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Voorwoord 

Op 31 augustus 1995 bracht de Commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshand-
having haar rapport "Het Recht Ten Uitvoer Gelegd" uit. In dit rapport doet de 
commissie (naar haar voorzitter ook wel de commissie Korthals Altes genoemd) verslag 
van haar zoektocht naar nieuwe wegen om naleving van strafrechtelijk gehandhaafde 
regels te bevorderen oftewel het handhavingstekort te verkleinen. Haar feitelijke 
taakstelling had betrekking op twee onderwerpen. Enerzijds het doen van praktische 
voorstellen voor handhaving van regelgeving, anders dan door middel van het 
strafrecht. Anderzijds, het aanreiken van mogelijke vormen van strafrechtelijke 
sanctionering, die als alternatief kunnen dienen voor de vrijheidsstraf. 
Zeker voor wat dit laatste onderdeel betreft lijkt de commissie niet geheel, in haar 
opdracht te zijn geslaagd. Zij concludeert namelijk dat het plaatsgebrek dat nu bestaat 
voor de tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis en van lopende vonnissen, zal 
moeten worden opgelost door een verdere uitbreiding van de celcapaciteit. Van alterna-
tieven voor de vrijheidsstraf moet in dit opzicht niet te veel meer worden verwacht. Het 
gedeelte van alle door de rechterlijke macht afgedane strafzaken dat resulteert in een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is volgens de commissie immers al tot een minimum 
beperkt. 
In dezelfde periode waarin de commissie Korthals Altes haar werk verrichtte, bestond 
binnen het Ministerie van Justitie de projectgroep Betere Beheersing Celcapaciteit 
(BBC). Deze projectgroep, die onder voorzitterschap stond van mr W.F.G. Meurs, had 
tot taak voorstellen te ontwikkelen voor maatregelen waarmee de bestaande capaciteit 
beter zou kunnen worden benut, teneinde in het bijzonder het verschijnsel 
heenzendingen reeds voor het beschikbaar komen van de op dat moment in aanbouw 
zijnde extra capaciteit terug te dringen. In de boezem van deze projectgroep ontstond al 
snel de overtuiging dat, welke maatregelen ook bedacht zouden worden en welke 
voorstellen de commissie Korthals Altes ook zou doen, het voor een acceptatie van het 
justitiebeleid van belang zou zijn om een gedegen communicatieplan te ontwikkelen. 
Hiervoor leek het van belang te weten wat de publieke opinie en de opinies van meer 
direct bij de strafrechtspleging betrokken personen zijn ten aanzien van onderwerpen als 
capaciteitsuitbreiding, alternatieve sancties en heenzendingen. 
Om hier inzicht in te krijgen heeft de Directie Voorlichting, in overleg met de 
projectgroep BBC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
verzocht een drietal onderzoeken te verrichten: 
- een media-analyse, waarin diende te worden nagegaan hoe de schrijvende pers (in 

het bijzonder de landelijke dagbladen) aandacht schenken aan deze onderwerpen; 
- een bevolkingsenquête, door middel waarvan zou worden nagegaan hoe de 

Nederlandse bevolking denkt over de problematiek; 
- 'ronde tafel-gesprekken' met personen die direct bij de strafrechtspleging zijn 

betrokken. 



De onderzoeken zijn begeleid door: 
mw drs G.J. Brummelman (DV) 
mw A.J. Nieuwerf (DV) 
drs B. van «er Linden (DB) 
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In voorliggende notitie worden de resultaten van deze peilingen gepresenteerd. In 
hoofdstuk 1 komt de media-analyse aan bod. Een eerste aanzet daartoe is gegeve I

n door 
mw drs G.J. Brummelman (DV); het vervolg is, mede op haar aanwijzingen, vrricht 
door mr J.M.M. van Gils, in het kader van zijn stage bij het WODC. Hij is ook de 
auteur van dit hoofdstuk. Hoofdstuk 2 is gewijd aan de resultaten van de 
bevolkingsenquête; in hoofdstuk 3 worden de uitkomsten van de 'ronde tafel-
gesprekken' behandeld. Aan de hoofdstukken vooraf gaat een samenvatting, waarin 
tevens enkele conclusies worden getrokken. Ook deze samenvatting is voor een 
belangrijk deel van de hand van mr Van Gils. 

Een belangrijke bijdrage aan de analyse van de resultaten van de bevolkingsenquête is 
geleverd door mw drs J.M. Wemmers, mw mr N. Dijkhoff en drs M Kruissin14. 
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Samenvatting, conclusies en 

aanbevelingen 

Media-analyse 

In de media-analyse zijn de volgende dagbladen betrokken: Algemeen Dagblad, NRC-
Handelsblad, Parool, Telegraaf, Trouw en de Volkskrant. De periode waarop de analyse 

betrekking heeft begint, uit praktische overwegingen, met januari 1995 en eindigt met 

de bespreking van de justitiebegroting, in november 1995. Per krant zijn de artikelen 

bijeengezocht die als beeldbepalende factor (zouden) kunnen werken met betrekking tot 

de problematiek rondom het cellentekort. Deze artikelen zijn vervolgens onderworpen 

aan een kwalitatieve beoordeling. Gekeken is welke informatie over de verschillende 

onderwerpen wordt gegeven (of juist niet wordt gegeven), welke actoren in de artikelen 

aan bod komen, welke mening zij hebben en hoe de toonzetting van de artikelen is. 

Het eerste opmerkenswaardige is, dat het algemene beeld dat men van deze kranten 

heeft door de analyse in grote lijnen bevestigd wordt. Er is een tweedeling aan te 

brengen tussen enerzijds Telegraaf en Algemeen Dagblad en anderzijds de overige vier 

kranten. De eerste twee onderscheiden zich van de andere doordat de berichtgeving 

meer plaatsvindt aan de hand van incidenten en er meer de nadruk gelegd wordt op de 

'human interest'-kant van het verhaal, daar waar de andere kranten een meer algemene 

achtergrond verschaffen. Een ander verschil ligt in het woordgebruik en de toonzetting 

van de artikelen. Typerend voor de Telegraaf en het Algemeen Dagblad is, dat 

regelmatig gebruik wordt gemaakt van scherpe, negatieve bewoordingen, vooral in korte 

opinie-artikelen. In vergelijking met de andere kranten blijft bepaalde informatie vaak 

onderbelicht of wordt in het geheel niet vermeld (zo wordt bijvoorbeeld in deze twee 

kranten het begrip heenzenden nergens toegelicht, maar wordt het juist gecombineerd 

met termen als 'op vrije voeten stellen' en 'ontlopen van straf'; ook de recente daling 

van het aantal heenzendingen wordt, in vergelijking met de uitgebreide artikelen over 

stijgingen in de voorgaande periodes, vrijwel over het hoofd gezien). 

Het taalgebruik in de kranten is dan wel verschillend, de informatiebronnen zijn dat 

over het algemeen niet. Zonder uitzondering lijken de kranten hun berichtgeving af te 

laten hangen van bijvoorbeeld de publikatie van jaar- of kwartaalcijfers door Justitie of 

het CBS, van uitspraken van functionarissen van Justitie of van de minister zelf en van 

de berichtgeving door het Algemeen Nederlands Persbureau. Op enkele uitzonderingen 

na (zoals interviews en artikelen op opiniepagina's) is het gros van de artikelen in de 

verschillende kranten daardoor qua inhoud in grote mate met elkaar vergelijkbaar. Dit 

gegeven maakt het dan ook wat eenvoudiger een algemeen beeld te geven van de 

berichtgeving naar onderwerp. 

Natuurlijk wordt er in de kranten het meest geschreven over de heenzen-

dingsproblematiek; deze wordt in vrijwel alle kranten aangeduid als (een van) de 

grootste belemmering(-en) van een goede rechtshandhaving. Het aantal heenzendingen 



kan keurig in beeld worden gebracht omdat er regelmatig kwartaalcijfers worden 
bekendgemaakt. Vooral het gegeven dat er in 1994 een record-aantal van 5.316 
verdachten en 'afgestraften' is heengezonden, is in alle kranten (soms meerdere malen) 
aan bod gekomen. De (toch vrij essentiële) informatie dat heengezonden verdachten in 
principe later alsnog berecht zullen worden, blijkt, zoals al werd aangegeven, no I g wel 
eens te ontbreken. De heenzendingsproblematiek in de twee grootste steden van ons land 
krijgt vaak extra aandacht, recentelijk vooral omdat in deze steden het aantal 
heenzendingen (veelal van verdachten uit de A-categorie) blijft stijgen, in tegen telling 
tot de dalende trend in de rest van het land. Daarnaast speelt natuurlijk een rol at de 
onderzochte landelijke dagbladen alle gevestigd zijn in de twee grootste steden; ook 
lijken politie en het openbaar ministerie in deze steden wat meer de publiciteit te 
zoeken. 
In de berichtgeving komt steevast de behoefte aan meer cellen aan bod. De roep, om 
uitbreiding van de celcapaciteit is vrij algemeen; over het gegeven dat het aantal cellen 
sinds de jaren tachtig al sterk is en wordt uitgebreid, wordt slechts mondjesmaat 
bericht. Ook kritiek op de uitbreiding van de celcapaciteit moet met een (sterk) 
vergrootglas gezocht worden. Dat de huidige minister van justitie al snel moest 
terugkomen op haar voornemen niet meer cellen te laten bouwen, wordt wel in alle 
kranten breed uitgemeten. 
Als oorzaak van het cellentekort wordt meestal als eerste de stijging en/of de verharding 
van de criminaliteit genoemd, met als gevolg het opleggen van steeds zwaarder 
gevangenisstraffen door de rechterlijke macht. 

De publieksenquête 

Over de berichtgeving over alternatieven voor uitbreiding van de celcapaciteit kunnen 
we kort zijn, dat zijn de kranten namelijk ook. Alternatieve sancties krijgen nauI welijks 
aandacht in de kranten. De toenemende praktijk van het heenzenden aan de acht

I
erdeur 

(een vervroegde vervroegde invrijheidstelling) wordt in de meeste kranten (soms zeer 
scherp) veroordeeld. Opmerkelijk is wellicht het feit dat de optie van het plaa+n van 
meer gedetineerden op een cel in geen enkele krant echt naar voren wordt geschoven; 
vaker wordt er de nadruk gelegd op de nadelen van dit alternatief. Het enige alternatief 
waaraan in vrijwel alle kranten (uitgebreid) aandacht wordt besteed, op een positieve 
wijze, is het experiment met het elektronisch toezicht in het ressort Leeuwarde n., 

De algemene conclusie kan zijn dat aan het cellentekort, en aan de heenzen-
dingsproblematiek in het bijzonder, in de landelijke dagbladen vrij veel aandacht wordt 
besteed. De informatie die gegeven wordt is, alhoewel meestal vrij accuraat, niet altijd 
geheel volledig. Verder heeft natuurlijk elke krant eigen aandachtspunten waaroI p de 
nadruk gelegd wordt. 

