een aantal bemiddelingsprojecten werkzaam. De politie heeft

de mogelijkheid om een succesvolle bemiddeling te honoreren met een politiesepot,
maar in de praktijk blijkt dit weinig voor te komen. Dit geldt ook voor het

officierssepot. Dit wordt alleen toegepast bij lichte delicten door jeugdigen onder de 18

jaar. Tenslotte hebben rechters de mogelijkheid tot ontslag van rechtsvervolging na een
succesvolle bemiddeling. In de praktijk leidt bemiddeling alleen maar tot

strafvermindering. Uit onderzoek blijkt dat vermogensdelicten en mishandeling het
meest in aanmerking komen voor bemiddeling. Het betreft in de meeste gevallen

jeugdige daders. 50% van de zaken die voor bemiddeling in aanmerking kwamen, waren

succesvol. Daarvan werd 64% geregeld met een schaderegeling.

In Engeland waren in 1990 al 31 'mediation schemes' waarvan 17 speciaal gericht op
burenruzies. Verwijzing naar bemiddelingsprojecten kan op initiatief van zowel politie

(police-based) als rechters (court-based) gebeuren. De bemiddeling op initiatief van de

politie heeft meestal betrekking op diefstal en vernieling. Bemiddeling via rechters heeft

meestal betrekking op inbraak en mishandeling. De meeste daders die voor bemiddeling

in aanmerking komen, zijn jeugdigen en jongvolwassenen. De uitvoering wordt geleid

door de reclassering en door particuliere organisaties. In 1990 is de effectiviteit van

Engelse mediation-schemes onderzocht. Bij bemiddelingsprojecten gericht op

minderjarigen van wie de zaak geseponeerd wordt, tracht 57% van de jongeren aan het

slachtoffer een verklaring te geven voor het gedrag en zijn excuses aan te bieden. In

iets meer dan een kwart van de gevallen wordt daarnaast schadevergoeding betaald en in

sommige gevallen worden werkzaamheden verricht. Bij jeugdige daders was 80% van

de slachtoffers bereid aan een bemiddeling mee te werken. Bij volwassen en
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veroordeelde daders zakte dit percentage naar 50% van de slachtoffers. Van de daders
was 90% bereid mee te werken. Een daadwerkelijke ontmoeting tussen dader en

slachtoffer vond in 40% van de gevallen plaats. In het algemeen werd de bemiddeling

positief ervaren door de slachtoffers. Wat betreft de daders heeft bemiddeling een

positief effect op recidive. De (bescheiden) schatting is dat 10% tot 20% van de
deelnemers aan mediation werkelijk zijn gedrag in positieve zin wijzigt. In Stocken

Prison is onlangs (1993) een project gestart waarbij ontmoetingen georganiseerd worden

tussen gedetineerden en hun slachtoffers om eventueel begrip en verzoening tot stand te

brengen. Er zijn zelfs plannen om levenslang veroordeelde moordenaars in contact te

brengen met familie/gezinsleden van het slachtoffer (Green and Gray, 1994).
In Schotland wordt op initiatief van de officier van justitie doorverwezen naar een

bemiddelingsproject. Er zijn twee soorten 'mediation-projects'. In Edinburgh wordt de

bemiddeling tot stand gebracht door een vrijwilligsorganisatie en in Glasgow wordt de

bemiddeling tot stand gebracht door een daarvoor fulltime aangestelde bemiddelaar. Uit

evaluatieonderzoek blijkt dat een derde van de zaken betrekking heeft op burenruzie en

17% op gezinsruzie. De overige zaken hebben betrekking op gewelddelicten en

vernieling. De meeste daders zijn first offenders. Het succespercentage van

bemiddelingszaken bedroeg 55%. Daarvan werd 60% geregeld door middel van een

schaderegeling of een gift aan een door het slachtoffer voorgestelde
liefdadigheidsinstelling. Zowel slachtoffers als daders waren over het algemeen tevreden

over de bemiddeling. Er werd echter wel een 'netwidening-effect' geconstateerd bij

40% van de zaken (Warner, 1992).
In Frankrijk is in 1984 gestart met bemiddelingsprojecten. In 1993 is mediation in het

strafprocesrecht opgenomen, waarbij de officier van justitie de mogelijkheid heeft een
zaak door te verwijzen naar een bemiddelingsproject. Mediation vindt voornamelijk
plaats in het vrijwilligerscircuit. Er is daardoor een grote variatie in projecten,

georganiseerd door buurtorganisaties, slachtofferorganisaties, maatschappelijk werk en
soms door het parket. Vanwege de grote diversiteit van projecten en het gebrek aan

bruikbare evaluaties is er over de effectiviteit weinig te melden. Enkele evaluatie-
onderzoeken melden (onbetrouwbare) succespercentages van 50% tot 80% (Bonafé-

Schmitt, 1992; Leblois-Happe, 1994;).
In Nederland is bemiddeling geen zelfstandige sanctie. Wel is er uitvoerig

geëxperimenteerd met bemiddelingsprojecten via straf- en civielrecht. Inmiddels is de

schadevergoedingsmaatregel in het strafrecht ingevoerd en wordt ook in het

jeugdstrafrecht, indien mogelijk, een vergoeding van de jeugdige dader aan het

slachtoffer geëist.
Bemiddelingsprojecten zijn voornamelijk gericht op schadevergoeding aan het
slachtoffer. Ze worden uitgevoerd door verschillende instanties zoals politie,

reclassering, bureaus slachtofferhulp, schadebemiddelaars. Daarnaast wordt in andere

gevallen geïntervenieerd door middel van onderhandelingen met verzekeraars, het

aanvragen van uitkeringen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven en bij particuliere

fondsen.
In 1987 is een onderzoek gedaan naar schadebemiddeling door reclasserings-
medewerkers in alle arrondissementen (Smit, 1988). Een geslaagde bemiddeling hangt

volgens dit onderzoek af van een brede taakopvatting (gericht op zowel dader als
slachtoffer) van de reclassering en een goede samenwerking met rechterlijke macht,

slachtofferhulpbureau's en openbaar ministerie.
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Daarnaast spelen de volgende factoren een rol:
1 de aard van de delicten (zedendelicten, vermogensdelicten, gewelddelicten);
2 de professionele vaardigheden van de reclasseringsmedewerker;
3 de (met name financiële) mogelijkheden van de verdachten;

4 de reacties van de slachtoffers.

De bereidheid van de dader tot bemiddeling en schadevergoeding is het grootst in het
begin van de justitiële fase. Het succes van de bemiddeling hangt ook af van de
informatie daarover aan de kant van het openbaar ministerie en de rechters.
Volgens Hofstra (1990) ziet de reclassering schadebemiddeling niet als prioriteit. Uit

cijfers van 1988 blijkt dat in slechts 0,04% van het totaal aantal hulpverleningen door
de reclassering sprake was van een afgeronde schaderegeling of bemiddeling. De

reclassering ziet wel het nut in van schaderegelingen (met name in het belang van de

dader).

Van juni 1990 t/m juli 1991 is in het arrondissement Dordrecht een experiment conflict-

en schaderegeling geëvalueerd. Gekeken is o.a. naar de rol van de reclassering daarin.

Van de 221 cliënten kwamen 36.5 cliënten in aanmerking voor een poging tot

bemiddeling. In 24.5 zaken (67%) had de reclassering een rol. Hiervan zijn 4 zaken

mislukt. De bereidheid van de cliënt hing af van de mate van schuldbesef en het

mogelijk te verwachten voordeel van een regeling. Bij gewelddelicten tegen personen

waarmee de dader een relatie had (partner, werkgever, rivale) was de dader meestal niet
bereid tot bemiddeling. Het type delict en de daarmee samenhangende schade leken in
dit onderzoek bepalend voor het totstandkomen van een bemiddeling.

Vermogensdelicten en vernieling bleken het meest geschikt voor bemiddeling in

tegenstelling tot gewelddelicten tegen personen en zedendelicten waarbij bemiddeling
soms absoluut niet wenselijk werd geacht (Groezen, 1992).

In Leiden (1988) en Alkmaar (1989) zijn schadebemiddelingsprojecten bij de politie

onderzocht, waarbij in Leiden gewerkt werd met politiesepots en in Alkmaar met

officierssepots om de dader aan te sporen aan bemiddeling mee te werken en de schade
te vergoeden. In Leiden ondernam de politie in de onderzoeksperiode een poging tot

bemiddeling in 118 zaken (vernieling, eenvoudige diefstal en mishandeling). Dit

resulteerde in 72 succesvolle schaderegelingen (61 %). Uit dit onderzoek bleek dat zowel

het type delict als de hoogte van het schadebedrag invloed hebben op een succesvolle
bemiddeling. Bij eenvoudige diefstal was dit 77%, bij vernieling 58% en bij eenvoudige

mishandeling 44%. Bij schadebedragen onder de f 500,- lukten meer schaderegelingen

dan bij hogere schadebedragen, respectievelijk 63% en 55%. Onderzoek onder

slachtoffers, daders (meerderjarigen) en politiepersoneel die betrokken waren bij dit

experiment, gaf aan dat slachtoffers belang hechten aan schadevergoeding door de dader

en dit in de meeste gevallen als voldoende bestraffing beschouwen. De helft van de

daders werkte mee om een strafblad te voorkomen en 40% betaalde omdat men spijt

had. De politiemensen beschouwden het project als zeer zinvol en voldoening gevend,

hoewel het als zeer arbeidsintensief werd ervaren (Zeilstra en Van Andel, 1989).
Bij de Alkmaarse politie lag het succespercentage van een schadebemiddeling aanzienlijk
lager dan in Leiden. Van de 42 zaken die in aanmerking kwamen voor
schadebemiddeling ondernam de politie in 38 gevallen een poging tot
schadebemiddeling. Dit resulteerde in 10 succesvolle schaderegelingen.
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Verklaringen daarvoor waren:
1 diversiteit in de organisatorische procedure bij politie en OM;

2 alleen slachtoffers van middelzware misdrijven met schadebedragen boven de f

500,- kwamen in aanmerking;

3 de daders hadden geen zekerheid op seponering of transactie na een schaderegeling

(Zeilstra en Van Andel, 1990).
De positieve evaluatie van het bemiddelingsexperiment in Leiden heeft geleid tot een

opzet waarbij schadebemiddeling onderdeel is geworden van het Buro Slachtofferhulp

Regio Leiden. Er wordt nauw samengewerkt met de politie. Zaken die voor bemiddeling

in aanmerking komen zijn: eenvoudige diefstal, lichte mishandeling en vernieling door

meerderjarige first offenders. Daarnaast mag het schadebedrag niet hoger dan f 1500,-

zijn en zijn letselschade en smartegeld uitgesloten van bemiddeling. Een geslaagde

bemiddeling leidt tot een politiesepot of transactie, of een vermelding daarvan in het

procesverbaal. Het OM kan daarmee rekening houden bij het aanbieden van een

transactie of een officierssepot. Als de verdachte weigert mee te werken, wordt in ieder
geval vervolging ingesteld. Geschat wordt dat door deze succesvolle werkwijze

tienduizenden guldens per jaar worden binnengehaald. Van belang daarbij is een

naadloze samenwerking tussen Buro's Slachtofferhulp, politie en OM. Daarnaast is
duidelijke informatie aan zowel slachtoffers als daders en een duidelijke procedure van

belang (Nieuwenhuis, 1991).

In 1992 is ook in Groningen geëxperimenteerd met schadebemiddeling waarbij het Buro

Slachtofferhulp en het OM zijn betrokken. Het betrof hier voornamelijk first offenders

die betrokken waren bij eenvoudige (winkel)diefstal, mishandeling of vernieling. Het

Buro Slachtofferhulp bemiddelde gemiddeld 1,5 tot 2 uur tussen dader en slachtoffer
over een schadevergoeding. Bij overeenstemming werd een contract met de dader

afgesloten. Als de schade was betaald, volgde sepot van de zaak door het OM. Bij

mislukkingen volgde alsnog een dagvaarding. Onderzoek naar het aantal
bemiddelingszaken in deze periode leverde een hoog mislukkingspercentage op (9 van

de 48 zaken slaagden). Als oorzaken van deze uitkomst werden genoemd:
1 de aard van de zaken (veel burenruzies);
2 meningsverschillen over de hoogte van de schadevergoeding;
3 de lakse houding van daders.
Het experiment is inmiddels gestopt (de Lange, 1992; Peters, 1993).
Bij het Buro Slachtofferhulp in Utrecht werkt een schaderegelaar die zowel met de
politie als het OM samenwerkt. De bemiddelaar voert gesprekken met de verdachte en
brengt politie en OM op de hoogte van het resultaat. Het succespercentage is ook hier
laag (Peters, 1993).
Bemiddeling wordt ook toegepast via Raden voor de Kinderbescherming. In Dordrecht
en Den Bosch zijn in 1992, respectievelijk 1993 proefprojecten gestart met
schadebemiddeling tussen minderjarige daders en slachtoffers inzake diefstal of
vernieling. De meeste daders komen via de officier van justitie bij de Raad terecht en
soms melden daders zich zelf aan. In Dordrecht betaalden in 1992 14 van de 26 daders
een totaal bedrag van f 5823,- aan schadevergoeding om een strafzaak te voorkomen.
Het experiment werd overigens als arbeidsintensief ervaren door de raadsmedewerkers
(Betalen, 1993).
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In 1989 startte in Middelburg een experiment waarbij een speciale schadebemiddelaar
bij het parket een (schade)bemiddeling tot stand probeerde te brengen inzake
eenvoudige delicten (mishandeling, eenvoudige diefstal, kleine inbraken, openlijke

geweldpleging). Van de 280 in aanmerking komende zaken werd bij 96 zaken (40%)

een succesvolle bemiddeling ondernomen, waarna deze zaken werden geseponeerd of
getransigeerd. De gemiddelde tijdsbesteding om een schadebemiddeling af te ronden,

bleek 56 dagen te zijn. De schadebedragen waren in vrijwel alle gevallen lager dan f

500,- en in de helft van de zaken was het bedrag lager dan f 250,-. Uit onderzoek onder

slachtoffers en daders bleek dat 98% van de slachtoffers grote waarde hechtte aan

schadevergoeding door de dader en dit als voldoende bestraffing beschouwde. Er was

weinig interesse in (een briefje met) excuses van dader. Daders beschouwden de
schaderegeling als een goede en eerlijke straf. Motieven om mee te doen waren vooral

het voorkomen van een strafblad of strafvermindering. Daarnaast had een aantal daders

spijt en wilden iets goed maken (Hecke en Wemmers, 1992).

In Amsterdam is vanaf 1990 geëxperimenteerd met het project 'dading' van Humanitas.

In het project wordt geprobeerd een civielrechtelijke overeenkomst tussen slachtoffers

en verdachten van strafbare feiten te sluiten. Na instemming van beide partijen wordt de

advocatuur ingeschakeld om met de verdachte te onderhandelen over de dading. Een

succesvolle overeenkomst betekent seponering van de zaak door het OM. Uit onderzoek

over twaalf maanden (1990) bleek dat van de 208 geselecteerde zaken (vnl.
vermogensdelicten en mishandeling) 66 zaken (31,7%) resulteerden in een

dadingsovereenkomst. In 53 overeenkomsten werd een schadevergoeding (van f 30,- tot

f 4500,-) aan het slachtoffer betaald. De andere overeenkomsten hadden betrekking op
afspraken omtrent toekomstig gedrag en excuses van de dader en herstelwerkzaamheden.

Uit onderzoek onder daders en slachtoffers bleek dat zij tevreden waren over dit

project. Het succes van de dading hing af van niet al te hoge eisen van het slachtoffer
en het belang van de verdachte bij het vermijden van vervolging en daarmee een

strafblad. (Wemmers en Hecke, 1992; Humanitas, 1991). In 1991 werd het project

'dading' in versoberde vorm voortgezet. Uit onderzoek over deze periode bleek dat van

de 492 geselecteerde zaken 121 zaken (25%) in een overeenkomst resulteerden. Dit was

een lager resultaat dan in het voorgaande jaar werd bereikt. Een verklaring daarvoor is
dat de rechtshulpkosten niet meer voor rekening van het project maar voor de

betrokkenen zelf kwamen. Van de overeenkomsten werd 96% nagekomen. Van de niet

via dading geregelde zaken werd 80% bij de politierechter berecht. Dit resulteerde in

52% in onvoorwaardelijk vrijheidsstraf (Slump en Snel, 1993). In 1992 is de derde fase
van het project van start gegaan. Onderzocht wordt of een afzonderlijke aanpak

mogelijk is t.a.v. winkeldiefstal en vrouwenmishandeling (Emmen, 1992). Andere

dading-projecten zijn onlangs gestart of in voorbereiding in Haarlem, Arnhem,

Rotterdam en Maastricht
Algemene opmerkingen inzake effectiviteit: Bemiddeling bergt het gevaar in zich van
net-widening. Delicten waartegen voorheen weinig of niets werd gedaan en die veelal
tot sepots leidden, gaan deel uit maken van bemiddelingsprojecten. Dit is een
beleidskeuze waarvan de filosofie is dat ook bij lichte delicten (meestal door jeugdigen

gepleegd) een maatschappelijke reactie noodzakelijk is om de grenzen van de tolerantie

aan te geven.
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Voor een structurele bemiddelingspraktijk blijkt dat van alle zijden aan bepaalde
voorwaarden moet zijn voldaan:
1 verdachte/dader:

- bereidheid

- haalbaarheid (financieel, psychisch);
2 slachtoffer:

- bereidheid
- eigen initiatief;

3 reclassering:
- brede taakopvatting
- voldoende deskundigheid;

4 slachtofferhulp:
- voldoende deskundigheid

- outreachend werken

- advies inzake schadevergoedingsmogelijkheden;
5 openbaar ministerie:

- richtlijnen/afspraken inzake afdoening na een schaderegeling.

Uit de succesvolle experimenten in Leiden en Middelburg kan worden afgeleid dat

bemiddelingsprojecten alleen een goede kans van slagen hebben als één medewerker

binnen het politiekorps of binnen het parket speciaal met deze taak wordt belast.

Bemiddeling in de vorm van een verzoeningsgesprek tussen dader en slachtoffer vindt in

Nederland nauwelijks plaats. Noch bij de reclassering, noch bij Bureaus slachtofferhulp
worden veel pogingen gedaan tot verzoening. Veel slachtoffers hebben weinig behoefte

de dader persoonlijk te leren kennen. Bovendien kan confrontatie leiden tot secundaire
victimisatie. Van Dijk (1991) geeft aan dat verzoening bij zware criminaliteit in de
meeste gevallen ongewenst is, omdat slachtoffers ernstige misdrijven vaak beter
verwerken zonder inbreng van de dader. Een initiatief tot verzoening zou alleen door

het slachtoffer zelf genomen moeten worden. Als slachtoffer en dader elkaar kennen,
kan bemiddeling mogelijk een herstel van vertrouwen bewerkstelligen (Groenhuijsen,

1991). Uit onderzoek naar partner-mishandeling blijkt echter dat dit vaak mislukt (van

Dijk, 1991). Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat bemiddeling een duidelijk invloed

heeft op recidive van daders die aan bemiddeling meewerken. Enkele studies in Canada,

Engeland en de VS gaven aan dat gemiddeld 13% van de daders na bemiddeling binnen
1 tot 3 jaar recidiveerden. Vergelijkende studies met recidive-gegevens van daders die

niet in een bemiddeling participeerden zijn er nauwelijks. De meeste

bemiddelingsprojecten worden door zowel daders als slachtoffers positief ervaren. Na

een succesvolle (schade)bemiddeling is over het algemeen geen behoefte meer bij het
slachtoffer om de dader verder te bestraffen (Walgrave, 1994).

Kosten: De kosten van (schade)bemiddeling tussen slachtoffer en dader zijn o.a.
afhankelijk van de arbeidstijd die aan het bemiddelingsproces wordt besteed.

Schadebemiddeling wordt als een arbeidsintensieve bezigheid beschouwd. Het is daarom

belangrijk dat voorafgaand aan een zaak een goede inschatting wordt gemaakt van de

kans van slagen van een schaderegeling. Daarbij moet bijvoorbeeld gekeken worden

naar de draagkracht van de dader. Aan de andere kant wordt beweerd dat de kosten van
het tot stand brengen van een schaderegeling en de controle op de naleving van de
afspraken slechts een fractie zijn van de kosten van een vervolging. Uit de

bemiddelingsprojecten in Leiden en Middelburg blijkt dat de tijdsinvestering per
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schaderegeling erg meevalt: in zaken met één slachtoffer en één dader ongeveer 1 uur,

in zaken met meer betrokkenen ongeveer 2 uur. Daarbij moeten natuurlijk nog wel de
personeelskosten van een fulltime schadebemiddelingsmedewerker opgeteld worden. De

kosten van dadingprojecten op civielrechtelijke grondslag zijn hoger dan ander
schadebemiddelingsprojecten. Met name de kosten van medewerkers en advocatuur zijn

bij dadingovereenkomsten hoger. Er wordt extra arbeidsinzet gevraagd van
medewerkers van reclassering en slachtofferhulp. Ook de coordinatie van de

berichtgeving vanuit het parket aan benadeelden en verdachten legt een extra druk op de
administratie en organisatie van het parket en het projectbureau. In België is wettelijk

vastgelegd dat een dader die bemiddeling aanvaardt, de door het misdrijf veroorzaakte
kosten van analyse of van deskundig onderzoek dient te betalen. In Engeland worden de

'mediation' gefinancierd door het Home Office. In de VS worden de VORP's

gefinancierd door lokale en staatsoverheden, en via subsidies.

Literatuur: Junger-Tas, 1993; van der Laan, 1993; Feest, 1994; Overleg- en

adviescommissie alternatieve sancties, 1991; de Beer en Janssen, 1988; Hofstra, 1990;

Zeilstra en Van Andel, 1989; Zeilstra en Van Andel, 1990; Smit, 1988; Groezen, 1992;
Groenhuijsen, 1991; Hecke en Wemmers, 1992; Humanitas, 1991; Wemmers en Hecke,

1992; Emmen, 1992; Nieuwenhuis, 1991; de Lange, 1992; Peters, 1993; van Dijk,

1991; Slump en Snel, 1993; Betalen, 1993; Wiewel e.a., 1993; Wurzer-Leenhouts,
1994; Fisher, 1994; Declerq, 1994; Naessen en Janssens, 1993; Messmer and Otto,

1992; Snare, 1993; Rássner und Bannenberg, 1994; J^rvinen, 1993; Leblois-Happe,

1994; Bonafé-Schmitt, 1992; Green and Gray, 1994; Morris, Maxwell and Robertson,

1993; Warner, 1992; Umbreit and Coates, 1994; Roy, 1993; Walgrave, 1994.