De afgelopen jaren is regelmatig door middel van enquêtes onderzocht hoe dor de 
Nederlandse bevolking gedacht wordt over criminaliteit, over de bestrijding erivI an en 
over mogelijke nieuwe wegen daarin. Naar aanleiding van het uitbrengen van het 
rapport van de commissie Korthals Altes is in opdracht van het WODC door liet NIPO 
in de periode 20 tot 27 augustus 1995 opnieuw een dergelijke enquête gehoudgn. In 
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totaal hebben 1.052 personen, via het zogenaamde Telepanel, meegewerkt aan het 
onderzoek. 
In het eerste deel van de enquête zijn verschillende achtergrondgegevens verzameld. In 
relatie tot het voorgaande zijn vooral de vragen over de wijze(n) waarop de 
respondenten hun informatie verkrijgen interessant. Uit de antwoorden op de vraag 
welke krant(en) men leest, blijkt dat de Telegraaf er met 39% bovenuit steekt. Hierna 
volgen Algemeen Dagblad (21%), Volkskrant (19%), NRC-Handelsblad (11%), Trouw 
(7%) en Parool (4%). Een groot deel (59%) van de respondenten leest echter (ook) een 
andere (regionale) krant; regionale kranten hebben ook de meeste abonnees onder de 
repondenten. Informatie over straffen en het gevangeniswezen wordt door het overgrote 
deel van de respondenten ontleend aan de krant (83%) en de televisie (71%). 
Logisch vervolg op de vraag hoe men informatie verkrijgt, is het testen van de mate van 
geïnformeerdheid. Op de vraag of men zich over het algemeen goed geïnformeerd acht 
over straffen en het gevangeniswezen antwoordden negen respondenten dat ze zichzelf 
zeer goed geïnformeerd achten, 55 (5%) vonden zich goed geïnformeerd en 410 (39%) 
een beetje. De meerderheid (55%) ziet zichzelf echter als niet zo goed tot helemaal niet 
goed op de hoogte omtrent deze onderwerpen. Dat betekent overigens niet dat men over 
het algemeen meer informatie zou willen hebben; op de betreffende vraag antwoordde 
slechts 27% bevestigend. 
Dat de respondenten (naar eigen zeggen) maar matig tot slecht geïnformeerd zijn, wordt 
wel bevestigd door de antwoorden op enkele objectieve kennis-vragen. Wanneer men 
bijvoorbeeld uit een rijtje van acht getallen het getal moet kiezen dat het meest 
overeenkomt met het aantal beschikbare cellen in 1994, dan blijkt slechts 11% het juiste 
getal (11.000) te kiezen.' Bijna de helft van de respondenten (43%) schat het aantal 
cellen op 84.000 of hoger. 2  Vergelijkbare vragen over het aantal opgelegde 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen en het aantal heenzendingen geven ongeveer hetzelf-
de, zij het een iets positiever, beeld. 
Naast vragen over de kwantitatieve kennis is ook een aantal vragen gesteld waarmee 
getracht is na te gaan hoe het met de inhoudelijke kennis is gesteld. Daarbij zijn aan de 
orde gesteld alternatieve sancties, heenzendingen, voorwaardelijke straffen en 
elektronisch toezicht. Vooral voor wat deze laatste twee betreft blijkt het beeld dat de 
meeste respondenten hiervan hebben, redelijk overeen te stemmen met de werkelijkheid. 
Ook de kennis omtrent de alternatieve sanctie lijkt redelijk. Opmerkelijk is wel de 
reactie op de stelling "een alternatieve sanctie kan alleen worden opgelegd in plaats van 
een gevangenisstraf van minder dan zes jaar". Terwijl 38% het niet weet, acht een 
aanzienlijke deel (32%) deze stelling juist. De kennis omtrent heenzending lijkt matig. 
Een klein aantal respondenten (1%) geeft aan dat het begrip 'heenzenden' hen geheel 
onbekend is. 

Als volgend onderdeel van de enquête is nagegaan aan welke mogelijkheden 
respondenten de voorkeur geven om de druk op de celcapaciteit te verlichten. Hiertoe 
zijn hen, in willekeurige volgorde, zeven opties voorgelegd, waarbij gevraagd werd ze 
in volgorde van voorkeur te plaatsen. Uit de antwoorden op deze vraag komt duidelijk 

1 	De acht getallen waren (in duizendtallen): 8, 11, 14, 17, 84, 97, 109, en 117. 
2 	Hierbij moet worden opgemerkt dat de respondenten niet de gelegenheid werd gegeven "weet 

niet" in te vullen. De grote meerderheid heeft waarschijnlijk dan ook moeten gokken. 
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naar voren dat de overgrote meerderheid van de respondenten in eerste instantie denkt 
aan middelen waarmee de capaciteit wordt uitgebreid. Het bouwen van extra cellen en 
het plaatsen van meer gedetineerden op een cel nemen een afgetekende eerste en tweede 
plaats in; resp. 42% en 38% geeft deze mogelijkheden op als eerste voorkeur. Ook 
elektronisch huisarrest wordt nog door een substantieel deel van de respondente l

n (12%) 
gekozen als eerste voorkeur. Maatregelen die gericht zijn op het 'rondkomen, I et de 
huidige capaciteit moeten het met beduidend minder steun doen, in totaal met slechts 
negen procent. De helft hiervan betreft het alternatief van vrijlating na de helft van de 
straf op voorwaarde van goed gedrag, gevolgd door het heenzenden van verdachten van 

I 
lichte misdrijven en het vervroegd vrijlaten, ongeacht het gedrag. Het verminderen van 
het capaciteitsprobleem door het opleggen van kortere straffen wordt slechts door drie 
respondenten als eerste keuze gegeven. 
Dat uitbreiding van de celcapaciteit zich in een grote populariteit mag verheugen, blijkt 
ook uit het antwoord op de vraag waaraan men de voorkeur zou geven wanneerL een 
"meevaller" van 150 miljoen besteed zou moeten worden. Slechts 15% van de 
respondenten kiest dan voor het alternatief "belastingteruggave" (van fl. 10 per hoofd 
van de bevolking); 85% geeft de voorkeur aan het bouwen van 500 extra cellen. 

Naast deze algemene vragen, bevatte de enquête een deel dat was toegespitst o0 het 
verband tussen straffen en specifieke strafbare gedragingen. Aan de respondentën is een 
zevental casus voorgelegd, telkens een ander strafbaar feit met daarbij een korteI 

omschrijving van de omstandigheden waaronder het delict gepleegd is? Bij elk 
werden zes straffen genoemd, met het verzoek aan de respondenten bij elk van 
straffen de mate van geschiktheid aan te geven. Ook werd hen gevraagd aan te 
welke straf zij dachten dat door de Nederlandse rechter in een vergelijkbaar geVal 
opgelegd zou worden. 
De eerste indruk die uit de antwoorden op de zeven casus naar voren komt, is dat er 
vaak wel een behoorlijk draagvlak is voor alternatieve sancties, maar dat de vo iIorkeur 
voor een vrijheidsbenemende reactie over het algemeen toch groter is. Alleen de 
tasjesroof (door een minderjarige) en de uitkeringsfraude zijn hierop uitzonderingen, het 
oordeel valt hier juist nogal mild uit. De vrij algemene voorkeur voor de vrijheidsstraf 
kan waarschijnlijk verklaard worden door het feit dat er voor gekozen is in de enquête 
redelijk ernstige delicten op te nemen. Opmerkelijk is wel dat er in grote mate gekozen 
wordt voor de langere gevangenisstraffen. Tevens lijken de meeste respondenten te 
verwachten dat het oordeel van de Nederlandse rechter milder zal zijn dan dat Ivan 
henzelf. 
Aan de hand van zijn antwoorden is aan elke respondent een score op een 
punitiviteitsschaal toegekend. Deze score is weer in verband gebracht met enkele 
achtergrondvariabelen. Gezien het voorafgaande beperken we ons hier tot enkele 
conclusies met betrekking tot de voorkeur naar krant en politieke partij. Telegraaf en 

I Algemeen Dagblad blijken de hoogste percentages aan lezers te hebben die ingeschaald 
kunnen worden in de categorieën punitief en sterk punitief; (regelmatige) lezers

I
I 

van 
Trouw blijken het minst punitief. Gelet op de politieke voorkeur lijken degenen die 

3 	Het betrof de volgende strafbare feiten: uitkeringsfraude, inbraak, tasjesroof, mishandeling 
dood ten gevolge hebbende, overval op juwelierszaak, verkrachting en cocaïne-smokkel. 

casus 
de 
geven 

de 
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gestemd hebben op Groen Links, SP en ook CDA het minst punitief; het meest punitief 
zijn stemmers op klein rechts, de ouderenpartijen en de niet-stemmers. 
Bij een nadere beschouwing van de eerste voorkeur voor de aanpak van het cellentekort 
zien we dat een groter deel van de (regelmatige) lezers van Telegraaf, Algemeen 
Dagblad, Parool en NRC-Handelsblad dan van de lezers van Volkskrant en Trouw 
voorstander is van het bouwen van meer cellen. Het alternatief meer gedetineerden per 
cel wordt het meest gekozen door lezers van Telegraaf, Algemeen Dagblad en Parool; 
het minst door de lezers van Trouw, Volkskrant en NRC-Handelsblad. Deze laatsten 
kiezen juist weer vaker voor een voorwaardelijke vervroegde invrijheidstelling. 

Ronde tafel-gesprekken 

Door het WODC is een zestal gesprekken georganiseerd teneinde op een informele 
wijze de meningen te peilen van personen die direct bij de strafrechtspleging, in de 
ruime zin des woords, zijn betrokken. Daarbij vertegenwoordigd waren leden van 
zittende en staande magistratuur, politie, gevangeniswezen, reclassering, advocatuur en 
wetenschap.' Het totaal aantal deelnemers bedroeg 21. 

In vrijwel alle gesprekken kwam op enig moment aan de orde dat criminaliteit niet 
alleen een justitie-probleem is; door deregulering, liberalisering en het kwistig strooien 
met strafrechtelijke handhavingsbepalingen is er echter wel steeds meer op het bord van 
justitie terecht gekomen. De eisen die aan justitie worden gesteld zijn te hoog, terwijl 
daar een zeer laag budget tegenover staat. De overheersende gedachte lijkt te zijn dat je 
de strafrechtelijke regels die je maakt, ook daadwerkelijk moet handhaven. Blijkt dat 
niet te kunnen, laat dan die regulering achterwege oftewel, wees zuiniger met het 
strafrecht. 

Met betrekking tot de celcapaciteit bleek een groot deel van de deelnemers van mening 
dat er inderdaad meer cellen bij moeten komen. De argumentatie was echter nogal 
divers, en deels verschillend van die van de commissie Korthals Altes. Twee 
argumenten sprongen er in het bijzonder uit: extra cellen zijn nodig om te differentiëren 
en ze zijn nodig als reserve-capaciteit om lik op stuk-beleid te kunnen voeren. Voorts 
werden de nodige kanttekeningen geplaatst bij het huidige bouwbeleid. Bij de bouw van 
cellen moet tevoren duidelijk zijn voor welk doel ze zullen worden ingezet. Als je dat 
niet doet, lopen ze vol met een ongedifferentieerde gedetineerdenpopulatie waardoor een 
mogelijk speciaal preventief effect (nog) kleiner wordt. Door het bouwen met een 
specifieke bestemming, kan ook veel geld worden bespaard: niet alle inrichtingen 
vereisen dan immers hetzelfde hoge standaard voorzieningen- en beveiligingsniveau. 
Goedkoop (sober) bouwen mag echter niet verward worden met een voordeliger 
exploitatie; positieve effecten bereik je alleen als de mogelijkheid blijft bestaan 
(bepaalde groepen) gedetineerden voldoende aandacht te geven en daarvoor is voldoende 
personeel nodig. 

4 	Benadrukt moet worden dat deze personen op persoonlijke titel hebben deelgenomen en dus 

niet optraden als officiële vertegenwoordigers van hun vakgebied. 



Over alternatieve sancties bleek ook vrij veel overeenstemming te bestaan. Ruate voor 
uitbreiding daarvan wordt, zeker in het kader van detentiefasering, nog voldoende 
aanwezig geacht. Daarbij werden echter de volgende kanttekeningen meermalen 
geplaatst. Ten eerste moet een en ander wettelijk geregeld worden (geen experii1nenten 
waarbij de uitvoerende instantie contra legem de uitspraak van de rechter niet 
eerbiedigt) of de toepassing van de alternatieve sanctie moet door de rechter va tgesteld 
worden (direct bij de strafoplegging, later door dezelfde rechter of door een excutie-
rechter). In de tweede plaats dringen velen aan op een voldoende punitief karak i

It
er van 

dergelijke sancties. In dit kader wordt niet meteen gedacht aan een algehele verhoging 
van de strafmaat, maar lijkt het vooral van belang dat er voor gezorgd wordt da

I t 
veroordeelden de hen opgelegde verplichtingen ook daadwerkelijk nakomen. Ee n conse-
quent lik op stuk-beleid is noodzakelijk, hetgeen vooral betekent, voldoende lege cellen 
als stok achter de deur. 

Het grootste probleem met het huidige beleid is volgens de meeste deelnemers 1 
dat er de laatste jaren eigenlijk geen beleid is. Deelproblemen worden wel aang 
maar de totaalvisie ontbreekt. De politiek van nu is teveel gericht op een snelle 

conclusies en aanbevelingen 

6 

let feit 
epakt 
(maar 

daardoor slechts tijdelijke) oplossing. Effectief beleid is duidelijk en samenhangend 
geformuleerd, gericht op de toekomst en biedt alle betrokken (uitvoerende) partijen de 
mogelijkheid om er invloed op uit te oefenen. Hierdoor zou de weerstand tegeni 
bepaalde maatregelen aanzienlijk verminderen, aldus de meeste deelnemers. 

Ten slotte nog een opmerking over de drugsproblematiek. Onweerlegbaar is, v•Igens 
een groot aantal deelnemers, het feit dat een belangrijk deel van het huidige cellentekort 
zowel direct als indirect wordt veroorzaakt door het verbod van drugshandel. De 
gedachte dat verdere liberalisering op dit gebied een zegen zou zijn voor het systeem 
wordt in alle geledingen ruimschoots aangetroffen, evenals overigens het besef dat dit 
een politiek onbegaanbare weg is. 

Een aantal conclusies springt in het oog. De eerste is dat een besluit om de celcapaciteit 
(aanmerkelijk) uit te breiden op brede steun zal mogen rekenen. De uitspraak o I ver de 
geprefereerde besteding van een "meevaller" van 150 miljoen gulden indiceert izelfs dat 
publieke steun gevonden zal kunnen worden voor extra claims ten behoeve van 
nieuwbouw - of deze ook in politieke steun kan worden omgezet staat echter geenszins 
vast. 
Indien besloten zou worden de capaciteit verder uit te breiden moet wel rekening 

. 	I worden gehouden met kritische kanttekeningen uit "het veld" en vooral uit kringen van 
de wetenschap en belangengroepen. Met name de uitkomsten van de ronde tafel-
gesprekken laten zien dat er in het veld behoefte is aan een weloverwogen en consistent 
beleid met betrekking tot het gebruik van die capaciteit. 
Behoefte aan een weloverwogen, consistent en goed gecommuniceerd beleid is er ook op 
het terrein van de alternatieve sancties, detentiefasering, penitentiaire programi lm's en 
voorwaardelijk vervroegde invrijheidstelling. Voor alternatieve sancties sec lijkt, mits 
aan een aantal voorwaarden met betrekking tot inhoud en toezicht wordt voldaaI n, meer 
ruimte te zijn dan de commissie Korthals Altes veronderstelt. Dat geldt temeeri I wanneer 

•:•-■ 
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alternatieve sancties onderdeel zouden gaan uitmaken van detentiefasering of 
penitentiaire programma's. Daarbij moet dan echter terdege rekening gehouden worden 
met de opvatting van de rechterlijke macht dat een en ander wettelijk geregeld moet 
worden en dat in de procedures bij voorkeur een voldoende rol voor de rechter is 
weggelegd. Dit laatste geldt ook ten aanzien van de voorwaardelijke vervroegde 
invrijheidstelling. 
Uit de bevolkingsenquête blijkt, naast steun voor alternatieve sancties, een sterke 
voorkeur voor (langdurige) gevangenisstraffen. Het lijkt niet juist hieruit zonder meer te 
concluderen dat een op reductie van het gebruik van de gevangenisstraf gericht beleid 
tot mislukken gedoemd is. Enerzijds is er de (criminologische) literatuur die laat zien 
dat een punitieve instelling niet (altijd) direct samenhangt met angst voor of ervaringen 
met criminaliteit, doch veeleer met gevoelens van onzekerheid in het algemeen. Een 
geïsoleerd justitie-beleid kan die gevoelens niet wegnemen, maar wel bijdragen aan het 
versterken ervan. In feite moet dan ook worden aangenomen dat een beleid dat alleen 
gericht is op capaciteitsvergroting, eerder zal bijdragen aan een toenemende behoefte 
aan meer en zwaardere straffen (en dus aan weer meer capaciteit) dan dat het de 
behoefte aan cellen zal bevredigen. 
Anderzijds is er, zoals in de ronde tafel-gesprekken naar voren is gekomen, de rol van 
"de politiek", die geneigd zou zijn teveel problemen op het bord van justitie te leggen. 
Een op reductie van de input gericht beleid behoeft zeker niet te leiden tot negatieve 
reacties van het publiek - mits duidelijk gemaakt wordt dat een overlast- of 
criminaliteitsprobleem in feite een verschijningsvorm is van dieper liggende 
maatschappelijke problemen, die ook alleen maar op dat diepere niveau kunnen worden 
opgelost. 

aanbevelingen 
Bovenstaande conclusies geven aanleiding tot een aantal aanbevelingen met betrekking 
tot een op te stellen communicatieplan. 
- De vrij eenzijdige berichtgeving in de media omtrent het cellentekort leidt tot de 

aanbeveling om hieromtrent, zoveel als mogelijk, een wat genuanceerder beeld te 
schetsen. Daarbij zou het dan zowel moeten gaan om de oorzaken als om de vraag 
in hoeverre capaciteitsuitbreiding een oplossing voor het probleem is. In dit verband 
zou een fundamentele discussie over de vraag, wat nu precies beoogd wordt met de 
(gevangenis)straf en in hoeverre dat doel ook gerealiseerd wordt, niet geschuwd 
moeten worden. Het rapport van de commissie Korthals Altes geeft daartoe 
aanknopingspunten - het voorstel immers, om meer misdrijven en overtredingen 
bestuursrechtelijk af te doen impliceert een onderscheid tussen mala in se (waarvoor 
men de gevangenisstraf eerstaangewezen zou kunnen achten, met de boete of de 
dienstverlening als alternatief) en mala in re (waarvoor andere sancties, met name 
de boete, Meer voor de hand lijken te liggen). 

- Alternatieve straffen komen in de kranten nauwelijks aan bod. Hoewel uit de 
bevolkingsenquête blijkt dat alternatieve sancties als zodanig wel geaccepteerd 
worden en er ook wel enige kennis over deze sancties aanwezig is, lijkt het niet 
onwaarschijnlijk dat dergelijke sancties sneller als alternatief voor de vrijheidsstraf 
geaccepteerd worden, indien bij het publiek (en de rechterlijke macht) beter bekend 
is wat een alternatieve straf in kan houden, waaruit deze kan bestaan en hoe het 
toezicht geregeld is. Aanbeveling: grijp de gelegenheid van de reactie op het 



rapport van de commissie Korthals Altes aan om duidelijk te maken welke 
alternatieve straffen er worden toegepast en wat ze precies inhouden, wat d 
ontwikkelingen zijn, waar nog mogelijkheden liggen (detentiefasering), wat de 
voordelen zijn ten opzichte van de vrijheidsstraf (financieel / recidive / 
stigmatisering) en welk soort verdachten / veroordeelden men ermee wil / kan 
bereiken. 

- Ten aanzien van heenzendingen zou een eerste aanbeveling luiden meer nadruk te 
leggen op het feit dat ook heengezonden verdachten later alsnog berecht zul

I
1en 

worden. Hierdoor worden de scherpe kantjes van de heenzendingsproblematiek 
gehaald. Bij deze aanbeveling past overigens wel een slag om de arm: er isj 
voorzover ons bekend, nooit feitelijk vastgesteld welk deel van de heengezo I ndenen 
uiteindelijk nog berecht wordt, welke straf dan wordt opgelegd en in hoeverre deze 
geëxecuteerd wordt. Het lijkt wenselijk dit op zo kort mogelijke termijn empirisch 
na te gaan. 

- Een tweede aanbeveling met betrekking tot heenzendingen is om deze in verband te 
brengen met (voorwaardelijke) vervroegde invrijheidstelling. Dit kan enerzijds door 
simpelweg de vraag voor te leggen wat te prefereren ware: het heenzenden 
verdachten of het eerder vrijlaten van veroordeelden als een bonus voor goed 
gedrag. Daarbij zou zeker ook gewezen moeten worden op een aantal als ne I gatief 
beoordeelde consequenties van de huidige VI-regeling. Met name zou nadruk gelegd 
kunnen worden op de voorwaarden die aan de invrijheidstelling verbonden Zijn. 
Anderzijds lijkt hier ook een uitgebreide verwijzing naar de praktijk in het 
buitenland op zijn plaats. Vaak immers wordt het Nederlandse strafklimaat 
afgeschilderd als (te) mild, terwijl dit toch bepaald niet in alle opzichten het geval 
is. Europees gezien is, naar verhouding, de werkelijke detentieduur in NedeI rland 
vrij lang (zie het voorbeeld dat in een van de ronde tafel-gesprekken gegevdn 
werd). 

- Zeker als een beleidsoptie gekozen wordt waarin geen plaats is voor "meer 
gedetineerden op een cel" moet verwacht worden dat aan die mogelijkheid •n de 
politiek en de publieke discussie wel aandacht wordt besteed. Het zou daarr 
verstandig zijn reeds bij de presentatie van het beleid de redenen waarom deze optie 
niet gekozen wordt, paraat te hebben. Daarbij zou mogelijk nog wat meer dan in 
het verleden de nadruk kunnen worden gelegd op de betrekkelijk geringe omvang 
van het financiële voordeel, vooral in relatie tot de beheersproblematiek. DaI arnaast 
zou gewezen kunnen worden op het feit dat door het redelijk strikte één-pe-cel-
principe dat altijd is gehanteerd, de Nederlandse cel qua bouw ook echt alleen 
geschikt is voor één gedetineerde. 

- Het heeft waarschijnlijk weinig zin om een naar leeftijd, geslacht of politieke 
voorkeur gedifferentieerde communicatie te ontwikkelen. De meningen hangI en wel 
samen met deze achtergrondvariabelen, maar lopen niet sterk uiteen. 

- Interessant is het verschil in opvattingen tussen lezers van Algemeen Dagblad en de 
Telegraaf enerzijds en die van Volkskrant, Trouw en NRC-Handelsblad andeI

rzijds. 
Dit sluit goed aan bij de uitkomsten van de media-analyse. Met name de ne lgatieve 
tendens van de artikelen in de Telegraaf en het AD over het gevangeniswez ien en de 
detentiesituatie zouden mede debet kunnen zijn aan de sterker punitieve hoLding. 
Wellicht is het verstandig om bij elke gelegenheid die zich voordoet de ind uk te 
ontkrachten dat gedetineerden baden in "luxe", bijvoorbeeld door gegevens 
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beschikbaar te hebben over de samenstelling van de bouw- en expolitatiekosten van 
een cel (welk deel is beveiliging / bewaking / verzorging / recreatie etc.) 

- Wanneer gekeken wordt naar de bronnen waaraan men zijn informatie ontleent, dan 
zijn dat vooral kranten en de televisie. Wat betreft bereik springen bij de televisie 
het journaal en NOVA eruit en bij de kranten Telegraaf, Algemeen Dagblad en 
plaatselijke of regionale kranten. Opvallend is echter wel dat slechts 15% van de 
geënquêteerden geabonneerd is op de twee landelijke bladen en 40% op de 
plaatselijke en regionale bladen. Het lijkt verstandig hiermee bij de persvoorlichting 
rekening te houden. 