3 Borgtocht

Andere namen: zekerheidstelling, bail, surety
Omschrijving: Borgtocht is een mogelijkheid om (een gedeelte van) voorlopige

hechtenis te vervangen of om onmiddelijke inverzekeringstelling te voorkomen door

middel van storting van een vastgesteld geldbedrag (de borgsom) door de verdachte zelf

of een derde, of een verbintenis van een derde als waarborg.

Landen: Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland (enkele kantons),

Groot Brittannië, Verenigde Staten, Canada, Australië

Type delict(en): Ernstige verstoring van de openbare orde (bij rellen), vandalisme,

lichte mishandeling, heling (m.u.v. schuldheling) in Nederland; in principe komen in de

meeste landen alle delicten in aanmerking voor borgtocht.

Type dader(s): Alle typen daders. Over het algemeen is men wel terughoudend met het

op borgtocht vrijlaten van zware geweldsdelinquenten en zedendelinquenten. Meestal
wordt borgtocht toegepast op (jong)volwassen daders.

Toepassingsfase: Als alternatief voor voorlopige hechtenis en onmiddelijke

inverzekeringstelling bij ernstige ordeverstoringen (NL).

Toepassing en effectiviteit per land: In Nederland is borgtocht omschreven in de

artikelen 80 Sv. en 543 Sv. Volgens art. 80 Sv. kan de rechter op vordering van het

openbaar ministerie of op verzoek van de verdachte, bevelen dat de voorlopige
hechtenis zal worden geschorst, zodra de verdachte al of niet onder zekerheidstelling

zich, in de vorm door de rechter te bepalen, bereid heeft verklaard tot nakoming van de
aan de schorsing te verbinden voorwaarden. In art. 80, lid 3 wordt omschreven dat de

zekerheidstelling kan bestaan, hetzij uit het storten van een borgsom door de verdachte

of een derde, hetzij in een verbintenis van een derde als waarborg. In het laatste geval

is een schriftelijke bereidverklaring van de waarborg vereist.
Volgens art. 543 Sv. kan de rechter-commissaris in het kader van een rechterlijk bevel

tot handhaving van de openbare orde een borgsom verlangen van de verdachte die op

heterdaad betrapt is bij een ernstige ordeverstoring en die niet in aanmerking komt voor
voorlopige hechtenis, maar wel voor onmiddelijke inverzekeringstelling. Hij bepaalt

tevens de hoogte van de borgsom waarbij onder meer rekening gehouden moet worden

met de persoon van de verdachte en zijn financiële draagkracht. De rechter-commissaris

heeft overigens de vrijheid om een aangeboden borgstelling te weigeren. Bij beide

genoemde toepassingen vervalt de borgsom aan de Staat bij het niet nakomen van de

borgtochtvoorwaarden. Bij opheffing van de voorlopige hechtenis of verval/uitwerking
van het rechterlijk bevel, wordt de borgsom teruggegeven of wordt de verbintenis

opgeheven.
Van de beide borgtocht-mogelijkheden wordt nauwelijks gebruik gemaakt. De

achterliggende gedachte daarbij is dat een borgtochtsysteem verdachten met geld, of met

relaties met geld, bevoordeelt ten opzichte van andere verdachten. Het feit dat de

borgsom naar draagkracht kan worden vastgesteld, speelt hierbij blijkbaar geen rol.
In de loop der tijden is het percentage schorsingen van de voorlopige hechtenis zonder

zekerheidstelling fors toegenomen: van 5% in 1965 naar 40% à 50% in 1986. Schalken

(1989) merkt op dat in relatie tot het in de periode sterk gestegen aantal voorlopige
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hechtenis-zaken de feitelijke tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis in de afgelopen

jaren steeds verder is teruggedrongen door schorsing zonder borgtochtvoorwaarden. Dit
betekent volgens hem dat de ruimte waarbinnen op basis van borgtocht kan worden

geschorst, zeer beperkt is. De zaken en de categorie daders waarop voorlopige hechtenis

wordt toegepast, worden naar verhouding steeds zwaarder. Het onderbreken van

hechtenis voor deze categorie daders wordt veelal niet wenselijk geacht op grond van

vluchtgevaar, het belang van het onderzoek, gevaar voor herhaling en geschokte
rechtsorde. Alleen de categorie vermogens-delinquenten zou in aanmerking kunnen

komen voor borgtocht. Gezien het feit dat veel vermogensdelinquenten verslaafd zijn,

wordt ook in deze gevallen borgtocht niet wenselijk geacht. Bovendien zullen verslaafde

verdachten meestal niet aan de financiële voorwaarden kunnen voldoen. Zelfs het

tegendeel zou kunnen worden bereikt: toename van de vermogensdelicten om uit de
opbrengst daarvan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Uit Beijerse en Van Swaaningen (1994) vragen zich af waarom de advocatuur in

samenwerking met de reclassering (d.m.v. een vroeghulp-rapportage) zo weinig
aanstuurt op een borgtocht-regeling. Zij zou de officier van justitie of rechter-

commissaris daarmee kunnen ondersteunen in het op vrije voeten stellen van de
verdachte.

In België is de mogelijkheid van borgtocht opgenomen in artikel 35, par. 4 van de

Voorlopige-hechteniswet (20 juli 1990). Deze wet is op 1 december 1990 in werking

getreden. In dit artikel staat dat de vrijheid of de invrijheidstelling onder voorwaarden

afhankelijk gesteld kan worden van de voorafgaande en volledige betaling van een

borgsom. De borgtocht kan zowel voor, tijdens, als na het afsluiten van het gerechtelijk

vooronderzoek toegepast worden. De rechter bepaalt of invrijheidstelling al dan niet

afhankelijk wordt gemaakt van een borgsom. De verdachte kan hiertoe een aanbod doen
maar kan geen borgtocht-regeling afdwingen. De verdachte heeft wel het recht borgtocht

af te wijzen. De rechter is volledig vrij om het bedrag van de borgsom te bepalen,

waarbij hij rekening zal houden met de persoon van de verdachte (financiële
draagkracht), het eventuele vluchtgevaar en ernstige vermoedens dat gelden of waarden

afkomstig van misdrijf in het buitenland zijn geplaatst of verborgen worden gehouden.

De borgsom mag door de verdachte zelf of door een derde betaald worden en dient
gestort te worden in de Deposito- en Consignatiekas. Zodra een verdachte de borgtocht-
voorwaarden overtreedt, vervalt de borgsom aan de Staat. Ingeval van

buitenvervolgingstelling, ontslag van rechtsvervolging, voorwaardelijke veroordeling of
vrijspraak, wordt de borgsom teruggegeven.

Ook in België wordt borgtocht nauwelijks toegepast en varieert deze sterk van

arrondissement tot arrondissement. In 1990 werd in een antwoord op een kamervraag

cijfers gepresenteerd over het aantal vrijlatingen op borgtocht tussen 1986 en 1989. Bij
enkele arrondissementen waren over bepaalde jaren geen cijfers bekend. In totaal

verleende men 115 maal vrijlating op borgtocht. Het betrof meestal diefstal waarbij

tussen de 20.000 BF. en 250.000 BF aan borgsommen werd betaald. Voor onvrijwillige

doodslag werd 22 maal een vrijlating op borgtocht verleend. De borgsom bedroeg in

deze gevallen minimaal 120.000 BF. en maximaal 1 miljoen BF. Ook voor drugdelicten

werd 13 maal borgtocht toegestaan onder betaling van minimaal 5.000 BF. en maximaal
200.000 BF. De hoogste borgsommen kwamen voor bij fiscale misdrijven, nl. maximaal

8 miljoen BF. en minimaal 100.000 BF. Volgens Fauré (1987) is gevaar voor

ongelijkheid en klassejustitie niet groot omdat de rechter volledige vrijheid heeft de
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borgsom af te stemmen op de inkomsten van de verdachte. Het invoeren van de
mogelijkheid van de borgstaande derde in de Belgische wetgeving zou volgens hem een
mogelijkheid kunnen zijn om extra druk (door de borgstaande derde) uit te kunnen
oefenen op de verdachte.
In de omringende europese landen zoals Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk,

Zwitserland en Italië bestaat wel de mogelijkheid dat de borgsom door een derde wordt
gegarandeerd. Deze hoeft de borgsom niet meteen te betalen, maar verbindt zich tot
betaling. In deze landen is het zelfs mogelijk dat borgstaande derden eventuele

vluchtplannen van de dader aan de overheid kunnen melden. Bij tijdige melding en

verijdeling van de vlucht wordt de derde bevrijd van zijn verbintenis waardoor deze niet

verplicht is de borgsom te betalen. In Oostenrijk kan de borgstaande derde zijn belofte
op elk moment intrekken. Wat betreft de wijze van betaling van de borgsom worden

soms waardepapieren geaccepteerd (Duitsland). Het niet verschijnen van de verdachte
bij een proceshandeling of het onttrekken aan de tenuitvoerlegging van het vonnis is in

enkele Zwitserse kantons geen reden tot verval van de borgsom aan de Staat. Alleen als
de verdachte vlucht, zich verborgen houdt of zich systematisch onttrekt aan

proceshandelingen, wordt de borgsom geïnd (Fauré, 1987).

De meest recente Borgtochtwet in Frankrijk dateert van 17 juli 1970. Het doel van de
borgtocht werd daarin omschreven als:
1 drukmiddel op de verdachte; en als
2 mogelijkheid om schadevergoeding aan slachtoffers, boetes of proceskosten te

bekostigen.
De rechter bepaalt de hoogte van de borgsom en het gedeelte daarvan dat voor elk van

de genoemde doelen is bestemd. Het is ook mogelijk om de borgsom op afbetaling te
voldoen. De borgtocht-regeling wordt in Frankrijk beperkt toegepast. Men heeft

bezwaar tegen de mogelijke economische discriminatie van verdachten en men is van

mening dat als hechtenis niet van belang is, vrijlating zonder voorwaarden moet worden
toegepast. Intussen kent Frankrijk evenals andere landen een stijgend aantal voorlopig

gehechten.

In Engeland en Wales wordt borgtocht (bail) veelvuldig toegepast. Een verdachte heeft
daar dan ook het recht (art. 4, lid 1 Bail Act 1976) op borgtocht te worden vrijgelaten.
De rechter beslist over het al of niet toepassen daarvan. De borgtocht kan worden
voorzien van een aantal voorwaarden zoals: een meldplicht op bepaalde tijden bij de

politie, verblijf op een vast adres, afgifte van het paspoort en uitgaansverbod. De

rechter mag ook eisen dat een derde borg staat voor de verdachte. Het overtreden van

de voorwaarden bij de borgtocht leidt niet automatisch tot voorlopige hechtenis. De
verdachte kan onder dezelfde of nieuwe voorwaarden opnieuw op borgtocht worden

vrijgelaten. Borgtocht kan worden geweigerd op grond van herhalingsgevaar,

vluchtgevaar of gevaar van invloed op getuigen of op het strafproces. Borgtocht kan bij

jeugdigen onder de 17 jaar ook geweigerd worden omdat zij voor hun eigen veiligheid

in hechtenis moeten blijven. Aan de andere kant dient de rechter het volgende in

overweging te nemen:

- de sterkte van het bewijs;

- de aard en ernst van het delict;

- de mogelijke straf;

- de persoon van de dader.
Deze criteria tezamen geven afwegingsproblemen bij de besluitvorming tot borgtocht.
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In verband daarmee heeft de National Association for the Care and Resettlement of

Offenders (NACRO) voorgesteld om in de Borgtochtwet een bepaling op te nemen dat
borgtocht alleen afgewezen mag worden als verwacht mag worden dat de verdachte bij

een veroordeling in aanmerking zal komen voor een vrijheidsstraf.

Ook de politie kan aangehouden verdachten op borgtocht heenzenden (police bail) op

voorwaarde dat de verdachte zich na een oproep weer op het politiebureau zal melden.
Onderzoek naar de besluitvorming inzake borgtocht bij de politie gaf een grote variatie

te zien bij de verschillende onderzochte korpsen. Factoren die de besluitvorming

beïnvloeden zijn: werkdruk, bestrijdingsprioriteit en arrestatiebeleid van de korpsen.
Enkele jaren geleden zijn in Engeland zogenaamde 'bail hostels' ontwikkeld waarin

verdachten worden ondergebracht die op borgtocht zijn vrijgelaten maar toch enig

toezicht behoeven i.v.m. recidive-gevaar of collusiegevaar. Begin 1992 waren er 27

operationele bail hostels met in totaal 502 plaatsen en 82 gecombineerde 'probation and

bail hostels' met in totaal 1.776 plaatsen. Gemiddeld konden er gemiddeld per dag

ongeveer 1000 verdachten op borgtocht geplaatst worden. Voorzien werd in een

verdubbeling van dit aantal plaatsen in 1994. Eveneens werd overwogen één of twee

bail hostels voor psychisch gestoorde verdachten in te richten. Sinds de introductie van
bail hostels in 1972 is naar de effectiviteit van bail hostels nauwelijks onderzoek

gedaan. In een onderzoek naar gegevens van 9 bail hostels uit 1986 werd geconstateerd
dat 63 % (1.931 verdachten) van de door de rechter doorverwezen verdachten werden
geaccepteerd. Vergeleken met cijfers uit 1977 (51 %) was dit een aanzienlijke stijging.

In 1986 werd 18% van de verdachten afgewezen wegens plaatsgebrek. Dit was in 1977

nog 37%. Wel werden er in 1986 meer verdachten (28%) afgewezen op grond van de
aard van het delict of gewelddadig verleden dan in 1977 (14.5%). De gemiddelde

verblijfsduur in een bail hostel bedroeg 31 dagen en de gemiddelde bezetting was 85%
in 1986. Wat betreft het succesvol verblijf in bail hostels bleek de situatie in 1986
(44.9%) weinig anders dan in 1977 (41 %) te zijn (Payne, 1989). De laatste jaren

worden steeds meer zedendelinquenten (first offenders) in bail hostels geaccepteerd.

In 1976 werd onder leiding van het Vera Institute of Justice of New York een

experiment gestart met zogenaamde 'bail information schemes'. Dit is een soort

vroeghulp in de vorm van een voorlichtingsrapportage door de reclassering of een
daarvoor aangestelde 'bail information officer' aan de officier van justitie en de

advocaat van de verdachte. Hoewel het experiment als geslaagd werd beschouwd,
duurde het toch nog tot 1987 voordat 8 pilot-projecten werden gestart inzake 'bail

information schemes'. Dit werd toegepast bij jongvolwassen verdachten die na hun
arrestatie in een politiecel verbleven en waarvoor de politie voorlopige hechtenis

adviseerde. Dit resulteerde in 1987 in ongeveer 400 vrijlatingen op borgtocht (Fiddes,
1989). Een onderzoek in 1990 naar de invloed van 'bail information schemes' (3 court-

based en 1 prison-based) gaf aan dat de rapportages van belang zijn bij een positief

besluit inzake borgtocht. Met name thuisloze verdachten hebben een grotere kans op
borgtocht in bail hostels. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de kans op mislukking van

de borgtocht niet beïnvloed wordt door het al of niet toepassen van de 'schemes'

(Lloyd, 1992). In 1992 waren in totaal 136 'schemes' operationeel.
In 1989 zijn proeven gedaan met toepassing van 'elektronisch huisarrest' bij verdachten

die op borgtocht werden vrijgelaten. Hoewel de overheid positief was over de

resultaten, vielen deze in werkelijkheid tegen. Naast technische problemen met de

apparatuur faalden 28 van de 50 proefpersonen. Bovendien werd het probleem van
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netwidening gesignaleerd in die gevallen dat elektronisch huisarrest werd toegepast bij

verdachten die anders voor onvoorwaardelijk borgtocht in aanmerking zouden zijn
gekomen.

De toename van de hoeveelheid verdachten in voorlopige hechtenis in Engeland

gedurende de 80er en begin 90er jaren is zorgwekkend. Het totaal aantal verdachten in

voorlopige hechtenis groeide van 42.000 in 1980 tot 49.000 in 1992. In 1992 zaten per
dag gemiddeld 10.000 (in 1980 - 6500) verdachten in voorlopige hechtenis, waarvan

8.000 in afwachting van hun proces. Deze toename wordt hoofdzakelijk toegeschreven

aan het toenemend aantal verdachten dat borgtocht wordt geweigerd en de langere

wachttijden bij de rechtspleging. In verband met deze aanzienlijke hoeveelheid

verdachten die (soms al meer dan een jaar) op hun proces wachten wordt er steeds meer

druk uitgeoefend op rechters om borgtocht ook toe te passen bij verdachten van zware

delicten (doodslag, moord, verkrachting). Andere maatregelen zijn: uitbreiding van het

aantal plaatsen in bail hostels, uitbreiding van de toepassing van 'bail information

schemes' en uitbreiding van het aantal voorwaarden bij borgtocht.

Door het Home Office is een onderzoek verricht naar het plegen van delicten tijdens de

borgtochtperiode. Hieruit bleek dat er geen sterke aanwijzingen waren voor toenemend

delinquent gedrag in de borgtochtperiode. Van de onderzochte verdachten pleegt 10%
tot 17% een nieuw delict. Eerdere onderzoeken gaven ongeveer dezelfde cijfer te zien.

Dit betekent dat bij gemiddeld 85 % van de verdachten de borgtocht succesvol werd
toegepast. De meeste recidive tijdens de borgtocht-periode kwam voor bij jeugdige

autodieven en inbrekers (17-20 jaar). Geweldsdelinquenten recidiveerden het minst. De

meest risicovolle verdachten bleken degenen waarover de politie adviseerde geen

borgtocht toe te kennen (Morgan, 1992): Uit cijfers van het Home Office bleek ook dat

van het totaal aantal verdachten dat in voorlopige hechtenis zat, 40% niet veroordeeld

werd tot een vrijheidsstraf en dat 50.000 verdachten (10%) van de 500.000 verdachten
die in 1991 op borgtocht werden vrijgelaten, tijdens de borgtochtperiode een nieuw
delict pleegde.

Een onderzoek bij rechtbanken in South Wales naar de toepassing van borgtocht over

een periode van drie jaar (1990 t/m 1992) gaf aan dat gemiddeld 34% van de

verdachten voorwaardelijke borgtocht kreeg, 44% onvoorwaardelijke borgtocht en 21 %
in voorlopige hechtenis werd geplaatst. Uit de studie bleek tevens dat er grote

verschillen voorkwamen in de toekenning van voorwaardelijke borgtocht en toepassing
van voorwaarden bij borgtocht (Hucklesby, 1994).

In Schotland werd tot en met 1980 een borgtocht-systeem gehanteerd waarbij de
verdachte verplicht werd een borgsom te storten. Verdachten die wel voor borgtocht in

aanmerking kwamen maar de borgsom niet konden betalen, werden daardoor alsnog in

voorlopige hechtenis genomen. Bij verdachten die wel de borgsom konden betalen, werd

vaak een te lage borgsom opgelegd waardoor eventuele ontvluchting niet werd

belemmerd. Dit onrechtvaardige systeem is in de Bail Act 1980 veranderd. In het
nieuwe borgtocht-systeem is alleen nog in speciale gevallen daadwerkelijke storting
vereist. Verdachten moeten nu een borgtocht-contract tekenen. In dit contract staan de
volgende voorwaarden:
1 aanwezig zijn bij het proces;

2 bereikbaar blijven voor verhoor;

3 geen nieuwe delicten plegen;

4 geen getuigen benaderen.
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Verdachten hebben recht op borgtocht. De rechter kan borgtocht afwijzen op gronden

van openbare veiligheid of geschokte rechtsorde. Verdachten die op borgtocht worden
vrijgelaten, kunnen zonder arrestatiebevel aangehouden worden op grond van redelijke

vermoedens dat de borgtochtvoorwaarden (zullen) worden overtreden. Dergelijke

overtreders worden gestraft met 200 Pound boete of 60 dagen hechtenis (bij lichte

delicten), of dezelfde boete of 3 maanden hechtenis (bij zware delicten). Ondanks de
nieuwe Bail Act bleef het aantal preventief gehechten stijgen tot bijna 19.000 in 1985.

In 1988 daalde dit aantal naar ongeveer 15.000. Desondanks kent Schotland binnen

Europa het hoogste percentage voorlopig gehechten per 100.000 inwoners. Een ander
effect van het nieuwe borgtocht-systeem was dat het aantal delicten gepleegd tijdens

borgtocht steeg van 2.765 in 1983 naar 15.200 in 1989. Het gebruik van borgtocht
wordt toch over het algemeen positief beoordeeld door de rechterlijke macht. Onderzoek

maakt echter duidelijk dat er nog steeds grote (geografische) verschillen zijn bij het

toepassen van borgtocht.
Twee projecten zijn speciaal gericht op het vermijden van voorlopige hechtenis voor

jeugdigen. Jeugdigen die op borgtocht zijn vrijgelaten worden in deze projecten onder

toezicht gehouden van vrijwilligers die hen helpen bij problemen met school, in het

gezin of op het werk. Daarnaast zorgen de vrijwilligers ervoor dat de jeugdige

verdachte bij zijn proces aanwezig is. In 1990 zijn twee experimenten van start gegaan
met een borgtocht-informatieservice te vergelijken met de Engelse 'bail information

schemes' o.1.v. maatschappelijk-werkorganisaties.
In Canada wordt borgtocht omschreven in artikel 515 van het Wetboek van Strafrecht.

Daarin staat dat de redenen van afwijzing van borgtocht aan de verdachte medegedeeld

dient te worden. Bij overtreding van de borgtochtvoorwaarden of het plegen van een

delict tijdens de borgtocht wordt de verdachte in voorlopige hechtenis genomen tenzij
hij een redelijke verklaring kan geven voor zijn gedrag. Borgtocht wordt geweigerd als
hechtenis noodzakelijk wordt geacht voor de aanwezigheid van de verdachte bij zijn

proces, in het algemeen belang of voor de veiligheid en bescherming van de burger.

De Verenigde Staten (VS) hanteert over het algemeen vier vormen van borgtocht.
1 Persoonlijke belofte zonder borgsom, of een belofte van een derde die belooft er

voor zorg te dragen dat de verdachte op het proces zal verschijnen;
2 borgtocht waarbij de verdachte borg staat voor een bepaald bedrag dat aan de Staat

vervalt bij het niet verschijnen bij het proces; verdachten die de borgsom niet

kunnen betalen, kunnen via een zogenaamde 'bail bondsman' garantstelling

verkrijgen;

3 borgtocht door storting van een gedeelte van de borgsom (10%) waarbij de rest aan
de Staat vervalt bij het niet verschijnen bij het proces;

4 borgtocht door persoonlijke storting van de volledige borgsom door de verdachte of
een derde.

Daarnaast wordt in de VS een grote variëteit aan borgtocht-voorwaarden toegepast.

Naast allerlei vormen van toezicht, periodieke meldplicht en huisarrest wordt de

verdachte soms ook verplicht tot het volgen van drug-, alcohol-, en/of

arbeidstherapieën.
In de zestiger jaren werd geprotesteerd tegen toepassing van borgtocht in de vorm van
een borgsom omdat veel criminaliteit wordt gepleegd door minderheden en arme mensen
die de borgsom niet kunnen betalen. Men vond dit in strijd met een regel uit de

Grondwet die aangeeft dat buitensporig gebruik van borgtocht niet geëist mag worden.
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Er werd vervolgens een project genaamd 'Manhattan Bail Project' gestart o.l.v. het
Vera Institute of Justice in New York City. In dit project werd gekeken of verdachten

konden worden vrijgelaten na een belofte om te verschijnen op het proces. Het project

werd een succes. Het gebruik van deze mogelijkheid verspreidde zich vervolgens binnen

de VS.
In de zeventiger jaren nam de bezorgdheid toe over het aantal vrijgelaten verdachten en
het gevaar voor het opnieuw plegen van delicten tijdens de borgtocht. De meeste Staten

hebben richtlijnen ingevoerd die voorlopige hechtenis voorschrijven als dit van belang is

voor het proces, of als de verdachte een gevaar vormt voor zichzelf of de gemeenschap.
Het al of niet toekennen van borgtocht hangt meestal af van: delict-historie van de

verdachte, ernst van het gepleegde delict, wapengebruik, drug- of alcoholverslaving en
of dader en slachtoffer bekenden van elkaar zijn. De gemiddelde borgsom bedraagt

ongeveer 500$ voor lichte delicten en 1.000$ tot 2.500$ voor zware delicten. Er zijn

echter grote verschillen geconstateerd in de hoogte van de borgsommen en de mate van

toepassing van (voorwaarden bij) borgtocht. Een uitgebreid onderzoek naar de

effectiviteit van borgtocht-richtlijnen in Dade County, Maricopa County en Boston gaf

aan dat richtlijnen een belangrijke positieve invloed hebben op de besluitvorming mits
de implementatie daarvan goed begeleid wordt (Jones and Goldkamp, 1991).

In de tachtiger jaren ontstonden zogenaamde 'pretrial release agencies' die na arrestatie

een vorm van vroeghulp aan de verdachte verlenen en informatie over de verdachte

verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt bij de besluitvorming rondom borgtocht.
Ook dit bleek succesvol omdat de besluitvormers daarmee een betere afweging kunnen
maken. Gepleit wordt voor inschakeling van dergelijke agentschappen bij elke

besluitvorming rondom toekenning van borgtocht.

Cijfers over 1988 geven aan dat meer dan 85% van de verdachten op een of andere
manier vrijgelaten werd voor het proces. Hiervan werd 70% zonder een vorm van
borgsom vrijgelaten. Desondanks bleef het aantal voorlopig gehechten stijgen. De

meesten hadden lichte delicten gepleegd en waren niet in staat de borgsom te betalen.

De verbintenis als waarborg (surety bond) wordt in de VS steeds minder toegepast.
Tussen 1987 en 1992 is het aantal verbintenissen met 50% teruggelopen. Hierdoor staat
het nut en de effectiviteit van commerciële 'bail bondsmen' ter discussie. Gepleit wordt

voor afschaffing van waarborg via 'bail bondsmen' (Carr, 1993).

De recidive-cijfers over 1988 geven aan dat zeven van de acht vrijgelaten verdachten bij
zijn proces verscheen. Gemiddeld pleegde één op de zes vrijgelaten verdachten een

nieuw delict tijdens de borgtocht. Van deze recidivisten pleegde 30% meerdere malen

een delict tijdens de borgtocht. Dit komt omdat deze verdachten vaak na hun arrestatie

weer opnieuw werden vrijgelaten op borgtocht. Hierdoor wordt geschat dat de in de

borgtocht-periode gepleegde delicten in totaal één vijfde zijn van alle delicten in de VS

die tot een arrestatie leiden.

Om dit probleem aan te pakken is onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden om te
voorspellen welke verdachten mogelijk niet op het proces zullen verschijnen of zullen
recidiveren tijdens borgtocht. In de Federal Bail Reform Act 1984 is nu een regeling
opgenomen waardoor de verdachte direct in voorlopige hechtenis wordt geplaatst na
recidive tijdens de borgtocht (preventive detention).
Australië kent in alle afzonderlijke Staten borgtocht-regelingen die alle verschillen in

omvang en tenuitvoerlegging.
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Over het algemeen kan de borgtocht bestaan uit:
1 een belofte van de dader;
2 een belofte met een financieel onderpand;

3 een belofte met een voorwaardelijke straf op het overtreden van de voorwaarden;

4 storting van een borgsom of een verbintenis inzake een borgsom door de dader.
Ondanks alle borgtochtregelingen blijft ook in Australië het aantal verdachten in

voorlopige hechtenis stijgen. In alle Staten wordt gewerkt aan verbeteringen van de

uitvoering en de voorwaarden voor borgtocht.

In het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) is in art. 5.3

omschreven dat een borgsom gevraagd mag worden als 'waarborg voor de verschijning

van de betrokkene in rechte'. Dit betekent dat de praktijk die in een aantal landen

bestaat om een deel van de borgsom als schadevergoeding aan het slachtoffer toe te

kennen, mogelijk in strijd is met het EVRM.

Kosten: De kosten van voorlopige hechtenis zijn aanzienlijk meer dan een borgtocht-

regeling. De kosten van borgtocht kunnen wel stijgen als er bijzondere voorwaarden aan
worden verbonden. Een onderzoek in Engeland naar de toepassing van 'bail information

schemes' gaf aan dat de besparingen inzake plaatsing in voorlopige hechtenis aanzienlijk

zijn in vergelijking met de jaarlijkse operationele kosten van deze 'schemes'. In
Engeland is ook geëxperimenteerd met elektronisch huisarrest en met zogenaamde 'bail
hostels'. De kosten van deze voorzieningen en de kosten van het toezichthoudend

personeel kunnen behoorlijk oplopen. In Schotland de 'bail'-projecten voor jeugdige

verdachten 55 Pound per week in vergelijking met 300 Pound per week in een
jeugdtehuis, 400 Pound per week in een huis van bewaring, of 1.000 Pound per week in

een beveiligde afdeling. In de VS is $640 miljoen dollar gepland voor de bouw (en

capaciteits-uitbreiding) van huizen van bewaring. Men vraagt zich echter af of een

dergelijke investering noodzakelijk is om de 5% mislukte 'pretrial releases' (in 1992) te
handhaven (Ryan, 1993).

Literatuur: Fauré, 1987; Beijerse en Van Swaaningen, 1994; Schalken, 1989; Corstens

en Kortmann, 1990; Puttaert en Van Kerckvoorde, 1991; Mennes, 1990; NACRO,

1988; Verin and Strasburg, 1988; Tombs, 1990; Schachter, 1989; Lloyd, 1992; Jones,

1987; Payne, 1989; Morgan and Jones, 1992; Fiddes, 1989; Hucklesby, 1994; Morgan,

1992; Liberty, 1993; Leigh, 1993; Padfield, 1993; Carr, 1993; Ryan, 1993; Jones and

Goldkamp, 1991; Woodard, 1991; Albonetti, 1989; Wanger, 1987; Sorin, 1988;

Devine, 1991; Asquith and Samuel, 1994.



4 Dagboete

Andere namen: day fines, unit fines, jours amende.

Omschrijving: Een bijzondere toepassing van boetes is het systeem van

geïndividualiseerde dagboetes. Dit systeem is gebaseerd op een ernst-schaal van

delicten. De ernst wordt vertaald in een aantal dagboetes of boete-eenheden. Na aftrek

van vaste lasten en van kosten voor het eventuele aantal afhankelijke gezinsleden, wordt

het daginkomen berekend. Een vast percentage van dit daginkomen wordt
vermenigvuldigd met het aantal boete-eenheden. De meeste rechtbanken hanteren -

veelal informele - richtlijnen of referentiepunten bij het opleggen van dagboetes. De

dagboete moet overeenkomen met de ernst van het delict, toegesneden zijn op de
draagkracht van de dader en geïnd kunnen worden. In sommige gevallen staat men toe

dat de boete in termijnen wordt betaald of dat de betaalperiode wordt verlengd. Dit
blijven echter uitzonderingen. De inning van de boetes wordt ook wel overgelaten aan

de reclassering, de fiscus en aan incassobureaus. De dagboete heeft duidelijk een
vergeldend karakter en treft de dader in zijn portemonnee. Met name beroepscriminelen

zijn daarvoor gevoelig omdat zij vrijheidsstraf vaak als beroepsrisico beschouwen.

Landen: Finland, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Griekenland,
Oostenrijk, Hongarije; experimenten in Engeland en de Verenigde Staten;

wetsvoorstellen in België, Spanje en Zwitserland.
Type delict(en): Vrijwel alle delicten, m.u.v. ernstige geweld- en zedendelicten komen
in aanmerking voor dagboete.
Type dader(s): Meestal (jong)volwassen daders i.v.m. inkomens-afhankelijkheid van de
dagboete.

Toepassingsfase: Alternatief voor de korte vrijheidsstraf (meestal tot zes maanden). In

geval van (gedeeltelijk) oninbare dagboetes worden deze soms omgezet in
dienstverlening in plaats van vervangende hechtenis.

Toepassing en effectiviteit per land: Het oudste dagboete-systeem werd in Finland
geïntroduceerd in 1921. Finland hanteert een minimum omvang van 1 dagboete en een

maximum van 120 dagboetes. Gemiddeld werden in de afgelopen jaren (1987-1991)

11.1 dagboetes opgelegd. De minimum dagboete werd in deze jaren gemiddeld in 38 %

van de gevallen opgelegd. Vervangende hechtenis mag tot maximaal 3 maanden

toegepast worden. In 1987 was 79% van de opgelegde straffen een dagboete (Sveri,

1990). De effectiviteit van dagboete is voornamelijk te zien geweest in het teruglopende

aantal gevangenisstraffen voor rijden onder invloed.
In Zweden hanteert men sinds de introductie van de dagboete in 1931 een variatie op

het dagboetesysteem. Daar is de dagboete 1/1000 van het jaarinkomen van de dader,
met aftrek van belasting, het aantal afhankelijke gezinsleden en eventuele schulden. Op

basis hiervan wordt de boete opgehoogd tot het niveau waar alleen nog inkomsten

overblijven die nodig zijn voor de meest noodzakelijke levensbehoeften. De dagboete

wordt soms in combinatie met een voorwaardelijke straf of reclasseringstoezicht

opgelegd. Verlenging van de betalingstermijn of betaling in termijnen is mogelijk na

toestemming van de rechter. Het minimum aantal dagboetes is 1 eenheid en het
maximum aantal is 120 eenheden. In speciale gevallen kan het maximum verhoogd
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worden tot 180 eenheden. Niet betaalde boetes worden omgezet in vervangende
hechtenis waarbij 5 dagboetes overeen komen met 10 dagen hechtenis; 100 dagboetes

met 64 dagen. Dit wordt echter in beperkte mate toegepast tot een maximum van 3

maanden vervangende hechtenis in plaats van 180 dagboetes. De dagboete kan opgelegd

worden door de rechter of door de officier van justitie in het kader van een transactie.
Dit laatste mag als het alleen gaat om delicten die in aanmerking komen voor een

geldboete of een vrijheidsstraf van max. 6 maanden en als de verdachte het delict

bekend heeft. Zwaardere zaken moeten aan de rechter voorgelegd worden.

De meeste daders blijken hun dagboete (na rappelering) te betalen (90%). De overige
10% heeft meestal legitieme redenen om niet te betalen. Het succes van de dagboete
blijkt uit de cijfers over 1984 t/m 1987. Er werd in die jaren geen enkele vervangende

hechtenis opgelegd voor het niet betalen van de dagboete. In 1984 werd in 90% van de

zaken het aantal van 60 dagboetes of minder opgelegd. In dat jaar werd in bijna de helft

van alle opgelegde straffen een dagboete opgelegd (Kalmthout en Tak, 1988). In 1987

daalde dit percentage naar 32% (Sveri, 1990). Volgens cijfers uit 1988 werden de

meeste dagboetes (46%) opgelegd aan verkeersdelinquenten (ca. 14.000). Daarna volgen

delicten zoals diefstal en vandalisme (Dolmen, 1990). Dagboetes worden op steeds

ernstiger delicten toegepast omdat men het preventief effect daarvan niet minder acht
dan een vrijheidsstraf. De korte vrijheidsstraf wordt als zeer ongewenst beschouwd en is
daarom praktisch geheel vervangen door de dagboete. Zweden kent ook vaste geldboetes

bij economische delicten en in de vorm van politietransacties.

Denemarken heeft sinds 1939 een dagboete-systeem vergelijkbaar met het Zweedse

systeem. Er wordt een minimum van 1 dagboete en een maximum van 60 dagboetes

gehanteerd. In speciale gevallen (meer dan één delict) mag dit maximum overschreden
worden. De dagboete wordt gebaseerd op het inkomen van de verdachte waarbij

rekening wordt gehouden met zijn persoonlijk vermogen en gezinsomstandigheden

(Fogel, 1988). Uit cijfers van 1987 blijkt dat de boete als straf weinig (8%) wordt

toegepast ten opzichte van andere straffen (Sveri, 1990). Als de dagboete (gedeeltelijk)
niet betaald wordt, kan de rechter vervangende hechtenis en zelfs gevangenisstraf

opleggen. Elke onbetaalde dagboete wordt dan omgezet in één dag hechtenis tot een
maximum van zestig dagen. Naast het dagboete-systeem kent Denemarken ook de vaste

geldboete.
Duitsland past sinds de introductie van de dagboete in 1975 een variatie toe op het

Zweedse systeem. Dit systeem is gebaseerd op de kosten van een dag die in vrijheid

wordt doorgebracht. Bij het vaststellen van de hoogte van de dagboete wordt berekend

welk netto-inkomen de dader zou verliezen als hij gedetineerd zou zijn, daarbij rekening

houdend met de individuele omstandigheden. Het aantal opgelegde dagboetes is

minimaal 5 en maximaal 360. Als de dader meerdere delicten heeft gepleegd, kan het

maximum oplopen tot 720. Niet betalen van de dagboete leidt tot vervangende hechtenis

waarbij 1 dagboete gelijk staat aan 1 dag hechtenis. In principe worden dagboetes niet
opgelegd in combinatie met een vrijheidsstraf. De enige uitzondering daarop betreft

economische delicten.
In 1988 bestond meer dan 60% van het aantal opgelegde dagboetes uit niet meer dan 30

dagboetes. Maar 3% bestond uit meer dan 90 dagboetes. Ongeveer 35% van de

dagboetes bedroeg 20,- DMark of minder. Ongeveer 54% bedroeg tussen de 20,-
DMark en 50,- DMark. De korte vrijheidsstraf (6 maanden) is grotendeels vervangen

door de dagboete. Het aantal jaarlijks opgelegde korte vrijheidsstraffen daalde na de
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introductie van de dagboete van 110.000 tot 10.000. In 80% van de zaken wordt nu een

boete opgelegd en slechts in 6% (30.000 dagboetes) van de zaken een vervangende

hechtenis. De totale som van de geïnde boetes steeg aanzienlijk, hetgeen vermoedelijk te

wijten is aan het vaker opleggen van dagboetes aan daders meteen behoorlijk inkomen.
Ondanks dit succes is in de loop van de tachtiger jaren het percentage opgelegde boetes

gedaald. De volgende oorzaken worden genoemd:

1 toename van toepassing van alternatieve sancties;
2 afwijzende houding van rechters bij het opleggen van dagboetes bij zware delicten;

3 verslechterende sociaal-economische situatie waardoor daders de dagboetes niet

(meer) kunnen betalen, met als gevolg toenemende vervangende hechtenis.

De meeste daders in vervangende hechtenis hebben dan ook geen vaste woon- of

verblijfplaats en/of zijn werkloos.
Uit onderzoek naar de praktijk van dagboete in Baden-Wiirttemberg bleek dat bij een

derde van de gevallen de rechter geen informatie had over het inkomen van de dader en

daarom een schatting maakte op grond van de beroepsstatus van de dader. Dit kan tot

ongewenste verschillen in de straftoemeting leiden. De dader heeft de mogelijkheid de

betalingsperiode te verlengen of te betalen in termijnen. Uit het genoemde onderzoek

bleek dat dit goed werkt. Ongeveer 70% van de groep termijnbetalers betaalde volgens

afspraak en de rest na een rappel.
Oostenrijk heeft evenals Duitsland in 1975 gekozen voor dagboetes ter vervanging van

de korte vrijheidsstraf (tot 6 maanden). Alleen bij daders voor wie het noodzakelijk
wordt geacht te voorkomen dat zij opnieuw delicten plegen, wordt de korte

vrijheidsstraf nog toegepast. Het aantal dagboetes varieert van minimaal 2 tot maximaal

360 dagboetes. Het is mogelijk in termijnen te betalen, waarbij tot 180 dagboetes
binnen 1 jaar en vanaf 180 dagboetes binnen 2 jaar betaald moeten zijn. De berekening
van de hoogte en de inning van de dagboete komt overeen met het Duitse systeem, met
alleen dit verschil dat 2 dagboetes omgezet kunnen worden in 1 dag vervangende

hechtenis. Als een dader door verminderende levensomstandigheden niet meer in staat is

de dagboete te betalen, kan de hoogte van de dagboete daaraan aangepast worden. Het
aantal dagboetes mag niet gewijzigd worden. Verbeterde levensomstandigheden van de

dader leiden niet tot verhoging van de dagboete. Vervangende hechtenis (max. 6

maanden) mag pas opgelegd worden nadat pogingen om de dagboete te innen via
inbeslagname van eventueel vermogen van de dader, zijn mislukt. Betaling van de
dagboetes leidt onmiddellijk tot opheffing van vervangende hechtenis. Het is in

Oostenrijk nog niet mogelijk om vervangende hechtenis om te zetten in dienstverlening.

In Frankrijk is het dagboete-systeem in 1983 geïntroduceerd. Het systeem geldt alleen
voor volwassenen die delicten hebben gepleegd die voor vrijheidsstraf in aanmerking

komen. Dagboete is dus expliciet bedoeld als alternatief voor de (korte) gevangenisstraf.

Het maximum aantal dagboetes is 360. Het aantal dagboetes wordt door de rechter
bepaald op grond van het inkomen en de vaste uitgaven van de dader. Het niet betalen

van dagboetes resulteert automatisch in vervangende hechtenis die kan oplopen tot

maximaal 180 dagen. De vervangende hechtenis is uitsluitend bedoeld om extra druk op

de dader uit te oefenen om alsnog te betalen.
Griekenland past vanaf de tachtiger jaren de dagboete op grote schaal toe. Sinds 1991

kunnen vrijheidsstraffen van maximaal 1 jaar automatisch omgezet worden in dagboetes

tenzij detentie op preventieve gronden gewenst is. Vrijheidsstraffen tot 2 jaar mogen

omgezet worden in dagboetes. De hoogte van de dagboete is afhankelijk van de
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financiële positie van de dader en eventueel afhankelijke gezinsleden. Dagboetes worden
ook toegepast in gevallen van sociale zekerheidsfraude. Dagboetes mogen in

maandelijkse termijnen betaald worden. De inning van boetes is in Griekenland wettelijk
in handen gelegd van de belastingdienst, die de volgende maatregelen mag gebruiken
om de boete te innen:
a inbeslagname van bezittingen;

b inbeslagname van onroerende goederen;
c hechtenis.
De belastinginspecteur heeft volledige bevoegdheid om deze maatregelen afzonderlijk of

tegelijk toe te passen. Zodra de waarde van inbeslaggenomen goederen overeenkomt
met het uitstaande boetebedrag, is de boete betaald. Het niet betalen van de dagboete
leidt tot vervangende hechtenis (maximaal 1 jaar) die na betaling onmiddellijk wordt

opgeheven. De effectiviteit van het dagboete-systeem blijkt duidelijk uit een sterke

daling van het aantal gedetineerden gedurende de tachtiger jaren. Ondanks het hoge

aantal veroordelingen tot een vrijheidsstraf werden daarvan maar gemiddeld 7%

daadwerkelijk ten uitvoer gelegd (Lambropoulou, 1992).

Portugal heeft in 1983 het dagboete-systeem geïntroduceerd als alternatief voor de korte
vrijheidsstraf (max. 6 maanden). Het aantal dagboetes bestaat uit minimaal 10 en

maximaal 300 dagboetes. De rechter bepaalt de hoogte op grond van gegevens over het
inkomen, het vermogen, het aantal afhankelijke gezinsleden, eventueel uitstaande

schulden en alimentatie-verplichtingen. De rechter mag uitstel van betaling tot 1 jaar, of
betaling in termijnen tot 2 jaar toestaan. Het niet betalen van de dagboete kan leiden tot

inbeslagname van goederen en/of vermogen van de dader. Als dit geen uitkomst biedt,

kan de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting omgezet worden in dienstverlening,

waarbij 1 dag werk gelijk staat aan 1 dagboete. Als ook dit faalt, bijvoorbeeld door
gebrek aan werkaanbod, kan vervangende hechtenis worden opgelegd, waarbij 1

dagboete gelijk is aan 1 dag hechtenis tot een maximum van 200 dagen. Als de dader

kan aantonen dat hij buiten zijn schuld niet aan de betalingsverplichting kon voldoen,

kan de rechter besluiten de vervangende hechtenis te laten vervallen, voorwaardelijke te

maken, of te reduceren tot 6 dagen. Als de rechter overtuigd is dat de dader zichzelf

opzettelijk in die positie heeft gebracht, kan hij dit als afzonderlijk delict (disobedience
in the face of the law) beschouwen en de dader veroordelen tot maximaal 2 jaar

gevangenisstraf en maximaal 100 dagboetes. Alhoewel in principe de dagboetes aan de

Staat worden afgedragen bestaat in Portugal de mogelijkheid (een deel van) de dagboete
ten goede te laten komen van het slachtoffer als deze aanzienlijke financiële schade

heeft geleden en de dader geen schadevergoeding kan of wil betalen aan het slachtoffer.