Ten slotte: uit de media-analyse blijkt dat slechts zelden in een interview of reportage 
met enige diepgang op de materie wordt ingegaan. Het lijkt daarom aanbevelenswaardig 
om vaker het initiatief te nemen, in plaats van te reageren op vragen van de pers. 
Hierbij kan gedacht worden aan interviews, rondleidingen in penitentiaire inrichtingen, 
bij werk- en taakstraffen, etc. Daarbij moet wel bedacht worden dat de bronnen waaraan 
de media hun gegevens ontlenen vanuit het ministerie bezien divers zijn, terwijl ze door 
het publiek waarschijnlijk allemaal als "justitie" gezien worden. Een in de richting van 
het publiek geslaagd communicatiebeleid staat of valt daarom waarschijnlijk met de 
mate waarin door middel van een intern en op de "justitie-partners" gericht 
communicatiebeleid een helder, eenduidig beeld wordt overgebracht. 

Hoewel het niet de opzet was, kunnen ook enkele aanbevelingen ten aanzien van het te 
ontwikkelen beleid worden gedaan. De eerste is om bij het ontwikkelen van dat beleid 
te streven naar een zo integraal mogelijke benadering, waarbij eventuele 
capaciteitsuitbreiding, bevordering van de toepassing van alternatieve sancties, 
detentiefasering, penitentiaire programma's en aanpassing van de regeling van 
voorwaardelijke vervroegde invrijheidstelling in samenhang worden gepresenteerd. De 
tweede is om bij de ontwikkeling van dat programma op enigerlei wijze de rechterlijke 
macht te betrekken. De derde, en laatste, is om meer in het algemeen de taken en 
mogelijkheden van justitie ter discussie te stellen, c.q. om, indien de taken van justitie 
ter sprake komen, steeds direct de mogelijkheden om die te vervullen in de discussie te 
betrekken. 



1 Media-analyse 

Om te komen tot een gefundeerde communicatie-strategie rondom de cellenproblenhatiek 
is het van belang om naast kwantitatief en kwalitatief opinie-onderzoek, een media l-
analyse uit te voeren. Door een media-analyse kan inzicht verkregen worden in de 
manier waarop in de media geschreven is over de problematiek als gevolg van het 
cellentekort. De achterliggende gedachte is dat de geschreven media voor een belangrijk 
deel het beeld bepalen dat in de samenleving bestaat van de cellenproblematiek en 
oplossingen. 
Een media-analyse naar de beeldvorming van de cellenproblematiek houdt in dat vrordt 
onderzocht hoe vaak de cellenproblematiek in dagbladen aan de orde komt en welke 
opinies en mogelijke oplossingen er worden vermeld. De volgende dagbladen zijn in de 
media-analyse betrokken: 
- NRC Handelsblad, 
- Trouw, 
- Algemeen Dagblad, 
- Volkskrant, 
- Parool 
- Telegraaf. 

1.1 	Doel, vraagstelling en werkwijze 

Het doel van de media-analyse was een beeld krijgen van de ontwikkelingen en clé 
opinies in de geschreven media over de periode januari tot en met september 1995. Los 
hiervan is ook gekeken naarde berichtgeving over het rapport van de commissie 
Korthals Altes en de justitie-begroting. Op basis van de uitkomsten kunnen 'gerichte 
adviezen gegeven worden over hoe om te gaan met verschillende dagbladen en hoe de 
berichtgeving mogelijk kan worden beïnvloed. Tevens kunnen de gegevens gerela Iteerd 
worden aan de uitkomsten van het opinie-onderzoek onder de Nederlandse bevolking. 

De vraagstelling van de media-analyse luidt: 
- welke opinies komen in bovengenoemde dagbladenaan" de orde over de 

cellenproblematiek en mogelijke oplossingen daarvoor en hoe heeft zich dat Ïn 
de tijd ontwikkeld?  

Bij deze vraag komen de volgende categorieën aan bod: 
- cellentekort 
- alternatieve straffen 
- het bijbouwen van cellen 
- twee op een cel 	, 
- heenzending 
- elektronisch toezicht 
- vervroegde invrijheidstelling 
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De media-analyse bestaat uit een aantal stappen. De eerste is een kwantitatieve 
beoordeling van geschreven artikelen over cellenproblematiek per dagblad. De vraag 
hierbij is: 
- hoeveel artikelen zijn aan het onderwerp gewijd in de periode september 1994 en 

september 1995? 

Dit wordt geoperationaliseerd als: artikelen waarin meer dan de helft van de alinea's is 
gewijd aan de cellenproblematiek. Per artikel wordt nagegaan: 
- of het gaat om een hoofdredactioneel commentaar, algemene verslaggeving of 

opiniepagina; 
- wanneer het verschenen is; 
- welk(e) onderwerp(en) centraal staan. 

De tweede stap van de analyse is een kwalitatieve beoordeling van de artikelen. Hierbij 
gaat het om de vragen: 
- welke onderwerpen staan centraal; 
- hoe wordt hierover geschreven en welke meningen komen aan de orde; 
- welke actoren worden genoemd en wat is hun mening? 

Hiernaast wordt een korte analyse gemaakt van de teneur van het artikel in termen van 
positief, neutraal, negatief, kritisch etc. 

De derde stap is het, op basis van uitkomsten van fase 1 en 2, per dagblad analyseren 
van de wijze waarop in dat dagblad de cellenproblematiek wordt behandeld, welke 
informatie wel of niet gegeven wordt, welke actoren aan bod komen etc. 

In stap vier worden de dagbladen op de verschillende onderwerpen met elkaar 
vergeleken. 

De vijfde en laatste stap is de advisering: op basis van de resultaten wordt een advies 
opgesteld over hoe in de toekomst de pers benaderd moet worden, met als uitgangspunt 
het zo goed mogelijk uitdragen van het justitie-beleid. 

De eerste vier stappen zijn deels uitgevoerd door de Directie Voorlichting (DV) en 
deels door het WODC. De vijfde stap wordt overgelaten aan de DV; in deze notitie 
worden slechts enkele aanbevelingen gedaan. 
In de volgende paragrafen worden de resultaten van de stappen een tot en met vier per 
dagblad weergegeven. De bevindingen met betrekking tot de berichtgeving over het 
rapport van de commissie Korthals Altes en naar aanleiding van de justitiebegroting 
worden afzonderlijk vermeld. 

1.2 	Algemeen Dagblad 

1.2.1 kwantitatief 
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In het AD zijn in de periode januari 1995 tot augustus 1995 13 artikelen verschenen 
waarin de cellenproblematiek centraal stond. Heenzendingen, met in verband daarmee 
vaak cellentekort en de vervroegde invrijheidstelling zijn de onderwerpen die het meest 
aan de orde zijn geweest. De heenzending stond daarbij aan de top. 
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1.2.2 kwalitatief 

Bijbouwen cellen 
In een opiniërend artikel wordt een suggestie gedaan voor het gebruik van 
psychiatrische inrichtingen. Verder wordt er in een artikel informatie gegeven 
nieuwbouw van de cellen. 
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Allereerst geven we een overzicht van de behandelde onderwerpen en de wijze waarop 
die aan bod komen. 

Cellentekort 
In verschillende artikelen wordt aangegeven dat het cellentekort een groot probleem is: 
"Het woord onaanvaardbaar schiet als aanduiding van dit probleem zelfs tekorti. 
Verder worden de volgende oorzaken genoemd (in drie artikelen) voor het cellentekort: 
verharding van de criminaliteit en het gegeven dat de rechterlijke macht zwaarder straft 
dan een aantal jaren geleden. 
In een van de artikelen wordt de indruk gewekt dat zwaar gestraften door het 
cellentekort hun straf helemaal ontlopen. Dit wekt een verkeerd beeld bij de lezers. Ook 
verderop zal blijken dat het AD geen of nauwelijks aandacht besteedt aan de procedure 
als mensen worden heengezonden, namelijk dat ze in een later stadium zullen worden 
opgeroepen door middel van een dagvaarding. 

Alternatieve straffen 
Ten aanzien van alternatieve straffen wordt alleen maar gemeld dat de minister vorig 
jaar bij haar aantreden nog dacht dat ze het aantal voortijdige vrijlatingen zou kunnen 
beperken met alternatieve maatregelen. 

bver de 

Twee op een cel 
In twee artikelen wordt de mening van de minister uitgelegd, namelijk dat zij grote 
spanningen vreest, daar waar veel gedragsgestoorden en verslaafden zitten. 

Vervroegde invrijheidstelling 
Er wordt aangegeven dat de minister het cellentekort onder meer terug wil dringen met 
de voorwaardelijke vervroegde invrijheidstelling (VVI). Daarnaast komen in ee I n aantal 
artikelen verschillende betrokkenen aan het woord. CDA en VVD wijzen het syI steem 
af, net als de rechterlijke macht. Reden die gegeven wordt is "over straffen wcirdt 
nagedacht"; " dit ondermijnt het rechtssysteem". 
PvdA en D66 steunen de minister: "Het is onaanvaardbaar mensen weg te sturen... 
beter tijdelijk gevangenen via de achterdeur eerder vrij laten". 

De invalshoek in de artikelen is zowel positief als negatief: "Als op deze man ier kan 
worden voorkomen dat mensen al op voorhand worden vrijgelaten, ondanks de ernst van 
het vergrijp waarvoor zij zijn veroordeeld, is dat altijd beter dan heenzenden" 
"Afwijken van dit vereiste levert een bedreiging van de rechtsstaat op met zeer 
schadelijke gevolgen. Dat betekent in feite dat het rechtssysteem zichzelf niet meer 
serieus neemt. En waarom zouden criminelen dat dan wel doen?" 

• 



Heenzending 
Over heenzendingen wordt veel geschreven. Een artikel dat waarschijnlijk grote impact 
heeft op mensen is een artikel waarin een geval wordt beschreven van iemand die met 
een mes is gestoken en waarbij de dader na tien dagen weer vrij rondloopt. Doordat het 
slachtoffer en zijn ervaringen uitgebreid worden beschreven, zal dit mensen aanspreken. 
De nadruk in het AD ligt op de cijfers met betrekking tot heenzending, zowel landelijk 
als in bepaalde regio's. In zes artikelen staat dit centraal. Twee artikelen zijn gewijd 
aan specifieke heenzendgevallen. Daarbij wordt beide keren aangekaart dat het gaat om 
misdadigers uit de A-categorie. "Kernvraag is wie er nog wel vastgehouden worden als 
poging tot moord plus recidive daar al niet meer voor in aanmerking komt". 
In de artikelen ontbreekt nadere informatie omtrent de heenzendingsproblematiek. In 
geen van de artikelen wordt gesproken over het feit dat verdachten slechts tot de oproep 
voor een proces op vrije voeten worden gesteld. Daarentegen wordt juist de indruk 
gewekt dat verdachten in het geheel hun straf ontlopen. 
Een keer wordt aandacht besteed aan het feit dat Justitie hoopvol gestemd is over het 
feit dat, als gevolg van het bijbouwen van cellen, het aantal vrijlatingen juist lager uit 
zal vallen. 

Elektronisch toezicht 
In een drietal artikelen wordt aangegeven dat elektronisch huisarrest een van de 
maatregelen is om het cellentekort terug te dringen. Een van deze artikelen legt uit dat 
een verdachte "bewaakt door een elektronische enkelband aan zijn eigen huis wordt 
gekluisterd." 

1.2.3 Actoren 

Rechterlijke macht 
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Officieren van justitie 
Drie officieren van Justitie geven in verschillende artikelen aan dat ze hun werk door 
beperkte middelen niet goed kunnen uitvoeren. Een van hen geeft aan dat "Als onze 
cellen vol zitten met mensen die ernstiger zaken op hun geweten hebben, dan moeten 
we die keuze maken". 
Een andere officier van Justitie noemt als enige mogelijkheid om het cellentekort een 
halt toe te roepen, het terugsturen van buitenlandse gedetineerden naar gevangenissen in 
hun eigen land. 

Vertegenwoordigers van politieke partijen 
CDA en VVD wijzen voorwaardelijke invrijheidstelling af; D66 en PvdA vinden het 
beter tijdelijk gevangenen via de achterdeur eerder vrij te laten dan mensen weg te 
sturen. 
Naar aanleiding van het recordaantal heenzendingen eist het CDA noodmaatregelen: 
"De minister heeft de zaak onvoldoende in de greep". PvdA en D66 spreken van een 
zorgwekkende situatie, maar: "Minister zit goed op de zaak". D66: "We ontkomen niet 
aan een discussie over meer mensen op een cel." 