Zwitserland bereidt wetgeving voor met een voorstel tot invoering van de dagboete.
Het is dan de bedoeling dat vrijheidsstraffen tot 1 jaar vervangen kunnen worden door

dagboetes en dat vrijheidsstraffen tot 6 maanden vervangen moeten worden door
dagboetes. Het maximum aantal dagboetes wordt 360. De hoogte van de dagboete wordt

bepaald aan de hand van het gemiddelde netto-inkomen van de dader. Daarnaast kunnen

eventuele bijzondere persoonlijke omstandigheden en de vermogenspositie van de dader

een rol spelen. De rechter mag zich daarbij baseren op gegevens van de belastingdienst

die daarvoor beschikbaar gesteld mogen worden (Raselli, 1994).

In Spanje is een wetsvoorstel aanhangig dat de mogelijkheid van dagboetes, weekboetes
en maandboetes introduceert in het Spaanse strafrecht. Alleen de financieel-economische

omstandigheden van de dader tellen mee bij het opleggen daarvan.
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Ook gevangenisstraffen tot 2 jaar kunnen vervangen worden door dag-, week-, of
maandboetes waarbij elke dag, week of maand gevangenisstraf vervangen kunnen
worden door respectievelijk twee dag-, week-, of maandboetes.
In Engeland is het dagboete-systeem in 1992 geïntroduceerd bij kantongerechten

(Magistrates' Courts). De dagboetes (unit Eines) bestaan uit boete-eenheden gebaseerd
op het week- in plaats van het daginkomen, omdat mensen eerder hun inkomsten in

weken dan in dagen begroten. Het maximum aantal dagboetes is afhankelijk van een 5-

delige schaal van de ernst van delicten. Per ernst-schaal is een maximum dagboete-

aantal oplopend tot 50 vastgesteld. Er wordt geen informatie verzameld over de

financiële positie van de dader. Deze geeft namelijk zelf aan welk gedeelte van het

wekelijks inkomen besteed kan worden aan dagboetes zonder in financiële moeilijkheden

te raken. Dagboetes kunnen ook opgelegd worden aan minderjarigen (tot 18 jaar)

waarbij de ouders de dagboete moeten betalen. De inning van boetes is in handen van

de kantongerechten. Enkele methoden zijn: inning via inhoudingen op loon/sociale

bijstand en inbeslagname van bezittingen/vermogen. Uiteindelijk leidt niet betalen van
de boete tot vervangende hechtenis. De lengte daarvan hangt af van het niet betaalde

(gedeelte van het) boetebedrag. In 1991 zaten ca. 19.000 personen gemiddeld 7 dagen

in vervangende hechtenis. 26% van alle gedetineerden in 1991 waren personen met

vervangende hechtenis.
In 1990 namen vier rechtbanken deel aan een experiment met het opleggen van

dagboetes voor 17 verschillende delicten, waaronder gewelddelicten, (belasting)fraude,

rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Gekeken werd naar de afhandeling vóór

(ca. 6.000 zaken) en na de introductie van de dagboete (ca. 7.000 zaken). De resultaten
waren over het algemeen positief. De implementatie van het dagboete-systeem verliep

zonder doorstromings-problemen. Er was geen toename van het aantal boete-

opleggingen. De armste daders kregen door het nieuwe systeem lagere boetes. Het
verschil in straftoemeting bij de onderzochte rechtbanken verminderde sterk. Vervolgens
werd de afhandeling en inning van de dagboete na 12 maanden onderzocht. De

dagboetes werden vaker en sneller betaald binnen 6 maanden tot 1 jaar. Het gevolg was

een duidelijke daling (ca. 25%) in het aantal vervangende hechtenissen. Succesvolle
inning van de dagboete bleek af te hangen van drie factoren:

1 de boete moet de draagkracht van de dader niet te boven gaan, al mag de betaling
wel moeite kosten;

2 termijnbetalingen moeten beperkt worden;
3 de betalingsperiode moet niet te lang zijn (Moxon e.o., 1990).

Ondanks het succes van het dagboete-systeem heeft regelmatige kritiek vanuit de
rechterlijke macht geleid tot een voorstel tot wetswijziging (Criminal Justice Act 1993)

waarin het hele dagboete-systeem weer wordt opgeheven. Rechters krijgen dan volledige

vrijheid om de financiële positie van de dader al of niet mee te nemen bij het bepalen

van de hoogte van de boete. De mogelijke achtergronden van deze wetswijziging zijn:

1 teruglopende inkomsten uit boetes;
2 gebrekkige implementatie van het dagboete-systeem;
3 onduidelijkheden bij de bepaling van de financiële positie van de dader (Ashworth

and Gibson, 1994).
Gevreesd wordt voor herinvoering van onevenredige boetes en een daaruit voortvloeiend

toenemend aantal vervangende hechtenissen (Penal Affairs Consortium, 1993).
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In de Verenigde Staten worden boetes als een probleem beschouwd. Veel daders zijn
arm waardoor rechters vrezen dat daders daardoor opnieuw delicten zullen plegen om

de boete te kunnen voldoen. Ook wordt gevreesd dat een derde (gezinslid, familielid of
kennis) de boete voor de dader betaalt en de straf dus niet door de dader wordt voldaan.

Bovendien wordt inning van boetes als problematisch gezien. Tenslotte vreest men dat

boetes economische rechtsongelijkheid veroorzaakt als het gaat om arme en rijke daders.
In navolging van een aantal Europese landen is daarom gekeken of het dagboete-systeem

in de VS ingevoerd kan worden.
Het eerste experiment met dagboetes vond tussen 1987 en 1989 plaats bij de 'criminal

court' van Staten Island, New York. Eind 1989 werd in de 'municipal court' van

Milwaukee drie maanden geëxperimenteerd met dagboetes voor overtreding van

gemeenteverordeningen. In Staten Island werd een minimum van 5 dagboetes en een

maximum van 120 dagboetes gehanteerd. Elk delict werd daarbinnen ingeschaald.
Bijvoorbeeld werd bij lichte delicten tussen de 5 en 60 dagboetes opgelegd; bij

zedendelicten tussen de 90 en 120 dagboetes; bij mishandeling 15 dagboetes; bij

prostitutie 5 dagboetes. In Milwaukee werd het minimum en maximum vaste
geldboetebedrag per overtreding van een verordening omgezet in dagboetes. In Staten

Island en Milwaukee werd de hoogte van de dagboete bepaald aan de hand van een

formule waarin netto-inkomen, afhankelijke gezinsleden en vermogenspositie van de

dader werd meegeteld. De informatie hierover werd door de rechters verkregen via
(reclasserings)rapportages van de 'pretrial service'. De inning van de dagboetes werd in

Staten Island overgelaten aan een speciaal daarvoor aangestelde persoon (day-fines

officer). Deze benaderde niet betalers zelfs per post of per telefoon. Milwaukee paste

geen bijzondere inningswijze toe. Beide experimenten zijn geëvalueerd. Hieruit bleek

dat de acceptatie en implementatie van dit systeem geen problemen gaf en dat de
normale procedures niet vertraagden. In Staten Island werd in een jaar 70% van de

boetes als dagboete opgelegd. Het gemiddelde boetebedrag steeg met 25%. Ook de
inning van de dagboete gaf weinig problemen. Van de tot dagboete veroordeelde daders

betaalde 70% de volledige dagboete. Van de overige daders werd uiteindelijk maar 10%

in vervangende hechtenis genomen. Bij het Milwaukee-experiment werd de inning van

de dagboete vergeleken met de inning van een gewone geldboete. Er bleek geen verschil

te zijn in de hoeveelheid niet betalers (ca. 60%). Er was wel verschil in de bereidheid

de volledige boete te betalen; 37% betaalde de volledige dagboete en 25% betaalde de

volledige vaste geldboete. Een ander significant gegeven was dat minvermogende daders
meer bereid waren een volledige of een gedeeltelijke dagboete te betalen dan een vaste

geldboete. De beide dagboete-experimenten bleken geen invloed te hebben op recidive.

Dit werd niet als een negatief resultaat gezien omdat dagboetes niet werden beschouwd

als preventiemiddel ter voorkoming van recidive. De rechters zijn over het algemeen

positief over de eventuele invoering dagboetes (McDonald, 1992; Hillsman, 1990;

Winterfield and Hillsman, 1993).
Kosten: In de VS wordt de inning van de boetes overgelaten aan de reclassering. Deze

mag dan een deel van de gelden reserveren ten behoeve van speciale

reclasseringsprojecten waarvoor anders de middelen ontbreken.

Reclasseringsverenigingen krijgen een deel van hun budget uit door de rechter
opgelegde bijdragen aan de sanctie van de daders, vooral in het geval van (intensief)

reclasseringstoezicht. In Texas komt bijvoorbeeld 50% van het budget van het

'Department of Adult Probation' uit dergelijke bijdragen. Dit leidt onder meer tot de
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inning van 80% van de opgelegde boetes. Het experiment met inning van dagboetes

door een speciale 'day-fines officer in Staten Island bracht extra (personeels)kosten met
zich mee maar leverde ook meer inkomsten op. In Milwaukee verminderden de

inkomsten na invoering van dagboetes. Dit was echter mede te wijten aan de minima en

maxima van vaste boetebedragen die voor overtreding van verordeningen waren

vastgesteld. In Staten Island kwam het ook voor dat berekende dagboetes hoger

uitkwamen dan de wettelijk maximale vaste geldboete die voor een bepaald delict is
vastgesteld. In die gevallen werd de dagboete even hoog als dit wettelijk maximum.

Rijke daders konden daardoor niet voldoende aangepakt worden. Ondanks deze handicap

steeg het totale bedrag aan opgelegde boetes met 14%. Zonder deze handicap zou het
totale boetebedrag met 65% gestegen zijn.

In Griekenland wordt de inning van de dagboetes geheel overgelaten aan de
belastingdienst die daarvoor vergaande bevoegdheden heeft.

Literatuur: Junger-Tas, 1993; Kalmthout en Tak, 1988; Kalmthout en Tak, 1992;
Bishop, 1988; Penal Affairs Consortium, 1993; Winterfield and Hillsman, 1993;

Ashworth and Gibson, 1994; McDonald a.o., 1992; Hillsman, 1990; Moxon a.o, 1990;

Albrecht, 1991; Fogel, 1988; Raselli, 1994; Lambropoulou, 1993; National Research

Institute of Legal Policy, 1989-1993; Dolem, 1990; Sveri, 1990.



5 Dagcentrum

Andere namen: attendance centres (GB), probation day centres (GB), day probation

centres (GB), day reporting centers (VS), diversion centers (VS), probation detention

centers (VS), Haftentscheidungshilfe (Dui), dagcentrainingscentrum (NL),

kwartaalcursus (NL)
Omschrijving: hebben als doel een korte vrijheidsstraf en/of voorlopige hechtenis te

vervangen en het toezicht te verscherpen op voorwaardelijk veroordeelden. Daarnaast

worden deze centra soms ook gebruikt voor opvang en begeleiding van voorwaardelijk

invrijheidgestelden.

Landen: Groot Brittannië, Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Nieuw Zeeland,

Australië.-

Type dader(s): Attendance centre orders zijn bedoeld voor 17- tot 20 jarige daders,
alhoewel sommige centra ook minderjarige daders opnemen. De daders zijn veelal first

offenders en daders met minder dan 3 veroordelingen. Probation day centre orders
worden meestal opgelegd aan 17- tot 25-jarige daders met meerdere veroordelingen en

met een gevangenisverleden.
In Day reporting centers (DRC's) zitten daders van voornamelijk vermogensdelicten,

drugsgerelateerde delicten, rijden onder invloed en gewelddelicten. Er zijn onlangs ook
projecten gestart om psychisch gestoorde daders in dergelijke centra op te vangen en te

begeleiden.

In Dagtrainingscentra zitten relatief zware jeugddelinquenten (harde kern).
Type delict(e): zie: voorgaande rubriek.
Toepassingsfase: Dagcentra zijn bedoeld als alternatief voor vrijheidsstraf en als
bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke vrijheidsstraf. In sommige landen worden

dagcentra gebruikt als vorm van periodieke detentie bij voorwaardelijke
invrijheidstelling.

Toepassingsfase en effectiviteit per land: In Engeland leiden Attendance centres een

kwijnend bestaan. Door het ontbreken van een duidelijk doelstelling is er nauwelijks
draagvlak en inzet voor. In 1987 waren er in heel Engeland nog maar 24. Ze staan

meestal onder leiding van politiecommissarissen. De centra zijn bedoeld voor jonge

daders (17-20 jaar). De duur van het programma is maximaal 36 uur verspreid over

maximaal zes maanden, maar in de praktijk is de uitvoeringsduur van het vonnis

variabel, afhankelijk van de openingstijden van het centrum. Er worden lessen gegeven

in EHBO, houtbewerking, auto-onderhoud en er is veel lichamelijke oefening. De centra
zijn elke (tweede) zaterdag gedurende drie uur ('s ochtends of 's middags) open. De

dienstdoende agent moet in z'n vrije tijd toezicht houden en eventuele afwezigen

proberen te achterhalen en opnieuw te vervolgen. Na afloop van het verblijf in het

centrum dient de verantwoordelijke agent de jongere door te verwijzen naar het

welzijns- of jeugdwerk, maar dit komt zelden voor. Er is dus vrijwel geen nazorg.

Een beter Engels alternatief vormen de in de Criminal Justice Act 1982 geïntroduceerde
Probation day centres. Deze zijn opgezet en worden geleid door de reclassering. Ze

hebben verschillende doelstellingen: drie kwart van de centra meent dat ze een
alternatief vormen voor detentie; andere zien het verminderen van recidive en het
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ontwikkelen van vaardigheden van hun cliënten als belangrijke doelen. In 1985 waren er

al meer dan 80. De Day centre order wordt meestal als bijzondere voorwaarde opgelegd
bij een voorwaardelijke vrijheidsstraf en soms op vrijwillige basis. De duur van het
programma kan variëren van 30 tot maximaal 60 dagen binnenzes maanden. De

activiteiten in day centres zijn grotendeels hetzelfde als in attendance centres, maar er

wordt in day centres ook aandacht besteed aan sociale vaardigheidstraining, crimineel
gedrag, alcohol- en drugmisbruik en er zijn sportactiviteiten. Openingsdagen en -uren

en omvang van de staf kennen een grote variatie. Uit onderzoek blijkt dat de meeste

cliënten jonger zijn dan 30 jaar. Drie kwart van de door hen gepleegde delicten zijn

vermogensmisdrijven (diefstal, inbraak). In 1985 had van de daders met een 'day

probation order' 51 % al eerder een gevangenisstraf uitgezeten, tegen slechts 26% van

de vrijwillige deelnemers. Bovendien had 43 % van de deelnemers met 'day probation

order' zes of meer eerdere veroordelingen, waar dit bij slechts 21 % van de andere

deelnemers het geval was. De conclusie lijkt daarom gerechtvaardigd dat, althans in een

deel van de gevallen, de Engelse day centres als echte vervanging van detentie

fungeren.

Tussen 1986 en 1987 is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 44 day centres. Er
werden 867 gevallen geanalyseerd en gedurende een periode van twee jaar gevolgd. De

meeste onderzochte daders waren 25 jaar of jonger. Twee derde was veroordeeld voor
inbraak en diefstal en 20% voor autodiefstal, verkeers- en gewelddelicten. Meer dan de

helft had al eens in de gevangenis gezeten en een vijfde had eerder een voorwaardelijke

veroordeling of dienstverlening opgelegd gekregen. Slechts 2% had geen strafblad en
meer dan de helft had zes of meer eerdere veroordelingen. In de periode van twee jaar

bleek 63 % eenmaal opnieuw veroordeeld te zijn, 31 % twee maal en 15 % zelfs drie

keer. Jonge daders tot 25 recidiveerden in twee derde van de gevallen, tegen 50 % van

de daders van 36 jaar of ouder. Er bleek ook verband te zijn met eerdere

veroordelingen tot een vrijheidsstraf. Hiermee wordt bevestigd dat hoe jonger een dader

is en hoe meer eerdere veroordelingen en eerdere gevangenisstraffen hij heeft, hoe

groter de kans is op nieuwe veroordelingen. Overigens bleken de dagcentra in staat om
de recidive tijdens de periode van verblijf in het centrum binnen de perken te houden:

slechts 23 % van de veroordeelden recidiveerde. Op grond van de totale recidive-cijfers
kan echter geconcludeerd worden dat dagcentra niet veel invloed hebben op het latere

gedrag van de veroordeelde.
In de Verenigde Staten zijn vanaf 1986 gelijkvormige initiatieven genomen door het

opzetten van Day reporting centers (DRC's). Er zijn nu zes staten die DRC's hebben.

Deze centra functioneren als alternatief voor voorlopige hechtenis of voor gedetineerden
die vlak voor hun voorwaardelijke invrijheidstelling zitten. De gemiddelde verplichte

dagbehandeling in een DRC is tussen de 40 en 50 dagen. De deelnemers moeten

dienstverlening verrichten en dagelijks een activiteitenplan invullen voor de volgende

dag. Daders moeten uit hun arbeidsinkomen een bijdrage betalen voor kost en inwoning

in het DRC waardoor de operationele kosten worden meebetaald. Opgelegde boetes of

schadevergoedingen worden ook via dat inkomen verrekend. Daders met alcohol- en

drugsproblemen moeten een verplichte behandeling (groepstherapie, Alcohol/Narcotics

Anonymous, psychotherapie, sociotherapie) met regelmatige urinetests ondergaan.

Daarnaast wordt gecontroleerd of deelnemers 's avonds thuis zijn (curfew checks). Bij

de uitvoering wordt soms ook elektronisch huisarrest als ondersteuning ingezet om de

ernst van de straf te accentueren. Het niveau van toezicht is hoger dan bij intensief
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toezicht programma's. Bovendien kan de staf zelf beslissen dat de cliënt terug moet naar

de gevangenis, omdat aan de programma-eisen niet is voldaan of als urinetests positief
zijn. Uit een evaluatie van DRC's in Massachusetts blijkt dat er grote verschillen zijn

bij de invulling van het verblijf in de centra. De meeste cliënten hadden een alcohol-

(47%) of drugprobleem (37%). De gepleegde delicten waren hoofdzakelijk

vermogensdelicten (een kwart), drugsgerelateerde delicten (29%), rijden onder invloed

(18%) en gewelddelicten (8%). Uit het evaluatie-onderzoek bleek dat van de eerste 700

deelnemers meer dan twee derde het programma succesvol beëindigde. De niet-

succesvolle deelnemers vielen uit wegens positieve drugtest of het plegen van een delict.

Een onderzoek naar de effectiviteit van het Day reporting Center in Orange County,
California gaf een succespercentage van 84% aan. Van deze deelnemers recidiveerde

8% na gemiddeld 7,5 maanden. Dit bleken daders te zijn met al een aanzienlijk aantal
eerdere veroordelingen. Als bijdrage in de kosten werd een bedrag van $136.000 van de

deelnemers ontvangen (Diggs and Pieper, 1994).
In Milwaukee is een project gestart waarbij psychisch gestoorde daders onder toezicht

worden gehouden in een dagcentrum. Het centrum is in handen van een vrijwilligers-

organisatie. Het programma bevat medische zorg, therapie, hulpverlening bij

huisvesting, financiële zaken. De deelnemers moeten zich dagelijks melden bij het

dagcentrum. In 1992 werden 67 daders naar dit project verwezen door rechters,

advocaten of reclassering. Het project bleek invloed te hebben op het aantal psychisch
gestoorden in voorlopige hechtenis.

Het Day reporting center wordt dan ook als een goed en goedkoop alternatief voor
detentie gezien mits de doelstelling en de doelgroep duidelijk is omschreven (McDonald
and Teitelbaum, 1994).
Diversion centers en Probation detention centers zijn bedoeld als opvangcentra voor

voorwaardelijk veroordeelden die onder reclasseringstoezicht gesteld worden. De rechter
mag de voorwaardelijk veroordeelde voor een periode van 120 dagen in een Diversion

centre plaatsen. In de centra worden opleidingen en groepstherapieën gegeven. Als de

deelnemer een vast inkomen heeft, worden daarvan verblijfskosten, boetes,

schadevergoedingen aan slachtoffers en onderhoudskosten voor het gezin ingehouden.
Er zijn nu 18 Diversion centres met een capaciteit van 900 plaatsen waarmee jaarlijks

3.400 deelnemers kunnen worden opgevangen. Het totaal aantal Probation detention

centres bedraagt 12 met een capaciteit van 150 plaatsen. Deze centra zijn bedoeld voor
de opvang van overtreders van de bepalingen van voorwaardelijke veroordelingen. De

deelnemers moeten onbetaalde arbeid verrichten onder toezicht van niet geuniformeerde

bewakers en moeten veelal een verslavingsbehandeling ondergaan binnen een relatief
korte intensieve periode. Gerekend wordt op een jaarlijkse opvang van 6.600

deelnemers. De beide centra zijn geen alternatief voor de vrijheidsstraf maar kunnen

wel degelijk een preventieve werking hebben op de deelnemers.
In Australië zijn in New South Wales in 1987 Attendance centres gestart als

mogelijkheid om toezicht te kunnen houden op voorwaardelijk veroordeelden en

voorwaardelijk invrijheidgestelden. Daarnaast kan de rechter een verdachte rechtstreeks

naar een dagcentrum verwijzen. Tenslotte kan de verdachte in het kader van een

dienstverlenings-maatregel verwezen worden naar een dagcentrum voor minimaal 20 uur

en maximaal 500 uur. De dagcentra zijn o.a. bedoeld als alternatief voor detentie en
vergelijkbaar met de Engelse Day probation centres. Deelname aan het programma is
afhankelijk van toestemming van de dader. De inhoud van het dagcentrum-programma is
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gericht op groepstherapie waarin het zelfvertrouwen van de cliënt wordt bevorderd.

Ingegaan wordt op het criminele gedrag en op ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Elke fase van het programma moet door de deelnemers geëvalueerd worden om te
kijken of het beantwoord heeft aan de verwachtingen.