Geeft aan niet enthousiast te zijn over de vdorwaardelijke invrijheidstelling. De enige 
oplossing is het bijbouwen van meer cellen. 



1.2.4 	Toonzetting 

De toonzetting van de artikelen is overwegend negatief. Het onderwerp cellen-
problematiek leent zich daar natuurlijk ook voor, maar het AD geeft weinig neutrale 
informatie. Zinsneden in artikelen maken de toonzetting negatief. Bijvoorbeeld: 

"Het cellentekort is er de oorzaak van dat steeds meer zwaar gestraften hun 
straf helemaal ontlopen. Nu al zijn er in Den Haag lieden die grof geweld 
hadden gebruikt bij overvallen, voorgoed op vrije voeten gesteld". 
"Afwijken van dit vereiste levert een bedreiging op van de rechtsstaat met z er 

I ernstige gevolgen. Dat betekent in feite dat het rechtssysteem zichzelf niet meer 
serieus neemt. En waarom zouden criminelen dat dan wel doen". 
"Kernvraag is wie er nog wel vastgehouden worden als poging tot moord plus 
recidive daar al niet meer voor in aanmerking komt". 

De lacune in informatie wat betreft de heenzendingsprocedure (namelijk dat verdachten 
worden vrijgelaten in afwachting van hun oproep voor een proces) is vervelend, want in 
het AD wordt een beeld gecreëerd van verdachten die hun straf gegarandeerd geheel 
ontlopen op het moment dat ze zijn heengezonden. 

De artikelen over andere maatregelen, zoals twee op een cel, elektronisch huisa rest, 
vervroegde invrijheidstelling en bijbouwen van cellen kennen een wat neutraler 
toonzetting. Over de laatste twee onderwerpen krijgen verschillende actoren de 
mogelijkheid hun positieve of negatieve mening uit te spreken. 

1.2.5 Rapport Korthals Altes en justitiebegroting 

Naar aanleiding van het rapport van de commissie Korthals Altes verschijnen in het AD 
twee artikelen: 
- Het cellentekort kan gedeeltelijk worden opgevangen door rechters meer 

mogelijkheden te geven gevangenisstraffen om te zetten in alternatieve straffen. 
- Minister Sorgdrager is teleurgesteld over het rapport. Ze had gehoopt dat de 

commissie een reeks vervangende maatregelen zou voorstellen i.p.v. de 
gebruikelijke gevangenisstraf. 

De justitie-begroting en kwartaalcijfers DJI over het derde kwartaal leiden in n 'vember 
ook nog tot een artikel: 
- Tijdens de behandeling van de begroting heeft de minister aangegeven erop te 

vertrouwen dat met de bouw van 1.000 extra cellen het cellentekort in 1997 1  zal zijn 
opgelost. Ze is tegen twee op een cel en voor experimenten met alternatieve 
straffen. Heenzendingen zijn helaas nooit helemaal te voorkomen. 
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1.3 	Parool 

1.3.1 	kwantitatief 

In 10 artikelen is de cellenproblematiek in de periode tussen januari 1995 en juli 1995 
aan de orde geweest. Het bijbouwen van cAlen en de heenzending zijn onderwerpen die 

„s, 



mgt name centraal staan. Ook het cellentekort is een belangrijk onderwerp. Over 
;1.4>ittroilisch toezicht is geheel niet geschreven. Er is slechts een artikel waarin VVI aan 
dti orde komt, twee op een cel is twee keer aan de orde geweest en alternatieve straffen 
trio keer. 

1 , J, :J 	kwalitatief 
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Cellentekort 
to de artikelen wordt met name melding gemaakt van het feit dat het cellentekort 
aanleiding is voor heenzending. Om heenzending te voorkomen wordt een crimineel pas 

drie maal (heterdaad) opgepakt, aldus de politie in Brabant Noord. 
-XI% mogelijkheden om het cellentekort op te lossen worden genoemd: VVI, adviezen 
van do commissie Korthals Altes, het beschikbaar stellen van grond in Amsterdam voor 
bijbouwen van cellen. 
Als oorzaken van het cellentekort worden de volgende zaken in een artikel genoemd: 
"1 let tekort aan cellen is door nieuwbouw weliswaar theoretisch behoorlijk ingelopen, 
maar de celruimte kan nog niet effectief worden benut door onder meer gebrek aan 
personeel bij justitie. Het aantal beschikbare cellen staat verder onder druk omdat 
rechters steeds hogere straffen opleggen bij aan drugs gerelateerde misdrijven". 

Alternatieve straffen 
De alternatieve straffen worden in twee artikelen ter sprake gebracht, als mogelijkheid 
van een maatregel ter oplossing van het cellentekort. Als voorbeeld van creatiever 
sancties noemt de voorzitter van de vereniging van directeuren van penitentiaire 
inrichtingen (VDPI) het vaker opleggen van boetes en het laten verrichten van 
maatschappelijk zinvol werk. 

Bijbouwen ce//en 
In twee artikelen wordt (door politie Amsterdam) aangegeven dat extra gevangeniscellen 
nodig zijn, omdat anders de criminaliteit niet goed is te bestrijden . 
Twee artikelen besteden aandacht aan het feit dat het aantal heenzendingen is gedaald 
door de toename van de celcapaciteit. 
Een artikel stelt de 'sobere cellen' aan de orde. De woorden van de minister worden 
hierbij aangehaald: "Hierin moeten jonge criminelen worden opgesloten aan wie de 
waarschuwing 'nooit meer doen' niet meer is besteed", zei de minister. "Door ze korte 
tijd in eenvoudige cellen op te sluiten en te laten werken, moeten we proberen te 
voorkomen dat deze jongeren op den duur in het zware criminele circuit terechtkomen." 

In een artikel geeft de voorzitter van de VDPI zijn mening over het bijbouwen van 
cellen: "Het ongebreideld bouwen van gevangeniscellen in Nederland moet een halt 
worden toegeroepen... In plaats van nog meer cellen zou de overheid moeten nadenken 
over alternatieve strafmaatregelen." 

Twee op een cel 
In het Parool komt in twee artikelen de mening van de minister aan de orde over twee 
op een cel. "Het opsluiten van meer gevangenen in een cel vindt de minister geen goede 
oplossing voor het cellentekort. Volgens haar mag dit alleen in noodgevallen gebeuren. 



Elektronisch toezicht: 
Hier wordt niet ()Ver geschreven. 

1.3.3 Actoren' 
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Ze voorziet spanningen tussen celgenoten en als gevolg van de stress die dat oplevert 
een verhoogd ziekteverzuim onder de bewaarders". 
Andere meningen worden hierbij niet betrokken. 

Vervroegde invrijheidstelling. 
In een artikel wordt geschreven over het voorstel van de minister om .  in Alkmaar en 
Haarlem te experimenteren met het vervroegd vrijlaten van gedetineerden op basis van . 
goed gedrag: "Ik virid de ideeën van Sorgdrager niet goed, stelt Van Delden, voorzitter ,  

Nederlandse. Vereniging voor Rechtspraak, vast. Over een straf wordt nagedacht: ) ikts je, 
dan opeens aan het einde van die straf een verandering gaat aanbrengen, alleen omdat er 
een cellentekort is, dan is dat bedroevend. De enige oplossing is het bijbouwen vari 
cellen". • 

Heenzending 
Drie artikelen in het Parool gaan over de toename van heenzendingen. Hierbij wcjidt 
aangegeven dat de minister zich hierover opwindt. Als oorzaak van de toename' wordt in • 
een artikel de stijging van de criminaliteit genoemd. Slechts eenmaal wordt vermeld .dat 
verdachten slechts naar huis mogen in afwachting van hun proces. 
In een artikel wordt aandacht besteed aan het feit dat het aantal heenzendingen is 
gedaald. De oorzaak hiervan is volgens het Parool de bouw van nieuwe cellen. 
De voorzitter van de VDPI is van mening dat de heenzendingen niet doorslaggevend 
zouden moeten zijn voor de uitbreiding van het aantal• cellen. _ 

Politie 
Vanuit de politiewereld wordt aangegeven dat de criminaliteit niet goed aangepald kan. 
worden als er een cellentekort blijft. 

Rechterlijke macht' 	 - 

De voorzitter- van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) geeft aan 
tegenstander te zijn van een experiment met vervroegde vrijlating. 

Overig 	 - 
De voorzitter van de VDPI is van mening dat het bijbouwen van .  cellen geen zinleeft, 
maar dat nagedacht moet worden over alternatieve strafmaatregelen : `13oeij aanvairdt als 
gegevén dat de- criminaliteit in Nederland toeneemt en dat rechters langere straffen . 	- 
opleggen. Maar een cellentekort acht hij op zichzelf niet slecht. Dat dwingt Justitie 	- 
volgens hem af te wegen wie wel en wie niet in (voorlopige) detentie gaat. Naar de 
mening van I3oeij moet justitie de grenzen van de redelijkheid scherp in het oog 
houden.' 	 - 



1.3.4 Toonzetting 
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De teneur van de artikelen is overwegend neutraal. Er is natuurlijk wel negatieve 
berichtgeving in de zin van de heenzendingen, maar de toonzetting is neutraal. Naar de 
oorzaak voor het cellentekort wordt genuanceerd gekeken (hogere straffen, 
personeelsgebrek). In artikelen over heenzendingen laat het Parool echter wel na toe te 
lichten wat heenzenden feitelijk inhoudt (op een summiere uitzondering na). 
Verder is er slechts een klein aantal actoren die hun eigen mening verkondigen in het 
Parool (bijvoorbeeld geen politieke partijen). 

1.3.5 Rapport Korthals Altes en justitiebegroting 

Het Parool besteedt in twee artikelen aandacht aan het rapport van de commissie 
Korthals Altes. In het eerste wordt een beknopte, maar wel correcte weergave gegeven 
van de bevindingen van de commissie. Tevens wordt de teleurgestelde reactie van de 
minister vermeld over het gebrek aan creativiteit in het rapport. 
In een artikel over de begroting komen de aanbevelingen van de commissie nogmaals 
aan bod. De minister kondigt aan nog meer cellen te laten bouwen, nadat zij te horen 
had gekregen dat "de overheid zich met alternátieve straffen niet rijk moet rekenen". De 
minister mag ook zichzelf 'weinig creativiteit' verwijten. Met opnieuw meer cellen en 
(toch) ook meer alternatieve straffen, zet zij het beleid van haar voorgangers voort. 
Later wordt toegegeven dat er voor de minister momenteel weinig anders opzit dan 
bouwen van meer cellen; het aantal heenzendingen in '94 was weer tot recordhoogte 
gestegen. Aan het eind van Paars-1 zal het aantal cellen drie maal zo groot zijn als 
midden jaren '80. "Geen wonder dus dat de minister op zoek is naar een ander, 
'creatief' antwoord op de problemen." 
De kwartaalcijfers in november krijgen ook aandacht: in Amsterdam zijn nu al twee 
maal zoveel verdachten uit de A-categorie heengezonden als in 1994. Landelijk gezien 
daalt het aantal heenzendingen. Dit geldt echter niet voor Noord- en Zuid-Holland. Als 
reden wordt ondermeer aangegeven dat A-verdachten uit Amsterdam niet meer 
bijvoorbeeld in Leeuwarden geplaatst mogen worden. Politie Amsterdam: 'de 
criminaliteit blijft dalen. Maar er moet meer gebeuren willen we dit door kunnen 
zetten.' 

1.4 	Trouw 

1.4.1 	kwantitatief 
In acht artikelen is in de periode van januari 1995 tot augustus 1995 de 
cellenproblematiek aan de orde geweest. Hierbij is met name aandacht besteed aan de 
heenzendingsproblematiek, het bijbouwen van cellen, cellentekort en twee op een cel. 
Over alternatieve straffen wordt niet geschreven. 