In 1989 is de effectiviteit en de efficiency van Attendance centres onderzocht gedurende

6 maanden. Aan het begin van de onderzoeksperiode zaten 305 daders in de onderzochte
dagcentra. Aan het einde van de onderzoeksperiode was dit aantal verdubbeld naar 610

daders. Dit duidt op een toenemend gebruik van en vertrouwen in dagcentra. Dit wordt

bevestigd door het aantal daders (267) dat gedurende de onderzoeksperiode het

programma beëindigde; de voorgaande 18 maanden maakten 271 daders het programma

af. De meeste deelnemers in dagcentra zijn tussen de 17 en 28 jaar (72%). Hiervan is

49% tussen de 17 en 22 jaar. Het aantal uren verblijf in de centra bedroeg minimaal 10

en maximaal 200 uren. Gemiddeld werd 72 uren doorgebracht. In de onderzoeksperiode

maakte 60% van de deelnemers het volledige programma in het dagcentrum af.

Geconcludeerd wordt dat Attendance centres een succesvolle vervanging van de

vrijheidsstraf zijn. Rechters maken steeds meer gebruik van dit alternatief in plaats van

detentie. Ook de reclassering heeft vertrouwen in dit alternatief en oordeelt positief over

het directer persoonlijke contact met de cliënten. De deelnemers verbeteren in de

dagcentra hun sociale vaardigheden en bouwen meer zelfvertrouwen op. Daarnaast

leveren de dagcentra een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzicht van detentie (zie:

kosten). Er wordt echter wel een netwiding effect geconstateerd omdat sommige
rechters dit alternatief breder toepassen dan als vervanging van een vrijheidsstraf

(Caruana and Allanson, 1990).

In Nieuw Zeeland zijn in 1985 dagcentra gestart in het kader van de alternatieve straf
met toestemming van de dader, genaamd 'community care'. Binnen en buiten de

dagcentra wordt aandacht besteed aan opleiding en resocialisatie van individuele daders
en dadergroepen. Zij staan onder toezicht en krijgen hulpverlening gedurende een
periode van maximaal 12 maanden, waarbij zij maximaal 6 maanden in een dagcentrum
moeten verblijven. Community care wordt door de rechterlijke macht als 'soft'

beschouwd en weinig toegepast. Vanaf 1986 zijn jaarlijks ongeveer 600 tot 800
'community care orders' opgelegd (Eskridge and Newbold).

In Duitsland zijn enkele dagcentra gericht op opvang van verdachten die voor

voorlopige hechtenis in aanmerking komen of die het laatste deel van de voorlopige

hechtenis uitzitten (Haftentscheidungshilfe). Deze centra worden geleid door non-profit-

organisaties of reclassering in samenwerking met justitie. De hulpverlening is gericht op

werk en sociale vaardigheid.

yIn Nederland zijn vanaf 1987 een aantal experimentele Dagtrainingscentra (DTC's)

opgezet, bestaande uit een dagprogramma met arbeidstraining, werkervaring en sociale

vaardigheidstraining. De Engelse Probation day centres hebben daarvoor model gestaan.

De DTC's worden in Nederland, beschouwt als leerprojecten voor relatief zware

delinquenten. De DTC's duren 3 maanden en zijn een alternatief voor 3 tot 6 maanden

detentie en voorlopige hechtenis voor jeugdige daders (17-25 jaar) die zich schuldig

maken aan relatief ernstige delicten. Binnen niet al te lange tijd zullen in de meeste

grote steden DTC's komen. Participatie van de verslavingszorg in het DTC-programma
wordt overwogen. Daarnaast zijn experimenten gestart met een iets lichter vorm van

DTC's (Kwartaalcursussen) in Amsterdam en Rotterdam (Cashba) die 3 maanden duren
ter vervanging van 2 tot 4 maanden detentie voor jeugdige daders (17-24 jaar).
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Tot nu toe zijn twee DTC's geëvalueerd nl. de Kwartaalcursus in Amsterdam en het
Dagtrainingscentrum in Eindhoven. Beide projecten geven positieve resultaten te zien.

De deelnemers aan de DTC-programma's werden in de evaluaties vergeleken met

gelijkwaardige categorieën daders die een vrijheidsstraf van gemiddeld 4 maanden
opgelegd kregen. De DTC's bleken een goed alternatief te zijn voor de korte

vrijheidsstraf en de voorlopige hechtenis voor de genoemde categorieën daders.

Bovendien werd bij de deelnemers aan het Dagtrainingscentrum in Eindhoven een

vermindering van de recidive geconstateerd in vergelijking met daders die een

vrijheidsstraf uitzaten. De Kwartaalcursus in Amsterdam gaf echter nauwelijks verschil

in recidive te zien. Er werd wel geconstateerd dat de deelnemers aan de Kwartaalcursus
minder snel, minder vaak en minder zwaar recidiveerden dan de vergelijkbare groep

daders. Hieruit blijkt dat er toch een positieve invloed uitgaat van de Kwartaalcursus.

De evaluaties gaven ook negatieve resultaten te zien wat betreft de bezettingsgraad

(50% tot 60%) van de DTC's. Dit betekent dat de Nederlandse dagcentra slechts een

marginale rol spelen binnen het strafrecht waardoor ze weinig invloed hebben op het

aantal vrijheidsstraffen. Bovendien zijn de DTC's slechts een gedeeltelijke vervanging

van detentie omdat de deelnemers vaak al enkele maanden in voorlopige hechtenis zitten

voordat zij in een DTC worden geplaatst. Een ander negatief aspect is het hoge
uitvalpercentage (gemiddeld 50%) van deelnemers aan DTC-programma's (Van der

Laan, 1994).

Kosten: In Engeland worden Attendance centres gefinancierd door het Home Office op
basis van het aantal aanwezige gestraften en de zonder goedkeuring afwezigen. De Day
centres worden gefinancierd door de reclassering en hebben daardoor een beter
draagvlak.
De Community care in Nieuw Zeeland kost ongeveer 1.000 $NZ per persoon per jaar.

Het verblijf in Attendance centres in Australië kost ongeveer 1.100 $Aus per persoon
per jaar. Dit is aanzienlijk goedkoper dan verblijf in een gevangenis dat meer dan

30.000 $Aus per persoon per jaar kost.
Het verblijf van psychisch gestoorde daders in het Milwaukee dagcentrum kost $3.000
per deelnemer per jaar. Dit is aanzienlijk goedkoper dan plaatsing en behandeling in
psychiatrische inrichtingen.

Literatuur: Junger-Tas, 1993; Eskridge and Newbold, 1993; Van der Laan, 1994;

Diggs and Pieper, 1994; Caruana and Allanson, 1990; Vass and Weston, 1990; Vass,

1990; Curtin, 1990; McDonald and Teitelbaum, 1994.



6 Inbeslagname/ verbeurdverklaring van

voertuigen

Andere namen: confiscation of vehicles, deprivation of cars.
Omschrijving: inbeslagneming/verbeurdverklaring van een voertuig omdat het als

voorwerp wordt beschouwd waarmee het verkeersdelict is begaan. Daarnaast kan

inbeslagneming dienen als drukmiddel om een boete te betalen. Over het algemeen

wordt inbeslagneming/verbeurdverklaring niet toegepast als alternatief voor detentie.

Landen: Nederland, Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk.

Type dader(s) en delict(en): verkeersdelicten zoals aanzienlijke snelheidsovertredingen

en rijden onder invloed.
Toepassingsfase: Alleen in Frankrijk kan dit alternatief toegepast worden ter
vervanging van een vrijheidsstraf van 2 maanden tot 5 jaar.
Toepassing en effectiviteit per land: In Frankrijk kan bij delicten waarvoor een

vrijheidsstraf geldt van 2 maanden tot 5 jaar, één van de volgende alternatieve sancties
toegepast worden:
1 volledige of gedeeltelijke intrekking van het rijbewijs tot 5 jaar;
2 rijverbod ten aanzien van bepaalde voertuigen tot 5 jaar;

3 verbeurdverklaring van een of meer voertuigen die in het bezit zijn van de dader;
4 intrekking en verbod op het aanvragen van een jachtvergunning;
5 verbeurdverklaring van wapens die in het bezit of ter beschikking zijn van de dader.

Deze alternatieven blijken echter nauwelijks toegepast te worden. In 1976 en 1977 was

ongeveer 1 % van alle straffen, een alternatieve straf zoals hiervoor genoemd. In 1977

werden 141 voertuigen inbeslaggenomen. In de jaren daarna is er nauwelijks stijging te

zien geweest in het aantal toepassingen van bovengenoemde alternatieven. In 1984

werden alternatieve sancties nog slechts in ca. 3% van de gevallen toegepast. Een

verklaring daarvoor is dat sommige van deze alternatieven niet in verhouding staan tot
een vrijheidsstraf. De effectiviteit wordt door de rechters in twijfel getrokken.

Daarnaast zijn er een aantal praktische problemen bij de tenuitvoerlegging: wie
controleert de uitvoering van de gedeeltelijke intrekking van het rijbewijs, wie bepaalt

de waarde van het inbeslaggenomen voertuig en hoe wordt dit bepaalt en wie zoekt uit
of de verdachte ook de eigenaar is van het voertuig (Kalmthout en Tak, 1988).

In Engeland kan verbeurdverklaring sinds 1988 als maatregel bij elk delict toegepast
worden. De auto van de dader waarin gestolen goederen vervoerd zijn, kan bijvoorbeeld

verbeurd verklaart worden. Thomas (1989) signaleert problemen met de waardebepaling

van de inbeslaggenomen goederen bij toepassing van een dergelijke maatregel. In 1992

zijn negentig daders van verkeersdelicten die een rijverbod hadden gekregen voor een

periode van 2 weken tot 10 jaar, geïnterviewd ten behoeve van een onderzoek naar de

effectiviteit van deze maatregel. De onderzoekers vroegen hen ook in hoeverre

inbeslagname van de auto effect zou hebben op het rijverbod. De meeste daders deden

gedurende de periode van het rijverbod al vrijwillig afstand van de auto door deze te

verkopen of uit te lenen aan derden. Veel daders geloofden niet dat inbeslagname van
de auto effect zou hebben, omdat ze gemakkelijk aan een andere auto zouden kunnen
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komen als ze toch wilden rijden. Het effect bleek hooguit afhankelijk van de financiële

positie van de dader en de periode van rijverbod.
In de Verenigde Staten worden experimenten uitgevoerd (bijvoorbeeld in New York

City) met inbeslagneming van voertuigen die worden gebruikt door druggebruikers om

drugs te kopen of te verhandelen (Office of justice programs, 1990).

In Nederland zijn onlangs weer berichten in de dagbladen verschenen over het

eventueel wettelijk regelen van verbeurdverklaring van voertuigen bij ernstige

verkeersdelicten. In het verleden is een dergelijke maatregel regelmatig bepleit, zoals

door Van Amerongen (1983) die deze maatregel toegepast zou willen zien in alle

gevallen van letsel, dood en recidive bij rijden onder invloed. Ook als de dader niet in
een auto van een ander rijdt, zou deze maatregel toegepast moeten worden omdat de

auto als het voorwerp zou moeten worden beschouwd waarmee het delict is gepleegd. In

1991 is een richtlijn verschenen van het openbaar ministerie inzake inbeslagneming van

voertuigen bij verkeersdelicten. Vatbaar voor inbeslagname zijn alle voorwerpen:
1 die kunnen dienen om de waarheid aan het licht te brengen;
2 waarvan de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen.
De politie mag tot inbeslagneming overgaan bij excessieve snelheidsovertredingen van

meer dan 50 km/uur en bij ernstig recidiverende rijders onder invloed. De Doelder

(1991) reageerde op punt 2 door te vermelden dat rechters slechts bij uitzondering

verbeurdverklaring als bijkomende straf opleggen.

De Wet Mulder bevat de mogelijkheid tot inbewaringstelling van motorvoertuigen van
bestuurders zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland dan wel die een eerder

opgelegde boete nog niet hebben betaald. Dit kan ook worden toegepast bij constatering

op kenteken, als de betrokken persoon zich kort daarna meldt op het politiebureau.
Rogier (1994) pleit ervoor dit laatste in de praktijk toe te passen op buitenlanders.

Hoewel de feitelijke ervaringen met deze maatregelen nog gering zijn, lijkt het erop dat
dreiging daarmee in het algemeen al voldoende is om onmiddellijke betaling af te

dwingen. Het verdient volgens Rogier aanbeveling om wettelijk te regelen dat uit het

batig saldo bij de verkoop van een buitengebruikgesteld of inbewaringgesteld voertuig

tevens de openstaande geldboete(s) worden voldaan.

Tijdens een debat over de verkeersveiligheid op 14 maart 1995 is gesproken over
toepassing van verbeurdverklaring van het voertuig bij ernstige snelheidsovertredingen.

De ministers van justitie en verkeer & waterstaat hebben in een brief aan de Kamer
laten weten dat zij zullen onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is het Wetsontwerp

inzake ontzegging van rijbevoegdheid met een dergelijk bepaling uit te breiden. De

volgende problemen zullen dan opgelost moeten worden:

1 kunnen geleasde auto's ook afgepakt worden;
2 de waarde van de auto staat meestal niet in verhouding tot de boete;
3 hoeveel procent boven de maximumsnelheid komt in aanmerking voor

verbeurdverklaring;
4 het aantal excessieve snelheidsovertredingen is te gering waardoor een dergelijke

maatregel maar zeer beperkt kan worden toegepast.
Kosten: geen gegevens bekend.

Literatuur: Kalmthout en Tak, 1988; Office of justice programs, 1990; Rogier, 1994;
Aanvullende, 1994; Amerongen, 1983; Thomas, 1989; Scheffer, 1990; Doelder, 1991;

Mirrlees-Black, 1993.



7 Intensief toezichtprogramma

Andere namen: intensive supervision programs, controle judiciaire, jeugdreclassering,

intensieve reclasseringsbegeleiding, tracking.

Omschrijving: Dit is intensief reclasseringstoezicht gecombineerd met andere

alternatieve sanctie-elementen en/of dwangbehandeling. De doelstellingen van deze

programma's zijn:

1 efficiënter gebruik van schaarse gevangeniscellen;
2 goedkoper alternatief voor de vrijheidsbeneming;
3 reductie van crimineel gedrag of genezing van verslaafde voorwaardelijk

veroordeelden;
4 toediening van geëigende (voldoende zware) straffen.
De volgende elementen maken vaak deel uit van intensieve toezichtprogramma's
(ITP's):
- dienstverlening;
- (elektronisch) huisarrest;

- conflictoplossing en schaderegeling
- (urine)controles op drug- en alcoholmisbruik;
- hulpverlening en/of dwangbehandeling bestaande uit: counseling, slachtoffer-

cursussen, therapie in geval van drug-, alcohol- of gokverslaving, opleiding en

scholing, hulp bij het vinden van werk.

Een standaard ITP wordt gekenmerkt door ten minste twee contacten per week en
huisbezoeken 's nachts. Daarnaast worden soms huiszoekingen verricht en dient de
dader dikwijls een wekelijkse of maandelijkse financiële bijdrage aan het project te

betalen.

Landen: Verenigde Staten, Australië, Duitsland, Engeland, Schotland, Italië, Frankrijk,
Nederland.
Type delict(en): ITP's in de Verenigde Staten zijn gericht op een betrekkelijk zware

categorie meer- en minderjarige daders. In de praktijk blijkt dat de zware categorie

delinquenten meestal worden uitgesloten van deelname aan een ITP. Deze categorie
omvat daders met een hoge kans op recidive en een lange gevarieerde criminele

carrière, gevaarlijke daders met een grote kans op gewelddadig gedrag en daders die

een zeer ernstig delict hebben gepleegd. De meeste deelnemers aan ITP's zijn kleine

drugdealers, inbrekers en andere vermogensdelinquenten met vaak slechts één eerdere

veroordeling. In het algemeen kan wel gezegd worden dat de ITP-deelnemers daders een

zwaardere categorie zijn dan voorwaardelijk veroordeelden.

In Australië zijn ITP's bedoeld voor alcohol- of drugverslaafden die een ernstig delict
hebben gepleegd dat in aanmerking komt voor een gevangenisstraf.
In Engeland wordt geëxperimenteerd met ITP voor jongvolwassenen tussen 17 en 20
jaar en in Schotland met jongvolwassenen tussen 16 en 21 jaar.
De ITP's in Nederland zijn bedoeld voor kansarme stelselmatige delinquenten (meestal

jongvolwassenen) die zich regelmatig schuldig maken aan ernstige delicten en die zich
tot nu toe ongevoelig hebben getoond voor verandering. Zij kenmerken zich door
persoonlijke (psychische) problemen en regelmatig alcohol- en (hard)druggebruik.
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ITP's in de vorm van jeugdreclassering en intensieve ambulante begeleiding past men
toe op minderjarigen. Deze ITP's zijn minder intensief dan de projecten voor
stelselmatige daders.
Type dader(s): zie: voorgaande rubriek.
Toepassingsfase: alternatief voor vrijheidsstraf, voorwaardelijke veroordeling met
toezicht en voorwaarde bij vervroegde invrijheidstelling.
Toepassingsfase en effectiviteit per land: In de Verenigde Staten zijn er inmiddels
(experimentele) ITP's in 38 staten. In 1993 is berekend dat in dat jaar ca. 120.000
daders in ITP's waren geplaatst. Dit alternatief berust op drie toepassingsmodellen:
1 het rechtsmodel, dat de nadruk legt op straf, gebaseerd op de ernst van het feit. De

dader wordt niet verplicht deel te nemen aan counseling of behandeling;
2 het risicocontrolemodel probeert de recidive-risico's in evenwicht te brengen met

een rechtvaardige straf;

3 het behandelingsmodel waarbij naast punitieve elementen de behandeling een
vereiste is.

Na vaststelling van het behandelingsplan (6 maanden tot 2 jaar) berust de

verantwoordelijkheid van deelname bij de dader.
In Staten waar straftoemetingsrichtlijnen gelden, wordt ITP vaak toegepast als

alternatief voor een vrijheidsstraf. In Staten met een sanctiestelsel van onbepaalde duur
kan de reclassering een dader in een ITP plaatsen als deze door de rechter een

voorwaardelijke veroordeling met reclasseringstoezicht opgelegd krijgt. De reclassering
is in dit systeem zowel voor classificatie van daders als voor het toezicht

verantwoordelijk. Ter ondersteuning zijn in een aantal Staten instrumenten ontwikkeld

om het recidive-risico en de behandelingsbehoeften in te schatten. Ook kan ITP
opgelegd worden als voorwaarde voor een vroegtijdige invrijheidstelling. De beslissing
hierover wordt genomen op het moment van vonniswijzing of na een veroordeling in de

vorm van 'shock probation', wijziging van het vonnis of zgn. 'split sentences' (eerst

gevangenisstraf daarna 2 maanden ITP).

Het ITP wordt door daders als een zeer veeleisende interventie gezien. Uit een
grootscheepse evaluatie van 14 ITP's door de RAND Corporation kwam zelfs als

bevinding naar voren dat bij een ITP (Marion County, Oregon) 25% van de daders

weigerde om aan het ITP deel te nemen; zij prefereerden de gevangenis. Kleine 'case

loads' en veel contacten vormen de hoeksteen van veel ITP's. De gemiddelde 'case

load' per ITP-medewerker is 25 daders. Het totaal aantal contacten varieert tussen 2 en

32 per maand. Daarnaast varieert het aantal en de intensiteit van diverse controles. Uit

onderzoek van het ITP in Georgia bleek dat 30% van de daders tot een laag-risico-groep
behoren en minder dan 20% tot een hoog-risico-groep. Hetzelfde geldt voor het ITP in
New Jersey dat grotendeels daders opneemt die ook in aanmerking zouden kunnen

komen voor gewoon reclasseringstoezicht (probation). De zeer restrictieve
selectiecriteria voor deelname aan een ITP zijn daarvoor verantwoordelijk. Naarmate de

programma's zich meer richten op echt zware delinquenten, slagen zij er beter in een

alternatief te bieden voor de gevangenisstraf.

Vanaf midden jaren tachtig is in de VS uitgebreid geëxperimenteerd met ITP's voor

jeugdige delinquenten en vervroegd invrijheidgestelde jeugdige gedetineerden. Deze

ITP's richten zich voornamelijk op intensieve behandeling, begeleiding en intensief
toezicht van 'high risk juvenile probationers' (met een aanzienlijk delictverleden, met

gedragsproblemen en/of die een ernstig delict hebben gepleegd). In tegenstelling tot de
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ITP's voor volwassenen zijn de ITP's voor jeugdigen nauwelijks onderzocht en

geëvalueerd. De weinige evaluaties geven nauwelijks verschil te zien in recidivecijfers

bij jeugdigen met gewoon reclasseringstoezicht in vergelijking met jeugdige ITP-

deelnemers.

Sinds de start van het eerste ITP in 1982 in Georgia zijn er tot op heden diverse
evaluatie-onderzoeken inzake ITP's verricht. Uit een aantal van deze onderzoeken blijkt

dat de kans op terugkeer naar de gevangenis van ITP-deelnemers groter is dan van

voorwaardelijk invrijheidgestelden. De oorzaak daarvan is het intensieve toezicht (soms

ook uitgevoerd door de plaatselijke politie) dat tot grote toename leidt van met name

overtredingen van ITP-voorwaarden. Hieruit volgt dat hoe sneller men ITP-deelnemers

terugstuurt naar de gevangenis, hoe minder celcapaciteit door ITP's wordt vervangen.

Volgens Junger-Tas (1993) concluderen veel onderzoekers nogal voorbarig dat ITP's

een groot aantal daders buiten de gevangenis houdt. Alleen al op grond van de totale

omvang van de gedetineerden-populatie in vergelijking met de capaciteit van een ITP

kan geconcludeerd worden dat de invloed marginaal is. Zo heeft New Jersey een ITP
met een capaciteit van 400 plaatsen, terwijl er in die Staat 12.000 gedetineerden zijn.