1.4.2 kwalitatief 

Cellentekort 
Het cellentekort wordt genoemd als oorzaak van heenzendingen. Er wordt echter in 
geen van de artikelen aandacht besteed aan de oorzaken van het cellentekort. Verder 



wordt het cellentekort genoemd in verband met mogelijke oplossingen hiervoor, 
bijvoorbeeld het bouwen, van sobere cellen. 

Alternatieve straffen 
Hieraan wordt in de artikelen geen aandacht besteed. 

19 

Bijbouwen cellen 
Ook in Trouw wordt aangehaald dat de minister bij de behandeling van, haar begrot ing 
heeft gezegd dat ze niet beoordeeld wil worden op het aantal cellen dat ze zou bouwen, 
omdat dat er niet veel zouden zijn. In een later stadium blijkt ze hier echter op terug te 
moeten komen, wanneer ze aangeeft toch meer cellen nodig te hebben. 
Er wordt vrij veel aandacht (4 artikelen) gegeven aan het feit dat de minister cellen bij, 
wil laten bouwen vanwege het hoge aantal heenzendingen. 

Twee op een cel 
In 3 artikelen wordt aandacht besteed aan twee op een cel. In een artikel wordt de 
discussie gevoerd waarin de minister aangeeft dat twee op een cel niet kan vanwege. 
grote problemen voor bewaarders. 
Het CDA is het hiermee niet eens. De fractievoorzitter: "het gaat vaak om een groep. 
van 10 a 20 drugverslaafden die alsmaar inbraken plegen. Ze zijn in steden 
verantwoordelijk voor minstens de helft van de criminaliteit. We weten wie ze zijn, 
zeggen politiemensen,, maar moeten ze laten lopen. Dan zeg ik: twee op een cel kan 
voor die categorie?. I-- 	- • 
In een ander artikel geeft de minister aan dat zij twee op een cel alleen toe wil passen_ , 
bij het uitzitten van een boete, vreemdelingenbewaring en bij grote arrestaties als let: 
echt niet anders kan:: . 

Vervroegde Invrijheidstelling 
Over dit onderwerp wordt alleen in een artikel aangegeven dat de minister in 
overweging heeft de heenzending,van afgestraften uit te breiden1 

Heenzending 
In twee artikelen staat de toename:van heenzendingen centraal. Als reden hiervoor 
wordt gegeven het feit dat het aantal geweldsmisdrijven toeneemt. Duidelijk wordt ook 
gemaakt dat de minister deze toename ontoelaatbaar vindt. 
Over de heenzendingsprocedure wordt niet de indruk gewekt dat verdachten of 
gestraften hun straf geheel ontlopen: "Een woordvoerder, onderstreept dat een - 
heenzending geenszins inhoudt dat de verdachte zich in de handen kan wrijven. Hij of 
zij ontvangt later een, dagvaarding om zich alsnog voor de rechter, te verantwoorán." 
"Bij de heenzendingen gaat het voornamelijk- om mensen die de officier van Justit ie en 
de rechter-commissaris tijdens een onderzoek in voorlopige hechtenis willen houán. 
Door het cellentekort mogen zij naar huis in afwachting van hun proces." 

.,.) 1 

.; 

Een artikel vermeldt dat het aantal verdachten dat is heengezonden flink daalt, mei 
name het aantal zware gevallen. Deze daling is mede toe te schrijven aan de toenai Ime 
van de celcapaciteit, zo meldt het artikel. 



1.4.3 Actoren 

I . 4. 4 Toonzetting 

1.4.5 Rapport Korthals Altes en justitiebegroting 
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Er wordt een keer melding gemaakt van een specifiek geval van heenzending, namelijk 
een xtc-bende. Verder komen in twee artikelen officieren van justitie aan het woord die 
aangeven dat zij door het cellentekort geen andere mogelijkheid hebben dan een keuze 
te maken wie heen te zenden. 
De burgemeester van Rotterdam geeft een signaal af: "Dat is om stapelgek van te 
worden. Ons plan is een signaal aan heel Nederland. Er moeten andere cellen komen. 
Voor de samenleving is het niet langer te rijmen dat mensen die in de cel thuishoren, 
domweg kunnen doorgaan met hun criminele activiteiten". 

Elektronisch toezicht 
In een artikel wordt vermeld dat hier in Leeuwarden mee wordt geëxperimenteerd. 
Meer informatie wordt niet gegeven. 

Justitie 
Enkele malen worden de woorden van de minister aangehaald, ondermeer ten aanzien 
van heenzendingen: "Het gaat de goede kant op, ook al zijn we er nog lang niet." Ook 
de woordvoerder van justitie wordt geciteerd. 

Openbaar Ministerie 
In twee artikelen wordt een officier van Justitie geciteerd: "Ter verantwoording van het 
heenzenden van een hoofdverdachte "Iedere dag staan we weer voor de lastige keuze. 
welke verdachte we moeten wegsturen. Vaak kunnen we alleen de allerzwaarsten 
binnenhouden." 
Een hoofdofficier: "Verdachten die in aanmerking komen voor celstraffen van enkele 
maanden tot anderhalf jaar, zitten vrijwel nooit hun straf uit." 

Politiek 
In Trouw komt alleen het CDA aan het woord, in de discussie rond twee op een cel. 
Twee op een cel is volgens de fractievoorzitter geen probleem. "CDA-partijvoorzitter 
Helgers, oud-gevangenisdirecteur, licht in de wandelgangen toe dat het heus, echt 
mogelijk is twee op een cel te zetten. Welja, desnoods in mobiele containers." 

De meeste artikelen in Trouw zijn redelijk neutraal en informatief van aard. Hierbij . 
worden wel eens verschillende meningen tegenover elkaar gezet. Denk bijvoorbeeld aan 
de discussie over twee op een cel. 
Drie artikelen zijn overwegend negatief, met name omdat ze gewijd zijn aan (de stijging 
van het aantal) heenzendingen. Er wordt echter wel duidelijk aangegeven hoe de 
heenzendingsprocedure in zijn werk gaat. 

In Trouw één artikel naar aanleiding van het rapport ,. Hierin worden op correcte wijze 
de bevindingen van de commissie met betrekking tot alternatieve straffen opgesomd. 

.4 



Omdat de commissie tot de conclusie is gekomen dat alternatieve straffen alleen kunnen 
gelden voor slechts een beperkte groep gedetineerden, schiet de minister niet veel - 
anders meer over dan het bouwen van meer cellen. 

Over de justitie-begroting en de kwartaalcijfers van november schrijft Trouw dat ddor 
de uitbreiding van de celcapaciteit aan &jarenlange stijging van het aantal 
heenzendingen een eind is gekomen. "Over drie jaar is het wegsturen van verdachten z. 
tot vrijwel nul gereduceerd", aldus de minister. Heenzenden is echter nooit helemaal 
tegen te gaan. CDA en VVD vragen toch nog om meer cellen. 

1.5 	NRC-Handelsblad • 

1.5.1 kwantitatief 

In de periode januari-augustus 1995 is in zeven artikelen aandacht besteed aan de 
problematiek rondom het cellentekort. In vier artikelen wordt (de noodzaak voor) het 
bijbouwen van cellen besproken, in twee artikelen de ontwikkelingen in de 
heenzendings-problematiek en aan alternatieve straffen; elektronisch huisarrest, VI,. en 
twee op een cel wordt telkens in één artikel aandacht besteed. 

1.5.2 kwalitatief' 
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Cellentekort 	 , 
De hoofdcommissaris van politie te Amsterdam geeft aan dat het cellentekort één Vian de 
belangrijkste struikelblokken is bij het doelmatig bestrijden van de criminaliteit. Er 
zouden zeker 1.000' extra cellen nodig zijn (in de regio Amsterdam), vooral voor 
kortgestraften. 

Alternatieve straffen 
In een artikel wordt vermeld dat de minister in 1994 de commissie Korthals Altes heeft 
ingesteld om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de 
alternatieve straffen. Deze uitbreiding zou de druk op de celcapaciteit moeten 
verminderen. 	' 

Bijbouwen cellen - 
De voorzitter: van de VDPI geeft aan dat er niet, nog meer cellen moeten worden: 
gebouwd. "We zitten nu op het niveau van de ons omringende landen" ,"laten we ons 
bezinnen op creatieve oplossingen. De gedetineerde noch de maatschappij verbeter it door 
het opsluitem.van"mensen ' 
In een drietal artikelen wordt aangegeven dat de minister terugkomt op haar standpunt 
uit 1994, dat er niet (nog) meer nieuwe cellen-bij moeten worden gebouwd. De minister 
is nu van plan om voor 250 miljoen nog 1.000 extra (sobere) cellen te laten bouwen, 
vooral voorkortgestraften. 
In verschillende artikelen wordt aangegeven hoeveel nieuwe cellen op welk -moment 
beschikbaar komen en wat het totale aantal cellen in 1996 zal zijn. 



(Wel wordt in één artikel beweerd dat justitie in 1996 12.000 extra cellen gaat bouwen, 
maar dit is gezien het voorafgaande waarschijnlijk een schrijffout.) 

Twee op één cel ,  
In een artikel over extra celruimte wordt aangegeven dat de minister 1000 cellen wil 
bijbouwen om te voorkomen dat anderen (de Tweede Kamer) besluiten dat twee 
gedetineerden op een cel mogen worden geplaatst. Tevens wordt aangegeven onder 
welke omstandigheden gedetineerden nu al wel samen op een cel worden geplaatst. 

Vervroegde Invrijheidstelling 
In een artikel worden de plannen van de minister uiteengezet om langgestrafte gedeti-
neerden vervroegd vrij te laten. Hierdoor zou celruimte vrijkomen waardoor 
heenzendingen kunnen worden voorkomen. Aan het woord komt ook de voorzitter van 
de NVvR. Deze geeft aan dat zijn vereniging geen voorstander is van het plan. "De 
enige oplossing is meer cellen bouwen". 

Heenzendin gen 
In een artikel uit januari wordt aangegeven dat de minister het hoge aantal 
heenzendingen (5.316 personen) in 1994 onaanvaardbaar vindt. Er wordt kort 
weergegeven hoe het aantal heenzendingen de laatste jaren is gegroeid. 
In juli wordt gemeld dat het aantal heenzendingen voor het eerst sinds 1993 is gedaald. 
Vooral het aantal 'zware gevallen' dat wordt heengezonden, neemt af. Tevens wordt 
aangegeven dat heengezonden verdachten later wel alsnog voor de rechter moeten 
verschijnen. 

Elektronisch huisarrest 
Op de opiniepagina een artikel over de virtuele gevangenis. De voor- en nadelen van 
het elektronisch huisarrest-project in Leeuwarden worden kort opgesomd. 

1.5.3 Actoren 

In NRC-Handelsblad komen slechts enkele actoren . aan bod. 

Rechterlijke macht 
De voorzitter van de NVvR geeft aan geen voorstander te zijn van het plan 
gedetineerden vervroegd vrij te laten. "Verandering brengen in een straf, alleen omdat 
er een cellentekort is, is te betreuren. De enige oplossing is meer cellen bouwen." 
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Politie 
De hoofdcommissaris van politie in Amsterdam geeft aan 1.000 extra cellen nodig te 
hebben voor opvang van kortgestraften. 

Overig 
De voorzitter van de VDPI geeft aan dat het bouwen van steeds meer strafinrichtingen 
zou moeten plaatsmaken voor het ontwikkelen van creatieve strafmaatregelen. 



1.5.4 Toonzetting 

NRC-Handelsblad geeft de stand van zaken op een neutrale wijze weer. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van 'anekdotes' om de problematiek op scherp te stellen. `Negatiéve' 
opmerkingen komen voor rekening van de hierboven weergegeven actoren. Waar n

I odig 
wordt een korte uitleg gegeven. Zo'. wordt- duidelijk•aangegeven hoeveel extra celca

I paci-
teit er al is, dawwel is gepland. Wat wel ontbreekt is een, toelichting over de oorza

I ken 
van het cellentekort. Over de heenzendingen wordt zowel slecht als goed nieuws 
gemeld. Tevens, wordt uitgelegd dat heenzenden niet hetzelfde is als ontslag van rechts-
vervolging. 

1.5.5 Rapport Korthals Altes en. justitiebegroting - 

In drie artikelen wordt aandacht besteed aan het rapport. 
In het eerste artikel' wordt vermeld dat de commissie een uitbreiding van het aantal 
werkstraffen voorstaat. Uitbreiding van taakstraffen zou de minister kunnen helpen bij 
het oplossen van het cellentekort Dit betekent echter niet dat er geen behoefte me ier zou • 
bestaan aan nog meer celruimte. ,  
Een dag later wordt in het tweede artikel aangegeven dat minister Sorgdrager, 
teleurgesteld is in de conclusie van de commissie: Juist omdat zij niet overtuigd is van . 
het verbeterend effect van gevangenisstraffen, had zij de commissie gevraagd 
alternatieven aan te dragen. Het rapport biedt in dit opzicht echter "weinig creativiteit". 
Volgens Korthals, Altes is handhaving, vaw het strafrecht 'alleen geloofwaardig' als' er• 
voldoende gevangenissen zijn!' 
Als derde,een opinie-artikel: Dat de commissie aandringt' op nieuwe cellen was te 
verwachten- 	Alles heeft zelf in de jaren:80 de aanzet gegeven tot uitbreiding 
van de capaciteit Daar komt bij dat het niet voor de hand ligt de ruimte voor 
alternatieve sancties te zoeken in de categorie' ernstige delicten en lange ,  
vrijheidsstraffen. 
Een reden om steeds weer vraagtekens te zetten bij de vrijheidsstraf is dat een ,  - 
verbeterend. werking er niet van valt te verwachten. De commissie-stelt daar tegenover 
dat het•strafldimaat vergelijking'met-het buitenland nog steeds "mild" is. 	- 
Naar aanleiding,van de justitie-begroting en kwartaalcijfers van november wordt in een ,  
artikel de -  dalende trend van het aantal heenzendingen,in 1995 kort uiteengezet. D ie 
daling is het gevolg van de extra celcapaciteit.. Ook voorde komende jaren. zijn e ir nog 
extra cellen gepland, o ,:a: 1 ..000 'sobere cellen ,  in de grote' steden. 

1.6 	Volkskrant 

1.6.1 kwantitatief 
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In de periode januariaugustus,•1995-isl in de Volkskrant vrij ruim aandacht besteéd aan 
de problematiek, rond het cellentekort, namelijk door middel van elf artikelen .;-1-1t 	, 
merendeel .van deártikelen betrof: de: heenzendingsproblematiek, meestal in combinátié - 
met het cellentekort-Eén artikel was.geheel gevyijdraanhet elektronisch huisarre4t één -  ,'• 
aan werkstraffen ; Verder betreft één artikel eetinterview met .de Minister: 

I•7 5 

..) 

•I■ 
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' Cellentekort / Bijbouwen cellen 
artikelen worden de (plannen tot) uitbreidingen van de celcapaciteit in de 

, twkItipen en komende jaren beschreven. 
311sterdamse hoofdcommissaris wit 1.000 extra cellen om de criminaliteit doelmatig , 

kUmen bestrijden. Hij is echter niet voor strengere straffen. Het cellentekort wordt 
!"- 04(itelijk veroorzaakt door het hoge percentage delinquenten dat een langere straf moet 
r(4titten. "Door een hardere aanpak van criminaliteit en meer opsluitingen wordt het op 

trant onveiliger, omdat kortgestraften vrij rond kunnen lopen." 
.0 twee artikelen wordt vermeld dat ook de minister nu toch nog meer cellen wil, 

Voornamelijk cellen met een sober strafregime voor kortgestraften en voor jonge 
drugverslaafden. Wederom wordt aangegeven dat de groei van het aantal langdurige 
vrijheidsstraffen een groot beslag legt op de celcapaciteit. Er zou volgens de minister 
dan ook nadruk gelegd moeten worden op andere sanctievormen. Tevens wordt 
aangegeven dat het niet zeker is of de minister geld zal krijgen voor extra cellen, gezien 
het feit dat ook andere ministers om meer geld vragen. 
De minister legt in een interview uit dat bij de bestrijding van de criminaliteit de 
aandacht niet alleen uit moet gaan naar het bouwen van meer cellen, maar ook naar 
preventie, met name door middel van jeugdhulpverlening. 

Alternatieve straffen 
Naar aanleiding van een onderzoek van het WODC wordt vermeld dat werkstraffen vaak 
verkeerd worden toegepast. Terwijl de werkstraf dient als alternatief voor de korte 
vrijheidsstraf, wordt ze in 44% van de gevallen toegepast op mensen die eigenlijk een 
lichte voorwaardelijke straf hadden moeten krijgen. Tevens wordt aangegeven dat 
verhoging van de maximum straf waarschijnlijk tot gevolg zal hebben dat minder 
straffen tot een goed einde zullen worden gebracht. 

Twee op een cel 
In de Volkskrant komt dit thema niet echt aan bod. In één artikel wordt kort aangeduid 
dat de Procureurs-Generaal in de nabije toekomst meervoudig celgebruik vaker denken 
te moeten toepassen. 

Vervroegde Invrijheidstelling 
Ook over dit thema wordt niet geschreven. Eenmaal wordt het genoemd als 
mogelijkheid om celruimte te creëren. 

Heenzending 
In verschillende artikelen wordt op redelijk neutrale wijze een stijging dan wel daling 
van het aantal heenzendingen vermeld. Daarbij wordt meestal ook uitgelegd dat 
heenzending niet betekent dat de verdachte niet meer berecht zal worden. 
Tevens wordt in een artikel uitgelegd welke richtlijnen het Openbaar Ministerie hanteert 
om te bepalen wie wordt heengezonden, bijvoorbeeld naar ernst van delict en/of naar 
strafrestant.  
Ook in de Volkskrant komt de voorzitter van de VDPI aan, het woord. Hij zegt dat aan 
het eind van het jaar het aantal heenzendingen nagenoeg nul zal zijn, als gevolg van de 



1.6.3 Actoren 

Wetenschap 
Volgens onderzoekers van het WODC wordt de helft van het aantal opgelegde 
werkstraffen voor de verkeerde doelgroep gebruikt. 

1.6.4 Toonzetting 

1.6.5 Rapport Korthals Alles en justitiebegroting 
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capaciteitsuitbreiding. Het aantal heenzendingen zal daarna echter weer toenemen: 
"Rechters hebben bij een groter celaanbod de neiging om hogere straffen op te leggen." 

Elektronisch toezicht 
Eén artikel is geheel gewijd aan het experiment met elektronisch huisarrest. Uitgelegd 
wordt wat het inhoud en wie ervoor in aanmerking komen. Uit een experiment in 
Zweden wordt vermeld dat men het daar als een zware straf ervaart. 

Justitie 
De Minister van Justitie wordt regelmatig aangehaald; tevens krijgt zij in een interview 
de kans uit te. leggen dat alleen een harde aanpak van de criminaliteit niets oplost: "le 
preventiekant kan niet worden overschat". 

Politie 
De hoofdcommissaris van Amsterdam vraagt om meer cellen, met de nuancering dat hij 
daarom "niet voor hogere of strengere straffen is, maar voor het effectief uitvoeren vI an 
de opgelegde straffen." 

Overig . 
De voorzitter van de VDPI voorspelt dat na een aanvankelijk doorzettende daling het 
aantal heenzendingen door het grotere celaanbod weer zal gaan stijgen. Er zullen 
namelijk nog hogere straffen worden opgelegd. 

De algemene toonzetting is neutraal. Negatieve berichtgeving is praktisch niet aanwézig. 
Eventuele, negatieve ontwikkelingen of gebeurtenissen worden telkens genuanceerd 
weergegeven. Zo wordt bijvoorbeeld de oorzaak van het cellentekort niet direct gezocht 
in een stijging van de (harde) criminaliteit, maar wordt herhaaldelijk gesteld dat het 
opleggen van langere straffen de oorzaak is. Er bestaat natuurlijk wel een causaal 
verband, maar de nuancering is aanwezig. Ook het verschil tussen heenzenden en 
vrijspreken komt waar nodig aan bod. 
Over het algemeen wordt dus een objectief en af en toe ook positief beeld geschetst, 

In de Volkskrant verschijnen een artikel over het rapport en een opinie-artikel dat dok 
geschreven lijkt te zijn naar aanleiding daarvan. 
Het eerste artikel begint met de conclusie van de commissie dat er nog veel meer cellen 
bij moeten worden- gebouwd. "Verdergaande terugdringing van de vrijheidsstraf lijkt 
niet mogelijk gelet op de aard van de gepleegde delicten en de kenmerken van de 
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daders. De minister vindt "..dat de commissie veel te negatief is over de alternatieve 
,auctie — Het rapport biedt weinig creativiteit. Het is volgens de minister niet een puur 
pistitiële verantwoordelijkheid om te voorkomen dat Nederland verloedert. "Cellen 
houwen is symptoombestrijding." Volgens de commissie moeten alternatieven zeker 
blijven bestaan, maar is het een illusie om te menen dat er nog rek in zit. Verder noemt 
men het onaanvaardbaar dat justitie gedetineerden vóór het einde van straftijd naar huis 
stuurt, om zo celruimte vrij te maken. 
Verder een 'column' van Schuyt onder de titel "Het dilemma van de gevangenis". Hij 
constateert naar aanleiding van de heenzendproblematiek: "Bad prisoners drive out good 
prisoners. (...) Dergelijke verdringingsmechanismen wijzen op paradoxale processen: 
als er een cellentekort is, functioneert het strafrecht niet goed. Als het strafrecht wel 
goed functioneert, ontstaat er bijna vanzelf een cellentekort. Een uitweg uit dit dilemma 
is slechts de verkorting van de gevangenisstraf, ook voor de ernstige gevallen." 
In een artikel naar aanleiding van de behandeling van de begroting schetst de minister 
een gunstig beeld. Door de uitgebreide celcapaciteit daalt landelijk het aantal 
heenzendingen. Alhoewel vrijlaten van verdachten nooit helemaal is tegen te gaan 
verwacht men in 1998 een evenwichtige en acceptabele situatie. Alleen over de situatie 
in de grote steden maakt de minister zich zorgen. 

.7 	Telegraaf 

1.7.1 	kwantitatief 

De Telegraaf besteedt in de periode januari tot augustus 1995 in 13 artikelen aandacht 
aan de cellenproblematiek. De meeste aandacht gaat uit naar de combinatie van de 
heenzendingsproblematiek en de celcapaciteit. In drie artikelen komt twee op een cel 
(kort) aan bod. Twee artikelen betreffen vervroegde vrijlating, één artikel elektronisch 
toezicht. Aan alternatieve straffen wordt geen aandacht besteed. 

1.7.2 kwalitatief 

Cellentekort / Bijbouwen cellen 
In een artikel wordt melding gemaakt van een vertrouwelijke notitie van de Utrechtse 
hoofdcommissaris aan andere korpschefs. In deze notitie verzoekt hij om een soepeler 
aanpak van de handel in drugs. Vijftig procent van de gevangeniscapaciteit wordt bezet 
door drugdelinquenten. Een strenge aanpak drijft de prijzen omhoog en doet de 
criminaliteit juist toenemen. 
In enkele artikelen wordt melding gemaakt van de plannen van de minister om extra 
cellen te laten bijbouwen, voornamelijk in de grote steden. Het zou vooral gaan om 
'sobere' cellen, bestemd voor criminelen die veel overlast veroorzaken. Verdere 
uitbreiding van de capaciteit zou moeten voorkomen dat besloten wordt (op initiatief van 
het CDA) tot plaatsing van meer gedetineerden op één cel. 
De vier grote steden krijgen als gevolg van de motie Wallage elk 50 cellen voor de 
laagste categorie verdachten. 