Ten aanzien van de effectiviteit van ITP's zijn op basis van een groot aantal

onderzoeken de volgende conclusies te trekken:
- verschil in recidive-cijfers tussen verschillende ITP's blijken af te hangen van het

delict- en strafverleden van de deelnemers;

- hoge recidive-cijfers van ITP-deelnemers kunnen het gevolg zijn van meer toezicht
en controle op overtreding van de voorwaarden of nieuwe delicten;

- een streng reclasseringsbeleid ten aanzien van overtreding van de ITP-voorwaarden
kan leiden tot lage successcores door het onmiddellijk in detentie (laten) plaatsen
van overtredende ITP-deelnemers; een soepeler leidt tot hogere succespercentages;

- ITP's hebben een duidelijk afschrikkend effect op crimineel gedrag door intensief
toezicht en controle gecombineerd met behandelprogramma's; dit leidt tot
verminderde recidive;

- ITP's zouden zich met name moeten richten op verslavingsbehandeling,

arbeidsparticipatie en gezins-/relatieproblemen.
Een omvangrijk onderzoek van de Amerikaanse rekenkamer geeft aan dat tussen de 5%

en 44% van de ITP-deelnemers recidiveert. Daarnaast recidiveren ITP-deelnemers vaker

dan voorwaardelijk veroordeelden, alhoewel de rekenkamer opmerkt dat dit het gevolg

kan zijn van scherper toezicht en controle. Tenslotte blijkt uit dit onderzoek dat de

recidive van ITP-deelnemers aanzienlijk lager (23% tot 45%) is dan van voorwaardelijk

invrijheidgestelden (parolees).
Junger-Tas (1993) vindt het principe van ITP's aantrekkelijk omdat het is gebaseerd op
een uitgewerkt programma van sanctie-eisen en controle daarop waardoor een mengsel
van straf en resocialisatie ontstaat. ITP's bieden eindeloze combinatiemogelijkheden van
zinvolle straffen en behandeling. Voorwaarde voor het welslagen is de bereidheid van
de reclassering zich hiervoor volledig in te zetten door zowel intensieve controles uit te
oefenen, als hulpverlening en begeleiding te bieden.
Gendreau, Cullen en Bonta (1993) pleiten voor meer nadruk op resocialisatie bij ITP's

om de recidive van deelnemers te verminderen. Zij stellen voor de naam van deze

programma's te wijzigen in 'intensive rehabilitation supervision' (IRS). De intensieve
contacten tussen reclassering en dader dienen niet alleen gericht te zijn op toezicht en

controle, maar juist ook op resocialisatie. Met name zal IRS gericht moeten worden op
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daders met een hoog recidive-risico. De kosten van deze nieuwe activiteit zouden
gedeeltelijk onttrokken kunnen worden uit de dure controle-activiteiten zoals
elektronisch huisarrest en drugtesten.
In Australië worden ITP's toegepast bij (gedwongen) behandeling van zware

delinquenten met een alcohol- of drugverslaving die voor detentie in aanmerking komen.

Het is bovendien wettelijk geregeld dat dergelijke verslaafden als alternatief voor een

gevangenisstraf, reclasseringstoezicht met verplichte behandeling opgelegd kunnen

krijgen. Bij overtreding van de voorwaarden (geen alcohol- of druggebruik) wordt de

gevangenisstraf alsnog uitgevoerd.

Een evaluatieonderzoek uit 1983 gaf aan dat de project-deelnemers voornamelijk bestaan
uit vermogensdelinquenten (veelal drugverslaafden) en verkeersdelinquenten

(alcoholverslaafden). Een vijfde was veroordeeld voor een gewelddelict en 60% was al

zes maal eerder gearresteerd voor een delict als gevolg van de verslaving. Het
succespercentage van het project was voor alcoholverslaafden 71 %, voor

drugverslaafden 38% en voor dubbel-verslaafden 62%. Bij alcoholverslaafden hing het

succes af van stabiele gezinsrelaties. Alcoholverslaafde verkeersdelinquenten hadden
relatief een grote kans op succes.

In New South Wales zijn er plannen om intensief toezicht met huisarrest toe te gaan

passen als bijzondere voorwaarde bij borgtocht. Het doel daarvan is het aantal

voorlopige hechtenissen en daarmee de kosten van detentie terug te dringen. De

wetgeving van New South Wales bevat een artikel over de toepassing van borgtocht met
bijzondere voorwaarden. Deze mogelijkheid wordt echter nauwelijks toegepast. Lay

(1991) stelt voor het toezicht en de controle in handen van de politie te leggen.

Engeland en Schotland passen ITP's experimenteel toe als alternatief voor detentie. Zij

vinden voornamelijk plaats in dagcentra. In de Criminal Justice Act 1992 is via de zgn.

'combination order' de mogelijkheid gecreëerd om reclasseringstoezicht te koppelen aan
dienstverlening voor daders van 16 jaar en ouder. Deze maatregel duurt minimaal 1 jaar

en maximaal 3 jaar. Binnen deze periode moet de dader minimaal 40 uur en maximaal
100 uur dienstverlening verrichten.

Bij minderjarigen wordt in Engeland gewerkt met 'trackers' als onderdeel van
'supervised activities'. Vrijwilligers volgen de jongeren van nabij en begeleiden ze bij
bezoek aan instanties. Ze stellen weekroosters op en gaan na of jongeren zich aan

afspraken houden en zich op bepaalde tijden op afgesproken plaatsen bevinden. Ook

wordt contact gehouden met de ouders en worden soms controles gehouden op drug- en
alcoholgebruik.

Het Leeds Young Adult Offenders project is een experiment waarbij jongeren tussen 17

en 20 jaar op aanbeveling van de reclassering naar dit project worden verwezen op basis

van hun risico op detentie. Uit onderzoek blijkt dat ondanks de project-aanbeveling in

ongeveer de helft van de gevallen toch een gevangenisstraf wordt opgelegd met een

gemiddelde duur van 18 maanden. Dit hangt af van het gepleegde delict. Overvallers

krijgen bijvoorbeeld relatief vaker een vrijheidsstraf opgelegd, terwijl lichtere

vermogensdelinquenten vaker naar het project worden verwezen.

Mclvor (1992) verwijst naar een tweetal onderzoeken inzake projecten met een vorm
van intensief toezicht op jeugdige daders. Beide projecten gaven lagere recidive-cijfers

te zien in vergelijking met jeugdige gedetineerden.

Op initiatief van het Home Office zijn in april 1990 acht ITP's gestart die na twee jaar

zouden worden geëvalueerd. De eerste resultaten van de evaluatie zijn begin 1995
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bekend geworden. Van de acht projecten is er één in 1991 gestopt. Tussen april 1990 en

maart 1992 kwamen in totaal 1.677 jeugdige daders in aanmerking voor een ITP. 45%

daarvan werd daadwerkelijk veroordeeld tot het volgen van een ITP. Twee derde van
degenen die niet voor ITP in aanmerking kwamen, kregen een gevangenisstraf

opgelegd. 48 % van de deelnemers was tussen de 17 en 20 jaar; 29 % tussen de 21 en 25

jaar. De meeste daders (64%) hadden vermogensdelicten (voornamelijk inbraak)

gepleegd. Slechts 6% van de deelnemers was first offender en 51 % had zes of meer

veroordelingen achter de rug. Meer dan de helft had al eens in de gevangenis gezeten.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat de ITP's weinig overeenkomst vertonen in de opzet

van de programma's. Het succes van een ITP blijkt niet alleen af te hangen van de
programma-inhoud maar ook van de kwaliteit van de organisatie en het management. De

deelnemers waren over het algemeen positief in hun oordeel over het ITP. Ook de
reclasseringswerkers oordeelden positief over het ITP. Het vervolg van het evaluatie-

onderzoek zal betrekking hebben op recidive van de ITP-deelnemers (Mair e.o., 1995).

In Duitsland is reclasseringsbegeleiding soms een (bijzondere) voorwaarde bij een

voorwaardelijke veroordeling. De voorwaarde bestaat uit genoegdoening van het begane

onrecht (Auflage) en hulp- en steunverlening (Weisung) om recidive te voorkomen. Het
Amtsgericht van de woonplaats van de veroordeelde voert deze taak uit. Voor concrete

uitvoering van controle, alsmede voor hulp- en steunverlening, kan het gerecht een

reclasseringsambtenaar (Bew^hrungshilfer) inschakelen. Intensieve

reclasseringsbegeleiding is echter als alternatieve sanctie in het geheel onbekend in de
Bondsrepubliek (Belksma, 1993).

In Italië is ITP uitsluitend onderdeel van voorwaardelijke vrijlating bij
gevangenisstraffen tot 3 jaar, waarvan de dader minstens 1 maand heeft uitgezeten.

In Frankrijk is ITP een alternatief voor voorlopige hechtenis. Naast de hiervoor
genoemde beperkingen kan de verdachte beperkt worden in zijn contacten met derden en

dient hij zijn paspoort/identiteitsbewijs in te leveren.

De regering in Nederland is in 1992 accoord gegaan met het voorstel van de Overleg-
en adviescommissie alternatieve sancties (OCAS) om te experimenteren met intensieve

begeleidingsprogramma's. Daarop is de reclassering in 1992 in Dordrecht als eerste

gestart met een proef met een dergelijk programma voor een door justitie, politie en

reclassering geselecteerde groep hardnekkige delinquenten (harde kern, stelselmatige

daders). Dit zijn jongeren die zich bij herhaling schuldig maken aan zwaardere vormen

van veel voorkomende criminaliteit en met name ernstige gewelddelicten. Veelal is bij

deze jongeren alcohol- en druggebruik populair. Het criminele gedrag maakt deel uit

van hun leefpatroon en is uitsluitend gericht op financieel gewin. Zodra een delinquent

uit deze selectie in aanraking komt met justitie of politie, wordt hem de keus gesteld:

meewerken in een verplicht kader (via een contract) aan gedragsverandering op basis

van een intensief programma, of vervolging. Als de delinquent akkoord gaat, wordt

door de reclassering een individueel plan opgesteld, waarin verplichtingen zijn

opgenomen, zoals het uitvoeren van een werkstraf, eventueel in combinatie met één of

meer leerstraffen, deelname aan een (verslavings)behandeling, budgettering, voldoen
van een schaderegeling en het volgen van trainingen en cursussen gericht op werk.

Hiermee wordt getracht enige structuur in het dagelijkse leven van de betrokkene te
brengen en hulp te bieden om aan verplichtingen (schadevergoeding, schulden) te

voldoen. Voorts kan een ITP helpen om stabiliteit in het leven van de betrokkene te
brengen, zoals huisvesting, sociale bindingen, werken aan psychische - en
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verslavingsproblemen, en dergelijke. De inspanningsverplichting die gepaard gaat met
het intensieve contact en de voortdurende controle maken van deze met ITP
vergelijkbare sanctie een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dit alternatief is bedoeld om
detentie van 3 tot 6 maanden te vervangen. Een andere vorm van intensieve

reclasserings-begeleiding vindt plaats bij de zgn. dader-incest projecten waarvan er nu

een aantal in Nederland zijn gestart.
In 1994 werden de eerste resultaten van het in Dordrecht gestarte project 'Stelselmatige

daderaanpak' gepresenteerd. In 1992 en 1993 werden in totaal 35 deelnemers intensief

begeleid, waarbij 2.8 formatieplaats werd ingezet. Iedere deelnemer onderhoudt niet

alleen regelmatig contact met een reclasseringsambtenaar (minimaal drie maal per week)

en een politieambtenaar, maar heeft ook periodiek een voortgangsgesprek met een vaste
officier van justitie. In totaal doen twaalf mensen van politie en justitie en reclassering

mee met het project. Geconcludeerd werd dat met behulp van dit project stelselmatige
daders zich enkele maanden tot twee jaar onthielden van crimineel gedrag tegen relatief

geringe kosten. In het jaar 1993 is het aantal woninginbraken met 31 % verminderd. Of

dit in causaal verband staat met dit project is echter niet te bewijzen (De Beer,

Rademaker en Van Zon, 1994).
In Groningen krijgen verslaafde stelselmatige inbrekers de keuze tussen een huis met

basisinboedel, uitkering, methadon/verslavingsbehandeling en een intensief

toezichthoudend en controlerend hulpverlener, of intensief toezicht en aanpak door de

politie. Sinds mei 1993 worden op deze manier 12 hardnekkige daders aangepakt. Van

deze 12 zijn tot nu toe 5 daders met succes aangepakt (Baardemans en Struijk, 1994).
Ook in Assen, Almelo en Breda en Den Bosch zijn dergelijke projecten gestart of
gepland.

Jeugdreclassering is bedoeld om minderjarige jeugddelinquenten hulp te bieden bij de
maatschappelijke integratie en om recidive te voorkomen. Jeugdreclassering wordt
voornamelijk als een vorm van vroeghulp toegepast om voorlopige hechtenis terug te

dringen en te voorkomen dat jongeren gedagvaard worden of een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf opgelegd krijgen. Gedurende 3-6 maanden is er 1 à 2 keer per week

contact met een begeleider. In jeugdinrichting "t nieuw Lloyd" in Amsterdam is een

experiment met jeugdreclassering gestart waarbij een aanbod van hulpverlening wordt
gedaan tijdens detentie (preventieve hechtenis of jeugddetentie) met als voornaamste

doel het opstellen en uitvoeren van een hulpverleningsplan gericht op terugkeer in de

samenleving. Na afloop van de detentie blijft dezelfde begeleider tien tot elf maanden

contact houden.
Een met 'trackers' vergelijkbaar systeem is het experiment genaamd het
'Coachesproject' van de afdeling Gedragstherapie van het Paedalogisch Instituut in

Amsterdam. In het kader van jeugdhulpverlening ten aanzien van (ex-)ondertoezicht-

gestelden gebruiken vrijwilligers (coaches) een op gedragstherapie gebaseerde
methodiek, gericht op hulpverlening en vrijwillige medewerking maar niet op controle.

Kosten: Een streng reclasseringsbeleid ten aanzien van overtreding van de ITP-

bepalingen kan leiden tot hogere kosten (soms twee maal zo hoog als traditioneel

reclasseringstoezicht) voor het opnieuw vervolgen, de berechting en het
gevangenisverblijf van de overtreder. In de VS moeten ITP-deelnemers dikwijls een
wekelijkse of maandelijkse financiële bijdrage aan het project betalen. In Georgia

worden ITP-deelnemers veroordeeld tot een maandelijkse bijdrage van $10 tot $50. Uit
een vier jaar durend evaluatieonderzoek bleek zelfs dat het totaal aan bijdragen hoger
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was dan de kosten van de ITP's. Het resterende bedrag werd vervolgens aan andere

reclasseringsprojecten besteed. Uit een onderzoek in New Jersey berekende men een
kostenbesparing van $7.000 á $8.000 per ITP-deelnemer in vergelijking met detentie
gevolgd door reclasseringstoezicht. Daarnaast zijn er baten via-het betaalde werk

verricht door ITP-deelnemers. Het gemiddeld jaarinkomen van een ITP-deelnemer
bedroeg $10.000; tegen gemiddeld $5.000 jaar-inkomen uit arbeid door gedetineerden.

Dit betekent ook meer belastinginkomsten, een hoger gezinsinkomen en meer

mogelijkheden voor bijdragen voor schadevergoeding of ITP-verblijf. Daarnaast levert

de dienstverlening baten op tot ongeveer $200.000 per jaar. Junger-Tas (1993) tekent

hierbij aan dat deze gunstige cijfers zeer globaal en bovendien geflatteerd zijn. Men
moet bij de uitvoering van ITP's ook rekening houden met extra personeelskosten,

onderbezetting, onderhoudskosten en extra kosten door intensieve controle en toezicht.
Een RAND-evaluatie van 14 ITP's concludeert zelfs dat ITP's duurder zijn. Hoewel ze

per deelnemer minder kosten dan detentie, hebben ITP's hogere totale exploitatie-

kosten. De conclusie van deze evaluatie is dat ITP's niet tot kostenbesparingen leiden.

Het Engelse 'tracking'-systeem werd in 1990 geschat op 100 Pound per persoon per

week. In vergelijking daarmee zijn de kosten van detentie (288 Pound) en de kosten van

reclasseringstoezicht bij voorwaardelijk veroordeling (19 Pound) per persoon per week

(Whitfield, 1990).
De kosten van intensieve begeleidingsprogramma's in Nederland bestaan voornamelijk

uit de kosten van het intensief reclasseringstoezicht. De kosten per deelnemer zijn

berekend op f.16.000,- per jaar.

Literatuur: Junger-Tas, 1993; Kalmthout en Tak, 1992; Asquith and Samuel, 1994;
Werkgroep kosten-baten taakstraffen, 1994; Overleg- en adviescommissie alternatieve
sancties, 1991; van der Laan, 1988; van der Laan, 1993; Ploeg en De Beer, 1993;
Belksma, 1993; Barclay, 1993; Mair a.o., 1995; Gendreau, Cullen and Bonta, 1994;
Baardemans, 1994; Schutte, 1994; McDonald and Teitelbaum, 1994; Mclvor, 1992; De
Beer en Van Zon, 1994; Regeringsstandpunt, 1992; Whitfield, 1990; Lay, 1991;
Peterselia and Turner, 1993; Intensive, 1991.
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8 Kampement

Andere namen: boot camps, shock incarceration (VS), jeugdwerkinrichting (NL),
secure training centre (GB).
Omschrijving: Boot camp in de Verenigde Staten is een korte vrijheidsstraf (shock

incarceration) van gemiddeld 3 maanden (max. 6 maanden), soms gevolgd door

intensief reclasseringstoezicht. Het boot camp programma wordt gekenmerkt door een
militair regime met veel driloefeningen, marcheren, lichamelijke training en militaire
discipline met strenge straffen voor kleine overtredingen. Deze aspecten worden

gecombineerd met lichamelijk zware arbeid, onderwijs, het aanleren van
beroepsvaardigheden, drugvoorlichting en/of drugbehandeling en soms ook

psychotherapie. Boot camp is een alternatief voor een vrijheidsstraf van 1 à 2 jaar. De
afgelopen jaren zijn er ook zogenaamde 'jail boot camps' gestart als alternatief voor

preventieve hechtenis. In dit laatste geval is het verblijf beperkt tot een periode van 2
tot 4 maanden. De deelname aan een boot camp is vrijwillig, zij het dat bij niet-

deelname de traditionele vrijheidsstraf uitgezeten moet worden. Dit laatste geldt ook als

het programma niet afgemaakt wordt.
In Nederland is in 1994 een experiment van start gegaan met een jeugdwerkinrichting

(kampement) in Veenhuizen, bestaande uit een combinatie van detentie en intensieve

ambulante begeleiding in drie fasen. Na een fase van drie tot zes maanden in een half-
open inrichting volgen zes maanden van intensieve ambulante begeleiding door de

reclassering (vergelijkbaar met een intensief-toezicht-project). De laatste fase is een
extramurale fase waarin de deelnemers weer thuis wonen en werken onder intensieve

begeleiding. Het totale programma duurt 15 maanden. Het accent ligt op discipline en

arbeidstoeleiding, -training, en -gewenning om de maatschappelijke positie te

verbeteren. Van belang is het krijgen en behouden van werk gecombineerd met sociale
vaardigheden. De jeugdwerkinrichting is een alternatief voor 6 maanden tot 2 jaar

detentie.
In Engeland is een wetsvoorstel aanhangig inzake een nieuwe jeugdmaatregel genaamd

'secure training ordre', voor een periode tussen 6 en 24 maanden, waarvan de helft zal
bestaan uit detentie en de andere helft uit intensief reclasseringstoezicht.

Landen: Verenigde Staten, Nederland (experiment), Engeland (wetsvoorstel).
Type delict(en): vermogensdelicten (inbraak en diefstal) en aan drugs gerelateerde
delicten (VS), ernstige (gewelds)delicten (NL en GB).
Type dader(s): boot camp in de Verenigde Staten is gericht op jonge, niet-gewelddadige

first offenders tussen 17 en 25 jaar (jongvolwassenen); een groot gedeelte van de

deelnemers zijn verslaafde delinquenten (90% tot 95%). De meeste daders zijn mannen.

In sommige staten is er een apart programma voor jonge vrouwelijke delinquenten. Jail

boot camps hanteren over het algemeen een ruimere leeftijdsmarge (tot zelfs 45 jaar)

hoewel de meeste geselecteerden jeugdige first offenders zijn. Soms worden ook

zogenaamde 'parole violators' in de jail boot camps geplaatst.
In Nederland is de jeugdwerkinrichting gericht op jongvolwassen meerderjarige

delinquenten (18-23 jaar) en minderjarigen van 16 en 17 waarop het

volwassenenstrafrecht wordt toegepast. In veel gevallen gaat het om zogenaamde



stelselmatige daders (harde kern) die veelvuldig ernstige delicten plegen.
In Engeland is het 'secure training centre' bedoeld voor minderjarige stelselmatige

daders die drie of meer delicten hebben begaan die in het volwassenenstrafrecht tot
gevangenisstraf zouden leiden. Daarnaast geldt een overtreding tijdens de periode van

voorwaardelijke veroordeling als verzwarende omstandigheid.

Toepassingsfase: In een aantal Staten van de Verenigde Staten worden jeugdige daders

direct door de rechter tot een boot camp veroordeeld. Als de veroordeelde niet gewenst

wordt door de leiding van het boot camp of niet geplaatst kan vvorden, moet deze
opnieuw voor de rechter verschijnen. In andere Staten worden tot vrijheidsstraf

veroordeelde daders overgedragen aan het gevangeniswezen, dat de potentiële

deelnemers aan een boot camp programma selecteert. De rest wordt dan naar de

traditionele gevangenis doorgestuurd. De afgelopen jaren is een aantal boot camp

programma's gestart voor preventief gehechten in (county) jails. Tenslotte kan een
commissie voor voorwaardelijke invrijheidsstelling een gedetineerde selecteren voor een

boot camp programma. Het niet afmaken van een programma leidt meestal tot het
uitzitten van de rest van de straf in de gevangenis of het opnieuw voor de rechter

moeten verschijnen.
In Nederland worden de deelnemers 'gerecruteerd' onder preventief gehechten die

afkomstig zijn uit een aantal 'pilot'-arrondissementen. De deelname geschiedt op

vrijwillige basis maar is niet vrijblijvend tijdens het traject in de jeugdwerkinrichting.

Degenenen die voortijdig afhaken of, bij herhaling, afspraken en opdrachten niet

nakomen, worden teruggeplaatst in een gesloten inrichting. Verwacht wordt dat per jaar
60 à 80 jongeren in de jeugdwerkinrichting geplaatst kunnen worden.

In Engeland zijn in afwachting van definitieve wettelijke regeling 5 nieuwe centra

gepland met een capaciteit van 40 plaatsen per centrum gepland. Bij een gemiddelde
periode van zes maanden in het centrum kunnen jaarlijks 400 deelnemers in de centra
verblijven.

Effectiviteit: In 1993 telde de Verenigde Staten meer dan 46 boot camp programma's
met een capaciteit van ca. 7.500 bedden in 29 Staten. Het gemiddeld aantal deelnemers
per programma ligt tussen de 100 en 300. Daarnaast werden in 1992 10 boot camp
programma's geteld die zich speciaal richten op preventief gehechten, genaamd 'jail
boot camps'. Verwacht werd dat tussen 1992 en 1993 13 nieuwe 'jail boot camps' van
start zouden gaan met een capaciteit van 12 tot 350 plaatsen.
Boot camps zijn populair bij het Amerikaanse publiek en de media. Men gelooft in het

pedagogische nut van een militaire basistraining voor jongvolwassenen en het nut van

een relatief korte maar strenge straf voor jonge first offenders. Onderzoek in diverse

Staten toont aan dat verschillend gedacht wordt over het doel van boot camps. Slechts in

een derde van de Staten vindt men het strafkarakter het voornaamste doel. In andere

Staten wordt de meeste nadruk gelegd op pedagogische activiteiten en arbeidstraining.

Het verminderen van recidive is in alle Staten de belangrijkste doelstelling. Het aantal

uren dat aan aspecten zoals onderwijs, sociale vaardigheidstraining,

verslavingsbehandeling en afschrikking d.m.v. zware fysieke oefeningen wordt besteed
verschilt echter aanzienlijk.

Programma's verschillen ook in de nazorg die geboden wordt. Na drie tot zes maanden
boot camp volgt meestal geen intensief toezicht waarin betaalde arbeid, drugtests,

verslavingsbehandeling en ondersteunende groepstherapie de kans op recidive zou
kunnen verminderen. De meeste jongeren keren na het boot camp terug naar de
wanordelijk, gedesintegreerd en stuurloze omgeving waar hun criminele vrienden,

werkloosheid en gebrek aan sociale steun op hen wachten.

In de VS is er naast genoemde kritiek op het gebrek aan nazorg (op lange termijn) ook
kritiek op het militairistische regime in boot camps. Men vraagt zich af of deze
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beginselen werkelijk leiden tot resocialisatie, prosociaal gedrag of afschrikking.

De effectiviteit van boot camp programma's is uitgebreid onderzocht. Daarbij is onder

meer gekeken naar:
1 het percentage uitvallers;

2 attitude van gedetineerden;

3 recidive;
4 effectiviteit van de verslavingsbehandeling;

5 vermindering van gevangenis(over)bevolking.

Ad. 1: Uit de resultaten van een vergelijkend onderzoek in zeven Staten blijkt dat tussen

de 2.5% en 50% van de deelnemers uitvalt. De lage percentages in sommige Staten
hebben te maken met het feit dat deelnemers daar niet vrijwillig uit kunnen vallen en

soms zelfs naar een zogenaamd 'motivational squad' gestuurd worden als zij niet aan de

verwachtingen voldoen. Daarnaast hangen uitvalpercentages samen met de

verantwoordelijke instantie voor de plaatsing. Plaatsing door de rechter leidt tot een

lagere uitval dan plaatsing door gevangeniswezen. Een onderzoek in 1991 onder

gedetineerden in een boot camp programma in Louisiana gaf een uitvalpercentage van

43% aan. De uitvallers zaten daarna een gevangenisstraf uit die gemiddeld 7 maanden
langer was dan de tijd die ze in het boot camp programma hadden moeten doorbrengen.

Ad. 2: Uit resultaten van een vergelijkend onderzoek naar attitudes van gedetineerden in
een boot camp en gedetineerden (gelijkwaardig in achtergronden) in een gevangenis,

blijkt dat gedetineerden in een boot camp gedurende het programma positiever worden
over hun ervaring, terwijl dit bij de gedetineerden in de gevangenis niet het geval is.

Daarbij dient te worden aangetekend dat gedetineerden in boot camps veelal voor

minder ernstige delicten zijn veroordeeld dan de gewone gevangenen. Delinquenten in
een boot camp in Louisiana zagen als voordelen van dergelijke programma's dat
lichamelijke oefeningen hen van de drugs af kan helpen en hen fysiek fit kan maken.

Een ander voordeel, volgens de gedetineerden, is dat zij leren om 's morgens op te

staan en de hele dag actief te zijn. Over het algemeen wordt het boot camp als een
constructievere manier gezien om detentie te ondergaan dan de reguliere

gevangenisstraf. Gedetineerden in een boot camp in Texas oordeelden gedurende de

boot camp periode steeds positiever over het begeleidende personeel. De dril-instructeur
werd als gelijke beschouwd en als iemand die de problemen en gevoelens van de

gedetineeerde begreep. Het Texaanse onderzoek signaleerde positieve

attitudeveranderingen en toekomstverwachtingen en betere zelfcontrole bij gedetineerden

die het complete boot camp doorliepen.

Ad. 3: Uit recidive-onderzoeken blijkt dat boot camps geen noemenswaardige invloed

hebben op recidive in vergelijking met voorwaardelijk veroordeelden en voorwaardelijk
invrijheidgestelden na een traditionele gevangenisstraf. Een onderzoek in Louisiana gaf

aan dat ongeveer 30% van delinquenten onder reclasseringstoezicht bij een boot camp

gedurende het eerste jaar van toezicht werd teruggestuurd naar de gevangenis.

Bovendien bleek dat jongere daders eerder faalden dan oudere daders, en dat degenen

met een detentie-verleden eerder faalden dan degenen zonder detentie-verleden. In

Georgia kwam 35% van de boot camp participanten binnen drie jaar in de gevangenis

terecht. De mate van positieve activiteiten tijdens reclasseringstoezicht is ook

onderzocht. Hieruit bleek dat de mate van sociale aanpassing (werk, onderwijs e.d.)
sterk afhankelijk is van de intensiteit van het reclasseringstoezicht. Onderzoek in

Louisiana gaf aan dat na een periode van 6 maanden intensief toezicht de positieve
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sociale activiteiten verminderden.
Ad. 4: De behandelingstijd binnen boot camp programma's blijkt erg te verschillen
(tussen 15 en 180 dagen. De gemiddelde behandeltijd bedraagt 113 dagen. Uit
onderzoek blijkt dat boot camp programma's als behandeling geen invloed hebben op

het gedrag van drugverslaafde delinquenten tijdens een jaar reclasseringstoezicht. Wat
betreft alcoholverslaafde delinquenten blijkt dat degenen die het boot camp afmaken, het

tijdens de voorwaardelijke invrijheidsstelling beter doen dan delinquenten die uit een

gewone gevangenis komen. De behandelingsprogramma's inzake alcohol- en

drugverslaving werden in Texas positief ervaren door de betrokkenen. De bijbehorend

aids-voorlichting had echter geen aanwijsbare invloed op het gedrag.

Ad. 5: Het effect van shock incarceration op de omvang van de gevangenisbevolking
blijkt beperkt te zijn. Het gaat om relatief weinig gedetineerden die voor boot camps in

aanmerking komen. Bovendien komen de uitvallers daarvan alsnog in de gevangenis

terecht. Het boot camp kan zelfs een netwidening effect hebben als er ook delinquenten

(voorwaardelijk veroordeelden) naar toe gestuurd worden die anders niet voor detentie

in aanmerking zouden zijn komen. Onderzoek in Louisiana gaf aan dat het boot camp in
het eerst jaar gemiddeld 64 deelnemers bevatte terwijl er 120 plaatsen beschikbaar
waren. Als oorzaken werden genoemd:
1 onvoldoende geschikte kandidaten;

2 onvoldoende doorverwijzing naar het programma door rechters;
3 veel uitvallers (43%) en weinig vrijwillige deelnemers (23%).

Dit betekende dat van iedere 100 kandidaten er uiteindelijk 34 het complete programma
doorliepen. Op basis van deze getallen is berekend dat gemiddeld 154 detentieplaatsen

(bedden) in de gevangenis werden bespaard gedurende 1 jaar. Bij een volledige

bezetting van het boot camp programma (120 plaatsen) zou een besparing van 288
detentieplaatsen (bedden) per jaar mogelijk zijn. Ook de zg. jail boot camps blijken over

het algemeen onderbezet te zijn als gevolg van bovengenoemde factoren. De omvang

van de gevangenisbevolking zou wel beïnvloed kunnen worden als een boot camp
programma van dezelfde zwaarte als traditionele gevangenisstraf in een kortere periode

opgelegd kan worden. Het publiek blijkt kortere straffen echter alleen te accepteren als
deze straffen als bijzonder hard worden gezien.

Het in Nederland gestarte experiment met een Jeugdwerkinrichting is nog te recent om
iets over de effectiviteit daarvan te melden. Het WODC onderzoekt de effectiviteit
gedurende de periode januari 1994-april 1996. De rapportage wordt in 1997 verwacht.

Kosten: In de meeste Staten zijn boot camps gehuisvest bij 'medium-' of 'maximum-

security' gevangenissen. In enkele Staten bevinden zich op zichzelf staande boot camps.

Het voordeel hiervan is economisch: er is geen uitgebreide en dus kostbare beveiliging

nodig. Uit onderzoek naar de exploitatiekosten van boot camps blijkt dat ze even duur,

of zelfs duurder zijn dan gevangenisstraf. Ze zijn even duur als de nadruk gelegd wordt

op militair regime en werk, en duurder als de nadruk gelegd wordt op behandelen en

dergelijke. Boot camps zijn alleen goedkoper als de periode van detentie korter is. De

exploitatiekosten van jail boot camps varieren van $400.000 (60 plaatsen) tot $3.5

miljoen (384 plaatsen). Uit een onderzoek in Los Angeles bleek dat de vervanging van

voorlopige hechtenis door een langere boot camp periode kostenverhogend werkte. In

een onderzoek van een boot camp in Louisiana werd een vergelijkende kostenberekening
gemaakt van verblijf in een boot camp en daaropvolgend intensieve reclasseringstoezicht

ten opzichte van het verblijf in een gevangenis en daaropvolgend reclasseringstoezicht.
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Alleen het volledig doorlopen van het boot camp programma levert dan een (ruw

geschatte) besparing op van $7.828 per deelnemer. Als er veel mensen naar boot camps

gestuurd worden, die anders voorwaardelijk veroordeeld zouden zijn (zelfs als zij dan
onder intensief reclasseringstoezicht gesteld worden), zijn de totale kosten van boot
camps hoger. Een onderzoek van de kosten van 5 boot camp programma's gaf aan dat
een boot camp plaats tussen de $34 en $45 per dag kost, terwijl een plaats in de

gevangenis gemiddeld $49 per dag kost. Geconcludeerd kan worden dat een boot camp

alleen een belangrijke besparing ten opzicht van gevangenisstraf oplevert als
geselecteerde boot camp deelnemers bij niet-deelname een langere gevangenisstraf

zouden hebben gekregen.
In Engeland is 30 miljoen Pound per jaar gereserveerd voor de exploitatie van de centra

en het intensieve reclasseringstoezicht. Per centrum is dit bedrag ongeveer 75.000

Pound per jaar.

Literatuur: Junger-Tas, 1993; van der Laan, 1993; Overzicht van onderzoek, 1994,

Drenth, 1994; Austin e.o., 1993; Burton jr. e.o., 1993; MacKenzie and Shaw, 1993;

MacKenzie e.o., 1993; Beenakkers, 1993; MacKenzie and Souryal, 1994; MacCabe,
1994; MacKenzie, 1994; MacKenzie and Piquero, 1994; Spaans, 1994.



9 Periodieke detentie

Andere namen: dagdetentie, weekenddetentie, weekend-detention, arrêt de fin de
semaine, nachtdetentie, night-detention, periodic detention, semi-detention, semi-liberté,

semi-detentie, semilibertà, part-time detention, exécution fractionnée, extramurale

executie, halfway house.
Omschrijving: dit zijn alle vormen van tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf waarbij

de gedetineerde niet langer zijn hoofdverblijf binnen een penitentiaire inrichting heeft.
Dit houdt in dat een bepaalde (meestal de laatste) fase van de detentie niet binnen de

gevangenis wordt doorgebracht. Het doel is de gedetineerde voor te bereiden op
terugkeer in de samenleving of de gedetineerde zijn plaats in de samenleving te laten

behouden.
Landen: Denemarken, Frankrijk, Duitsland, België, Spanje, Griekenland, Italië,

Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Australië, Nieuw Zeeland, Verenigde
Staten, Canada.

Type delict(en): niet van toepassing.
Type dader(s): in principe alle gedetineerden die een vrijheidsstraf uitzitten.
Toepassingsfase: Een deel (veelal het laatste deel) van de vrijheidsstraf wordt buiten de
inrichting doorgebracht; voorwaarde bij voorwaardelijke invrijheidstelling; soms ook ter
(gedeeltelijke) vervanging van voorlopige hechtenis.
Toepassingsfase en effectiviteit per detentievorm: Bestaande alternatieven voor

detentie in Nederland vinden plaats binnen het regiem van half-open inrichtingen en
open inrichtingen. In de halfopen inrichting is het maandelijks weekendverlof een vast

onderdeel. Soms mogen gedetineerden deelnemen aan vormen van arbeid of opleiding
buiten de inrichting. In 1993 waren in half open inrichtingen 827 plaatsen beschikbaar.

In de open inrichting verblijven de meeste gedetineerden alleen 's nachts binnen de

inrichting. Overdag werkt men bij een particuliere werkgever, doet men
vrijwilligerswerk of volgt men een cursus of een programma met scholing of

arbeidsgewenning. Ieder weekend gaat men met verlof. De open inrichting is bedoeld

voor langgestraften met minimaal 12 maanden vrijheidsstraf met een resterende
detentieduur van minimaal 3 en maximaal 5 maanden. Prioriteit wordt gegeven aan first

offenders met een totale strafduur van 2 jaar of meer. In 1993 hadden de open

inrichtingen in totaal 163 plaatsen beschikbaar. Door de uitbreiding van de celcapaciteit

in de komende jaren zal de gemiddelde capaciteit van open inrichtingen op ca. 260

plaatsen uitkomen.
In 1992 is door middel van een evaluatieonderzoek de effectiviteit van deze inrichtingen

onderzocht. 123 gedetineerden en het voltallige personeel in open inrichtingen werden

geïnterviewd. De gedetineerden zijn vrijwel allemaal positief over het verblijf in de

laatste fase van hun detentie. Over de aangeboden arbeid bestaat soms ontevredenheid.

Over de voorzieningen en activiteiten is men wel te spreken. Ook was er bij de meeste

gedetineerden (71 %) de wens om in aanmerking te komen voor dagdetentie. Er wordt

ook een tekort aan capaciteit geconstateerd waardoor de druk op de selectie van
geschikte kandidaten vergroot wordt. De veelvuldig terugkerende nachtdiensten vormen

voor het personeel een belasting en drukken zwaar op de formatie. Het mislukken van
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het verblijf in een open inrichting is meestal te wijten aan drug/alcoholgebruik,

relatieproblemen en de kloof tussen gesloten en open inrichting. De onderzochte
gedetineerden vinden zelf dat de communicatieproblemen met personeel de belangrijkste.

oorzaak is van het mislukken (Borst, 1993).
In Finland waren in 1987 3 open inrichtingen, waarin in 1986 984 gedetineerden zaten.
Dit was 25% van het totaal aantal gedetineerden in die periode. De meeste West-

europese landen hebben vormen van open inrichtingen. Het ministerie van justitie beslist

over verwijzing van een gedetineerde naar een open inrichting. De voorwaarde is o.a.

dat de gevangenisstraf niet meer dan 2 jaar bedraagt. De beslissing kan voor een tijdens

de tenuitvoerlegging worden genomen. De meeste gedetineerden worden de laatste zes

maanden van hun detentie doorverwezen naar open inrichtingen. Uit geen enkel
onderzoek blijkt dat het risico van recidive van gedetineerden in open inrichtingen

groter of kleiner is dan in gesloten inrichtingen. Een probleem is dat er steeds minder

arbeidsprojecten te vinden zijn (myllyl^, 1990).

In Duitsland is de recidive over 5 jaar onderzocht van gedetineerden (112) uit open
inrichtingen in vergelijking met gedetineerden (194) uit gesloten inrichtingen en falende

deelnemers (92) die vanuit de open inrichting weer teruggeplaatst waren in gesloten
inrichtingen. Hieruit bleek dat 28% van de groep uit de open inrichting 1 of meer keer

recidiveerde; in vergelijking met 49% van de groep gedetineerden uit de gesloten
inrichting en 23% van de falende deelnemers (Thomas, 1992).
Een betrekkelijk nieuw alternatief is dagdetentie dat op beperkte schaal wordt in

Nederland toegepast. Langgestrafte mannen en vrouwen (minimaal 8 maanden detentie)

volgen gedurende de laatste zes weken van hun vrijheidsstraf overdag in de inrichting

een programma gericht op hun situatie na het ontslag. Het bestaat uit arbeid, het

aanleren van praktische handvaardigheden en sociale vaardigheden, alsmede uit een
aanbod van hulpverlening inzake huisvesting, werk, en aanvragen van een uitkering. 's

Avonds, 's nachts en in de weekeinden mogen zij naar huis. De gedetineerden krijgen f

50,- zakgeld per week en vergoeding van reiskosten. Het doel is, een bijdrage te leveren
aan een goede voorbereiding van de gedetineerden op hun terugkeer in de maatschappij.

Getracht wordt de overgang van een gesloten situatie naar de thuissituatie te

vergemakkelijken.

In mei 1989 ging het eerste experiment met dagdetentie van start in Rotterdam. Vanaf
de start tot mei 1990 is dit experiment geëvalueerd door het WODC (Wartna en Aidala,

1991). Centraal in dit onderzoek stonden de bevindingen van 76 gedetineerden in

dagdetentie. Tevens vonden er twee maanden na de vrijlating gesprekken plaats met ex-

deelnemers. Onderzocht werd of dagdetentie een meerwaarde had ten opzichte van de
bestaande open inrichtingen. In een rapportage van de begeleidingscommissie van het

experiment met dagdetentie (Begeleidingscommissie, 1990) is aangegeven dat gedurende

de periode mei 1989 - september 1990 slecht 1 van de 120 deelnemers faalde wegens

ongeoorloofde afwezigheid. Daarnaast is gedurende het experiment slecht één keer het

plegen van een strafbaar feit (bezit van drugs) gepleegd. Een zeer groot deel van de

deelnemers (78%) bleek afkomstig uit een (half-)open inrichting. Hieruit blijkt dat

dagdetentie een goede aanvulling daarop is. De effectiviteit van dagdetentie wordt

gevormd door grotere zelfstandigheid, probleemoplossend vermogen van de deelnemers

en intensieve contacten in de thuissituatie. Dit was het gevolg van een goed detentie-

klimaat en inzet van het personeel. De deelnemers beschouwen dagdetentie wel degelijk

als straf, met name door de aard en inhoud van het dagprogramma en de verplichting
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dagelijks naar de dagdetentie terug te keren.
In 1993 is in Groningen een tweede experiment met dagdetentie gestart. In dat jaar
hadden sinds de start reeds 220 gedetineerden aan dagdetentie deelgenomen. Daarvan

faalden slechts 5 gedetineerden. Na ontslag worden de deelnemers verder begeleid door
de reclassering. Bij de deelnemers blijkt hieraan sterke behoefte te bestaan (De Haast,

1993).
Inmiddels zijn nu op zes plaatsen in ons land inrichtingen voor dagdetentie te vinden.

Naast Groningen en Rotterdam, waar de capaciteit intussen van tien naar vijftien

deelnemers is opgevoerd, zijn er inrichtingen in Arnhem, Hoorn, Breda en Middelburg.

De totale capaciteit voor dagdetentie beslaat nu in totaal 60 plaatsen. Wartna (1995)
heeft in 1994 onderzoek gedaan naar de recidive van 79 dagdetentie-deelnemers in

Rotterdam en 49 gedetineerden in een open inrichting. De periode na het vertrek uit de

inrichting varieerde tussen de ca. 4 en 5 jaar. Over deze periode is nagegaan of de

betrokken deelnemers hadden gerecidiveerd. Het resultaat is dat er geen verschil in

recidive (62%) is tussen beide groepen. Er is ook geen significant verschil in het aantal

recidivecontacten te zien. Dit betekent dat het qua recidive niet uitmaakt of

langgestraften hun detentie afsluiten in dagdetentie of in een open inrichting.

In het beleidsplan 'Werkzame detentie' is aangekondigd dat de dagdetentie-capaciteit de
komende jaren wordt uitgebreid tot totaal 65 plaatsen ten opzichte van 25 plaatsen

thans. Het is de bedoeling dat de integratie van de open inrichting en de dagdetentie, als

opeenvolgende elementen van detentiefasering, nadrukkelijk de aandacht krijgt. Van der

Meulen en Bartels (1993) pleiten voor een dergelijke integratie in de vorm van een
geïntegreerd programma waarin beide elkaar aanvullen en versterken. Bekeken wordt of

dagdetentie ook als alternatief voor een korte vrijheidsstraf in aanmerking kan komen.

De Jong (1994) pleit ervoor om degenen die dreigen langdurig in een Huis van
Bewaring te verblijven in een zogenaamd 'tussenhuis' te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld

een oplossing zijn voor verdachten die in hoger beroep zijn veroordeeld tot een

gevangenisstraf van enkele jaren en die een cassatieberoep hebben aangetekend. De kans

is dan groot dat zo iemand nog enkele jaren in voorlopige hechtenis zit en verstoken

blijft van externe contacten, verlof, opener regiem e.d. Plaatsing in een tussenhuis biedt
hier de oplossing: een inrichting die formeel geen gevangenis is maar wel het regiem

kent van een gevangenis met de daarbij behorende verlof- en bezoekmogelijkheden en
werk buiten de inrichting. Het tussenhuis zou open -, half-open - en gesloten afdelingen

moeten hebben zodat ook voor voorlopig gehechten detentiefasering mogelijk wordt.
Een tussenhuis zou in een Huis van Bewaring ondergebracht kunnen worden, maar dan

met een eigen regiem.
In het wetsvoorstel inzake de Penitentiaire Beginselenwet wordt voorgesteld voor

gedetineerden een penitentiair programma te introduceren. Dit programma bestaande

uit dagdelen is bedoeld als alternatief voor (een gedeelte van) de vrijheidsstraf en bevat

arbeidsprojecten, vorming en onderwijs en combinaties daarvan. De gedetineerde

verplicht zich vooraf tot deelname. Het programma wordt gecombineerd met

verlofverlening. Tevens zijn er een aantal projecten en experimenten gestart met

voorwaardelijke vrijlating voor jeugdige en jongvolwassen gedetineerden gericht op
sociale vaardigheidstrainingen en werkprojecten in het kader van detentiefasering (bv.

RETour-project Helmond en Junior Roustebout-project HvB Havenstraat). De

effectiviteit van laatstgenoemde projecten wordt onderzocht door het WODC.
In Griekenland bestaan zgn. 'farm prisons', waar gedetineerden met een vrijheidsstraf
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van langer dan zes maanden hun detentietijd kunnen verminderen door het verrichten

van werkzaamheden. Elke dag werk is een vermindering van twee dagen detentie. Als
alternatief is het mogelijk de detentietijd met anderhalve tot 1,75 dag te verminderen
door het verrichten van een dag arbeid binnen de gevangenis. Andere reeds bestaande

mogelijkheden zijn de plaatsingen in half-open en open inrichtingen waarbij

gedetineerden na het uitzitten van de halve detentietijd overdag te werk worden gesteld
en waar sprake is van weekendverlof. In 1983 was 11 % van alle vrijlatingen het gevolg

van strafvermindering door arbeid in de 'farm prisons'.

Een vergelijkbaar alternatief in het buitenland is de zgn. 'semi-liberté'. In Frankrijk

wordt 'semi-liberté' toegepast bij een resterende detentietijd van 12 maanden of minder.

Gedetineerden volgen dan buiten de inrichting programma's gericht op werk en
educatie, of op een medische behandeling bij verslavingsproblemen. De nachten en

weekends verblijven ze in de inrichting. De dagen buiten de gevangenis tellen als

detentiedagen. Dit is het verschil met weekenddetentie. Ondanks ingebruikneming in

1984 van acht speciale 'semi-liberté' centres heeft dit alternatief geen besparing

opgeleverd van gevangeniscapaciteit. Slechts 2,7% van de gedetineerden kwam in 1984

in aanmerking voor 'semi-liberté'.

In Luxemburg wordt semi-liberté toegepast als alternatief voor max. 1 jaar detentie en
de resterende detentietijd van langer gestraften die reeds zes maanden detentietijd
hebben uitgezeten. De nachten en weekends dienen in de gevangenis doorgebracht te
worden. Een gedeelte van het eventueel verdiende inkomen dient te worden afgedragen
aan de gevangenis.
In Italië is 'semilibertà' een alternatief voor de resterende detentietijd van langgestraften
na het uitzitten van de helft van hun detentietijd. Zelfs levenslanggestraften kunnen

hiervoor in aanmerking komen na het uitzitten van min. 20 jaar detentietijd. In

tegenstelling tot semi-detentie is de gedetineerde in semi-libertà ook buiten de
gevangenis onderworpen aan de gevangenisreglementen en verblijven zij in bijzondere

centra of speciale afdelingen te vergelijken met dagcentra. Meestal komen gedetineerden
na het uitzitten van de helft van de gevangenisstraf in aanmerking voor dit alternatief.

In België wordt semi-liberté toegepast bij langgestraften (met min. 6 maanden detentie).

Zij mogen dan de laatste maanden van hun detentietijd studeren of werken buiten de
gevangenis.

Semi-detentie is in België, Italië, Duitsland en Zwitserland een alternatief voor de korte

vrijheidsstraf (tot max. 6 maanden) toegepast. Begin jaren tachtig werd dit alternatief in

België nog in 10% tot 12% van de in aanmerking komende gevallen toegepast. Vanaf

1984 wordt systematisch verlof toegestaan waardoor dit alternatief nauwelijks meer

wordt toegepast. Bovendien veroorzaken deze alternatieven organisatorische problemen

en extra werkdruk (in de weekends). Bovendien maken de toenemende werkloosheid- en

het groter aantal sepots het gebruik van deze alternatieven minder aantrekkelijk.

In Italië moet de veroordeelde in semi-detentie minstens 10 uur per dag in een
gevangenis verblijven. De rest van de dag mag vrij doorgebracht worden buiten de
gevangenis, waarbij soms wel enkele vrijheidsbeperkende maatregelen (meldingsplicht
en controle) worden opgelegd. De cijfers over 1983 geven aan dat dit alternatief slechts
in 106 gevallen werd toegepast.
In Zwitserland wordt semi-detentie (Halbgefangenschaft) sinds 1982 steeds meer

toegepast. In 1989 profiteerde zelfs 51 % van alle kortgestraften van dit alternatief.

In de deelstaat Baden-Wi rttemberg in Duitsland is dit alternatief bedoeld voor
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kortgestraften die een vaste baan hebben. Sinds 1991 kunnen ook daders met een

gevangenisstraf tot 1 jaar en drie maanden in aanmerking komen voor semi-detentie,
met uitzondering van daders van zware gewelddelicten, zedendelicten en drugdelicten.

De deelnemers betalen een bijdrage van ongeveer 250,- DM per maand voor

verblijfskosten.
De effectiviteit van dit alternatief is onderzocht door de recidive van 310 deelnemers na
te gaan die in 1983 voor semi-detentie in aanmerking kwamen. Van deze groep vielen

67 deelnemers (21.6%) af wegens alcoholgebruik, arbeidsproblemen, te laat melden en
het plegen van delicten. Van de overige 243 deelnemers recidiveerde 41 % binnen 4 jaar

na vrijlating. De semi-detentie werd door gedetineerden als straf ervaren omdat ze de
verplichting hebben na hun werk en in de weekends in de inrichting te verblijven

(Dolde, 1992).
Weekenddetentie is een alternatief met name voor gedetineerden met een baan. In

Spanje is een wetsvoorstel aanhangig tot invoering van dit alternatief voor een korte

vrijheidsstraf. De detentietijd mag door max. 24 weekends vervangen worden, waarbij

een weekend 36 uur (van zaterdagochtend tot zondagavond) telt. Een weekend wordt

berekend als 2 dagen detentie.
Ook in Denemarken zijn voorstellen gedaan om weekenddetentie (40 tot 48 uur) in te

voeren als alternatief voor de korte vrijheidsstraf. Elk weekend telt dan voor 2 dagen
detentie met een maximum van 15 weekends. Bovendien stelt men voor 10 weekends

gelijk te stellen met 60 dagen detentie. Men twijfelt echter aan de haalbaarheid van dit

alternatief in de praktijk.

In België mag weekenddetentie worden toegepast in plaats van detentie van max. 1
maand bij verkeersdelicten en gezinsgeweld. De daders zijn meestal first offenders.
Weekenddetentie wordt echter nauwelijks meer toegepast. In 1984 werd
weekenddetentie maar bij 20 van de 5.611 kortgestraften en vervangend gehechten
toegepast.
In Oostenrijk en Zwitserland wordt weekenddetentie soms toegepast op rijders onder

invloed die een korte vrijheidsstraf moeten ondergaan. Ook in Nederland bestaat de

mogelijkheid een vrijheidsstraf van maximaal 14 dagen in de weekends uit te zitten. De
detentie moet tijdens elkaar opeenvolgende weekeinden plaatsvinden, gedurende 2 x 24

uur van vrijdag tot zondag of van zaterdag tot maandag. Deze mogelijkheid is bedoeld

voor gedetineerden met een baan, rijders onder invloed en vrouwelijke gedetineerden.

In de loop van de tachtiger jaren werd dit alternatief steeds minder toegepast. Daders
bleken liever 14 dagen achtereen te gaan zitten omdat men dit lichter achtte en een

aantal liever twee weken 'vakantie' opnam om niemand te laten merken dat men in de

gevangenis zat. Een andere tegenkracht was het toenemende gebrek aan celcapaciteit en

het daarmee samenhangend oneconomisch gebruik van cellen in de weekends. Hoewel
deze cellen door de week meestal benut werden voor vervangende hechtenis, wees de

Algemene Rekenkamer in 1982 op deze 'geldverspilling'. In 1987 werd weekenddetentie

nog slechts in 4 inrichtingen (23 plaatsen) toegepast. De mogelijkheid voor vrouwen om

weekendexecutie te ondergaan is opgeheven wegens plaatsgebrek (Besier, 1988).

In Australië is weekenddetentie in begin jaren tachtig veelvuldig toegepast in

Queensland maar dit alternatief faalde omdat er misbruik van werd gemaakt.

Gedetineerden werden als boodschappers ingezet door andere gedetineerden. Bovendien

was de procedure rondom het inschrijven en uitschrijven in de weekends zeer

arbeidsintensief en dus kostbaar.
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'Periodic detention' wordt als alternatief in Australië en Nieuw Zeeland toegepast. In
Queensland (Australië) kunnen vrouwelijke gedetineerden een aantal uren overdag en in
weekends hun straf uitzitten in dagcentra, waar zij een programma kunnen volgen

gericht op opleiding, training en behandeling van verslaving. In New South Wales

moeten gedetineerden hun periodieke detentie twee dagen per week in een speciale
inrichting uitzitten. De periodieke detentie is een alternatief voor gevangenisstraffen
tussen 3 maanden en 3 jaar. Het aantal deelnemers is gegroeid van 1133 in de jaren

1989/90 naar 1393 in de periode 1991/92. Een onderzoek naar het uitvalpercentage in

deze jaren gaf aan dat 19% van de deelnemers met een gevangenisstraf van 1,5 tot 3

jaar recidiveerde. (Brand, 1993; Thompson, 1994).
New South Wales introduceerde reeds in 1971 de 'periodic detention'. Het percentage

gevangenisstraffen daalde iets na de introductie van dit alternatief. Ook de invoering

van dienstverlening gaf geen duidelijke daling te zien in het aantal gevangenisstraffen.

De conclusie is dat de alternatieven eerder een net widening effect hebben, alhoewel zij

mogelijk een remmende invloed hebben op het aantal gevangenisstraffen (Weatherburn,

1991).
In Nieuw Zeeland mogen gedetineerden hun detentie omzetten in max. 9 uur per dag,
tot 15 uur per week, max. 12 maanden achter elkaar. In de praktijk melden de meeste
daders zich op zaterdag bij een 'PD work center'. Ze gaan dan van daaruit in groepen

van gemiddeld 10 onder toezicht van 1 bewaker onbetaalde arbeid verrichten ten
behoeve van de gemeenschap zoals reiniging van plantsoenen en overheidsgebouwen.

De populariteit van dit alternatief is groot. Tussen 1985 en 1991 was een groei te zien
van 84% tot een jaarlijks aantal van ca. 13.000 gedetineerden die voor 'periodic

detention' in aanmerking kwamen (Eskridge and Newbold, 1993).
'Congé penai' is in Luxemburg een mogelijkheid voor gestraften met de Luxemburgse

nationaliteit om na een bepaalde detentieperiode maximaal 24 uur aaneengesloten met

verlof te gaan als onderdeel van de detentie. De verloftijd wordt als detentietijd

meegeteld. First offenders komen hiervoor in aanmerking na 1/3 van de detentieperiode.

Voor recidivisten is dit na de helft van de detentieperiode en voor levenslanggestraften

na minimaal 10 jaar.

In de Verenigde Staten wordt een alternatief genaamd 'work release' toegepast als een

vorm van nachtdetentie. Gedetineerden kunnen tegen het einde van de detentieperiode

overdag hun baan uitoefenen of dienstverlening verrichten waarbij zij 's avonds en 's
nachts in de gevangenis verblijven. Deze mogelijkheid wordt regelmatig gecombineerd

met een verblijf in een dagcentrum (work release center), waar zij ook een verslavings-

behandeling kunnen ondergaan, een opleiding kunnen volgen en arbeidsvaardigheden

kunnen ontwikkelen. Gedetineerden kunnen worden teruggestuurd naar de gevangenis

op grond van disciplinaire problemen, druggebruik of het plegen van nieuwe delicten.

In Florida is een duidelijke groei te zien in de toepassing van work-release programs

vanaf 1983 tot 1989. De capaciteit groeide in die periode van 51 plaatsen in 1983 tot

160 plaatsen in 1989. Overwogen wordt de capaciteit uit te breiden naar 304 plaatsen.

Ondanks dit alternatief bleef de gevangenisbevolking groeien. Gevreesd wordt dat work

release programs de druk op de gevangeniscapaciteit niet zullen verminderen. De druk

zal mogelijk zelfs groter worden door het terugsturen naar de gevangenis van falende
deelnemers aan deze programma's (Blomberg and Lucken, 1994).
In Denemarken wordt nachtdetentie overwogen als alternatief voor max. 6 maanden

detentie. Alleen gedetineerden met een vaste baan zouden hiervoor in aanmerking
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kunnen komen. Ten einde ongelijke straftoemeting te voorkomen zou 3 dagen

nachtdetentie overeen moeten komen met 2 dagen gewone detentie.
In Nederland heeft het CAD Rotterdam een plan ingediend voor een experiment met

nachtdetentie voor gedetineerde Rotterdammers die hun straf hebben uitgezeten op een

drugvrije afdeling. Dit houdt in dat zij overdag buiten en 's nachts in een

opvangcentrum verblijven. Nachtdetentie is vooral bedoeld voor jonge en oudere
verslaafden om het laatste gedeelte (2-3 maanden) van hun straf door te brengen en te

resocialiseren in hun eigen woonomgeving.
In landen als Australië, Canada en de Verenigde Staten worden zogenaamde

halfweghuizen soms gebruikt als alternatief voor het laatste deel van een

gevangenisstraf om een soepeler overgang naar de vrijheid te bewerkstelligen. In
Australië werd in 1989 in Brisbane (Queensland) het eerste halfweghuis geopend.

Ondanks de onderbezetting is men toch positief over dit alternatief dat ook gebruikt

wordt om thuisloze gedetineerden na hun vrijlating op te vangen en te begeleiden (Begg,

1991).
In Canada is door de reclassering een project gestart om een halfweghuis voor

levenslang gestraften op te zetten. Het project is genaamd 'life line' en bedoeld om
langgestraften voor te bereiden op terugkeer in de samenleving. De levenslang
gestraften zouden dan tot ca. drie jaar voor hun voorwaardelijke invrijheidstelling in het

halfweghuis een programma moeten volgen (Graham, 1992).

Uit onderzoeken (Bonta and Motiuk, 1987 en 1990) blijkt dat halfweghuizen nog weinig

worden gebruikt als alternatief voor detentie. De reden daarvoor is dat binnen het

gevangeniswezen het halfweghuis niet of als een te gemakkelijke vorm van detentie

wordt beschouwd. Een andere reden is het probleem om de juiste gedetineerden

daarvoor te selecteren. Meestal worden alleen gedetineerden geselecteerd met een
minimum faal-risico. De onderzoekers pleiten voor toepassing van de Level of

Supervisory Inventive (LSI), een objectief classificatie-instrument om gedetineerden
voor halfweghuizen te selecteren. Uit de onderzoeken blijkt dat met toepassing van de

LSI meer dan 50% van de gedetineerden in aanmerking kunnen komen voor

halfweghuizen. Bij niet-toepassing van dit instrument komt maar 16% in aanmerking.
De onderzoekers wijten dit aan over-classificatie van gedetineerden ten behoeve van de

veiligheid. Classificatie met de LSI resulteert in een aanzienlijk groter aantal minimum-

risico gedetineerden die voor halfweghuizen in aanmerking zouden kunnen komen.

Halfweghuizen bestaan in de Verenigde Staten al sinds de vorige eeuw. Zij werden tot

in de jaren tachtig voornamelijk gebruikt als opvangtehuizen voor ex-gedetineerden en
voorwaardelijk invrijheidgestelden. Vanaf 1950 groeide het aantal halfweghuizen in de

VS aanzienlijk. De aard van de populatie in halfweghuizen veranderde in de afgelopen
10 tot 15 jaar. Ook voorwaardelijk veroordeelden en verdachten kwamen in aanmerking

voor plaatsing in een halfweghuis. In sommige Staten is 'plaatsing in een halfweghuis'

een strafmaatregel die door de rechter opgelegd kan worden. Halfweghuizen werden

'community corrections residential facilities' met nieuwe benamingen als 'community

corrections centers', 'prerelease centers' en 'restitution centers'. Deelnemers aan de

halfweghuizen moeten een bepaalde periode (meestal drie tot vier maanden) in het

halfweghuis verblijven en mogen met toestemming op bepaalde uren het halfweghuis

zonder begeleiding verlaten. De programma's van halfweghuizen bevatten meestal

groepstherapie, verslavingsbehandeling, leervaardigheids-training, sociale
vaardigheidstraining en sociale hulpverlening. De halfweghuizen die door het
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gevangeniswezen worden beheerd, leggen meer nadruk op toezicht dan op resocialisatie.

Geschat wordt dat het aantal halfweghuizen in de VS tussen de 600 en 700 ligt. Het
aantal plaatsen in halfweghuizen varieert van minder dan 10 tot enkele honderden. Een

schatting over 1988 komt uit op eenjaarlijks aantal van 70.000 personen die een korte

periode in een halfweghuis verblijven. Er zijn een aantal onderzoeken gedaan naar de

effectiviteit van dit alternatief. Over het algemeen werden geen verschillen gevonden in

recidive van halfweghuis-deelnemers ten opzichte van voorwaardelijk veroordeelden

(probationers) of voorwaardelijk invrijheidgestelden (parolees) met reclasseringstoezicht.

Wel werd geconcludeerd dat begeleiding via een halfweghuis.de integratie in de

maatschappij vergemakkelijkt (Latessa and Travis III, 1992).
Uit eerdere studies is gebleken dat een verminderde kans op recidive afhangt van

succesvol arbeidsverleden, hogere opleiding, geen verslavingsachtergrond, oudere

leeftijd en criminele carrière. Uit enkele studies kwamen ook factoren als etniciteit en
inkomen naar voren. In een recent onderzoek werden 156 deelnemers aan een

halfweghuis-programma gedurende zeven jaar na hun vrijlating gevolgd. Minder dan

een derde van de onderzochte deelnemers beëindigde het programma succesvol. Binnen

zeven jaar bleek 67% te recidiveren. De succesvolle programma-deelnemers

recidiveerden duidelijk minder (52%) dan de niet-succesvolle deelnemers (75%). Ook de

etniciteit bleek een factor te zijn die een vergrote recidive-kans opleverde. De oorzaak
daarvan wordt niet verklaard in dit onderzoek (Hartmann, Friday and Minor, 1994).

Zweden bestaat de mogelijkheid van tijdelijk verblijf buiten de gevangenis om te

participeren in een therapeutische gemeenschap of bij 'foster families'. Dit wordt

overwegend toegestaan bij verslaafde gedetineerden. Ook bestaat de mogelijk om
militaire dienstplicht te vervullen. Het doel van dit alternatief is de terugkeer in de

maatschappij te vergemakkelijken. Dit tijdelijk verblijf wordt gecontinueerd als de

gedetineerde voorwaardelijk vrij wordt gelaten. Dit gebeurt automatisch na het uitzitten
van de helft van de detentie. Jaarlijks komen ca. 1000 gedetineerden in aanmerking
voor tijdelijk verblijf buiten de gevangenis.

In 1989 werd de effectiviteit van dit alternatief onderzocht. Dit onderzoek had

betrekking op 132 gedetineerden die in de maanden september en oktober 1989 in

aanmerking kwamen voor 'tijdelijk verblijf. Zij werden gedurende een periode van zes
maanden gevolgd. Aan het eind van die periode waren intussen 120 gedetineerden

voorwaardelijk vrijgelaten. 83% had reeds eerder een gevangenisstraf ondergaan en

56% had zelfs 4 of meer keer in de gevangenis gezeten. Driekwart van de onderzochte

gedetineerden zat een gevangenisstraf van 7 maanden of meer uit; een vijfde van de

gedetineerden zat een gevangenisstraf van meer dan één jaar uit. Het meeste tijdelijke

verblijf werd in een therapeutische gemeenschap of bij 'foster families' doorgebracht

(92%). De rest ging in militaire dienst. De periodes van tijdelijk verblijf liep uiteen van

1 maand (8%) tot meer dan 1 jaar (25%). In 55% (72 gedetineerden) van de gevallen is

de tijdelijk verblijf-periode afgemaakt. Dit werd als een positief resultaat beschouwd

omdat de meeste gedetineerden lange criminele carrières hadden en verslaafd waren

(Gustavsson, 1991).
Kosten: Dagdetentie legt - mits op ruime schaal toegepast - minder beslag op de
celcapaciteit. Bovendien zijn de directe kosten van dagdetentie lager dan die in een

gesloten inrichting. De kosten van dagdetentie zijn f 120,- per dag per deelnemer;
vergeleken met f 210,- per dag per gedetineerde. Voor de reclassering is dagdetentie

echter drie keer zo duur door de intensievere begeleiding. De kosten voor een Inrichting
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voor Dagdetentie met een capaciteit van 10 plaatsen is op basis van het experimentele
jaar geschat op:
1 materieel budget, inclusief free-lance consulenten, reiskosten, zakgeld en financiële

tegemoetkomingen, circa f 200.000,-;

2 personeelsbudget voor het gevangenispersoneel, circa f 200.000,-;

3 personeelsbudget voor het reclasseringspersoneel, circa f 100.000,-.
Te zamen ongeveer f 500.000,- per jaar (Begeleidingscommissie, 1990).

In Finland moeten de gedetineerden in open inrichtingen een gedeelte van hun inkomen

afstaan voor kleding, maaltijden, evt. te onderhouden gezinsleden en nog te verrekenen

schadevergoeding. De rest van het inkomen mag de gedetineerden zelf besteden. De

werkopdrachten komen voor rekening van het ministerie van justitie. 60% van de
vervaardigde produkten worden afgenomen door overheidsinstanties. Hoewel het

arbeidsinkomen van gedetineerden een uitgave is van de overheid, zijn er daardoor ook

inkomsten voor de overheid in de vorm van belastingen en premies (Myllyl^, 1990).

In Nieuw Zeeland werd in 1991 voor $NZ 45 miljoen aan werk verricht tijdens

'periodic detention'. De kosten van dit alternatief zijn echter hoog vanwege bewaking,

transport en voedselvoorziening (Eskridge and Newbold, 1993).
In de Verenigde Staten verdienen de work release programs zichzelf terug omdat de
deelnemers een gedeelte van hun inkomen uit arbeid af moeten staan voor kost en
inwoning gedurende de periode van deelname aan dit programma. Daarnaast kan een

gedeelte van het inkomen bestemd worden voor restitutie aan slachtoffers of voor nog te

betalen boetes. Ook in een aantal Europese landen moeten gedetineerden die buiten de
inrichting werken als alternatief voor het laatste deel van hun detentie, een deel van hun

inkomen afdragen aan de gevangenis-autoriteiten.

Verblijf in halfweghuizen in de Verenigde Staten is goedkoper dan verblijf in de
gevangenis, maar duurder dan voorwaardelijke veroordeling of vrijlating met

reclasseringstoezicht (Latessa and Travis III, 1992).
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