De politie in Amsterdam houdt voor Pasen extra cellen vrij om zoveel mogelijk 
criminele illegale vreemdelingen preventief te kunnen arresteren. In een vervolg-artikel 
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geeft de Amsterdamse hoofdcommissaris aan deze extra cellen te willen behouden. De 
criminaliteit met Pasen is met 40% gedaald ten opzichte van 1994. De 100 cellen zitten 
nu vol met criminele illegale Noord-Afrikanen, die men zal proberen het land uit te l 

zetten: 

In een zaterdag-editie een paginagrote bijlage over CAP'96, het "Deltaplan voor .  

detentie". Met ondermeer tekeningen, foto's en grafieken wordt de capaciteitsuitbreiding 
van' de Nederlandse gevangenissen beschreven. Naast- veel neutrale informatie wordt 
over inrichting en regime van een gevangenis vermeld: 'Het resultaat (...) overtref il de 
stoutste verwachtingen. De paradijselijke. beschrijvingen uit de vakantiefolders verbleken 
hierbij.' (over door landschaps-architecten ingediende plannen). 
Verderop heet het over de cellen: 'In een van de cellen keuvelen twee gedetineerden. 
De ruimte van tien vierkante meter is van alle gemakken voorzien. Een kleurentelevisie, 
ijskastje en koffiezet-apparaat. (..De televisie..) kunnen ze -luren voor f5,- per week. 
Ze kunnen zich ook abonneren op. Filmnet of op een dagblad. Ondanks deze 
voorzieningen vindt een volslanke gevangene het regime nogal streng: "Als je niet wil 
werken, moet je alleen al overdag 66' uur per week op cel blijven".' 
Over de kosten meldt het artikel: 'Een dagje cel kost de samenleving F296,-.' 

Alternatieve straffen 
Aan alternatieve straffen, wordt geen. aandacht besteed. 

Twee op .  één -  cel, 	- 
In een artikel wordt de mening van de minister weergegeven, namelijk dat alleen in

i 
 het-

uiterste geval twee gevangenen op één cel worden geplaatst. Het zou tot veel te veel 
spanningen leiden in verband met gedragsgestoorde en drugverslaafde -  gevangenen. Ook 
het ziekteverzuim onder de bewaarders zou stijgen. Tevens wordt aangegeven wanneer 
de minister twee op één cel wel toelaatbaar vindt. 

Vervroegde invrijheidstelling 
- Een artikel beschrijft het voorstel van de minister om, een experiment te houden met 

voorwaardelijk vervroegde vrijlating, om een deel van het cellentekort op te lossen. 
In een -  opinie-artikeltje wordt op dit plan gereageerd. Terecht wil de minister een einde 
maken aan het grote aantal heenzendingen. Het is echter fout om dit te doen door ,' 
middel van vervroegd vrijlaten van -veroordeelden. "Zodoende wordt het gezag van de 
strafrechter en daarmee het vertrouwen in ons strafrecht onderuit gehaald. (...) De enige 
manier om het vertrouwen in de rechtspraak te behouden is het bouwen van genoeg 
cellen. Beter teveel dan te weinig." 

Heenzending.; 
De minister vindt het absolute recordaantal heenzendingen in '94 (5.316, bijna 1.000 ' 
meer dan in '93) net' als de tweede kamer, onaanvaardbaar. Haar voorstel om meer il  
afgestraften eerder naar huis te sturen is voor CDA en VVD absoluut - onbespreekbar. 
In een opinie-artikeltje wordt op de heenzendingen van '94 gereageerd. Oplossingen die' 
goedgekeurd worden; zijn: versnelde bouw van meer cellen, opsluiten van Meer 
gedetineerden in één cel, elektronisch-huisarrest. Wat niet .door de beugel kan, is bet 
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vrijlaten van veroordeelden die hun straf nog niet helemaal hebben uitgezeten.' "..(Dat).. 
is in wezen een bespotting van vonnissen van de rechter." 

In twee artikelen wordt respectievelijk melding gemaakt van de stijging van het aantal 
heenzendingen in het eerste kwartaal van 1995 en de daling in het tweede kwartaal. 
Naar aanleiding van de daling zegt de minister dat deze voor haar geen aanleiding is af 
te zien van de 1.000 extra cellen voor 1998. "Traditioneel daalt het aantal 
heenzendingen in het tweede kwartaal." 

Elektronisch toezicht 
Een artikel is gewijd aan het plan om in het ressort Leeuwarden met vijftig gevangenen 
het elektronisch huisarrest uit te proberen. Deze' straf, toepasbaar, op veroordeelden in 
de laatste fase van hun straf, is te combineren met een werk- of leerstraf. Invoering op 
landelijke schaal zou 20 miljoen kunnen besparen. 

1.7.3 Actoren 

Justitie 
In de meeste artikelen worden de minister of woordvoerders van het ministerie 
aangehaald. 

Politie 
De Utrechtse korpschef vraagt in een vertrouwelijke notitie om een soepeler aanpak van 
de drugshandel: "Ondanks (of als gevolg van) het cellentekort is 50 procent van de. 
cellen bezet door drugsdelinquenten.'' 
De hoofdcommissaris van politie in Amsterdam pleit voor (behoud' van) extra cellen in 
voor de hoofdstad. 

Overig 
In het artikel over CAP'96 komen verschillende mensen aan het woord. ,Twee 
gevangenisdirecteuren, het ,  hoofd van het projectbureau CAP'96 en de hoofddirecteur 
van de Dienst Justitiële' Inrichtingen. Een gevangenisdirecteur: "Hoeveel cellen hebben 
we niet nodig als de politiek straks vindt dat ook alle witte boorden-criminelen in het' 
gevang moeten komen en er niet meer met een boete' vanaf komen?," 

1.7.4,  ' Toonzetting. 

De Telegraaf houdt in de meeste artikelen een redelijk neutrale berichtgeving aan. , 
Zodra het opinie- en achtergrondartikelen betreft wordt de toonzetting scherper en 
negatiever. In twee artikelen wordt gesuggereerd dat de extra celcapaciteit 
Amsterdam vooral nodig is vanwege ,het grote aantal criminele illegale vreemdelingen. 
Stijgingen van het aantal heenzendingen ,  worden op neutrale wijze, vermeld; de daling in 
het tweede kwartaal van, 1995 wordt wel', met' grote .letters aangekondigd, maar. wordt 
vervolgens sterk gerelativeerd. Heenzenden betekent in de Telegraaf hetzelfde als 'op 
vrije voeten stellen' en ,`naar huis sturen', zonder 'nadere toelichting. De uitbreiding van 
de gevangeniscapaciteit wordt in het CAP'96 artikel duidelijk in kaart gebracht, maar 
ook wordt daarin een beetje een luxe-leventje voor gedetineerden gesuggereerd. Als 
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oorzaak van het cellentekort wordt slechts naar de verharding van de criminaliteit 
verwezen.- 

/ .7.5 Rapport Korthals Altes en justitiebegroting 

In de Telegraaf zijn geen aan de commissie Korthals Altes gewijde artikelen gevonden. 

Rond de justitiebegroting wordt uitgebreid geschreven. Gedurende drie opeenvolgende 
. 	I dagen besteedt men in de Telegraaf, in vier artikelen, aandacht aan het cellentexort: 

- Het aantal gedetineerden is sterk gestegen en zal dat de komende jaren ook no Ig 
blijven doen. Door een verdubbeling in 10 jaar zal: Nederland binnenkort een 
stevige middenpositie in Europa innemen:, 

- Alhoewel het ministerie aangeeft, landelijk een daling van het aantal heenzendingen 
te verwachten, blijkt volgens de Telegraaf uit vertrouwelijke cijfers dat in de 
Randstad het tekort aan celruimte enorm blijft. Er' zijn "al 1.443 verdachten op 
straat gezet.... 284, gevallen uit de A-categorie." O.M. in Rotterdam: "de situ latie is 
nog nooit zo ernstig geweest". Het 'grote steden-beleid' mislukt hierdoor falie ' kant. 
CDA en VVD vinden dat er nog meer cellen gebouwd moeten worden. 
A'dam betwijfelt of zonder extra cellen de gunstige tendens in haar werkzaamheden 
kan worden doorgezet Het college van P:G's is het met de minister eens dat eI r 
gewerkt, moet 'worden aan oplossingen in de preventieve sfeer, maar "heenzen iden 
blijft voor het OM'tegennatuurlijk.." 

- In een opinie-artikeltje wordt de vraag gesteld of de bewindslieden op Justitie hun , 
zware laak wel aankunnen. Doen zij de waarheid geen geweld aan door voortdurend 
geruststellende geluiden te laten ,  horen, terwijl het aantal heenzendingen in de 
Randstad :en de criminaliteit blijven stijgen., 

- In het vierde artikel laat de minister weten een groot deel van de 3.500 nieuwe, 
cellen (tot 1998) aan de grote steden toe te wijzen. Verder wordt aangegeven dat de 
cijfers van de minister over het aantal heenzendingen niet overeenkomen met die 
van het OM in A'dam en R'dam. 

1.8 	Algemene conclusies ,  

Wat opvalt, is dat vrijwel alle berichtgeving plaatsvindt naar aanleiding van een 
bepaalde gebeurtenis: publikatie van heenzendingscijfers, uitspraken van de minister of 
andere hoge functionarissen,. etc: In alle kranten. staan dan ongeveer dezelfde beric I hten, 
met slechts nuance-tverschillen.-Slechts zelden wordt een interview of reportage 
aangetroffen waarin wat dieper op de materie wordt ingegaan:. 

Alternatieve straffen 
Deze categorie komt in de kranten nauwelijks _aan, bod. Op zichzelf hoeft dit niet 
negatief beoordeeld te worden: kennelijk zijn er geen incidenten geweest en hadden de 
kranten ook geen andere aanleiding om er in negatieve zin over te schrijven. Men zou 
de voorzichtige conclusie kunnen ,  trekken dat de alternatieve sanctie zozeer gemeengoed. 
is geworden; dat hij geen onderwerp meer is voor nieuwsmedia. 
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Cellentekort / bijbouwen cellen 
to kie meeste kranten worden de oorzaken van het cellentekort erg eenzijdig benaderd. 
Meestal worden simpelweg de toename en verharding van de criminaliteit als oorzaak 
genoemd. Door dit als oorzaak te nemen, wordt de roep om (nog) meer cellen al snel 
gerechtvaardigd. Geen aandacht krijgt het feit dat de laatste decennia de veelal korte 
straffen uit het verkeersrecht hebben plaatsgemaakt voor (de steeds) langere straffen op 
grond van de Opiumwet. Ook dat rechters voor veel andere delicten gemiddeld 
zwaardere straffen op zijn gaan leggen blijft onvermeld. 
In enkele kranten wordt weinig tot geen aandacht besteed aan het feit dat de 
Nederlandse celcapaciteit in 15 jaar verdrievoudigd is. Dit is toch een belangrijk aspect 
bij de vraag of er (toch nog) meer cellen gebouwd moeten worden. 
Een ander, meer direct probleem dat speelt bij een (snelle) capaciteitsuitbreiding en dat 
in de kranten nauwelijks aan bod komt, is het exploitatieprobleem. Veel cellen kunnen 
niet in gebruik worden genomen, omdat er op korte termijn bijvoorbeeld onvoldoende 
gekwalificeerd personeel kan worden gevonden. Ook het financiële aspect van 
uitbreiding, onderhoud en exploitatie van nog meer cellen wordt door de kranten slechts 
zelden in de discussie betrokken. 

Heenzendin gen 
Het belangrijkste probleem bij de berichtgeving omtrent heenzendingen, is het feit dat 
soms de indruk wordt gewekt dat heengezonden verdachten in het geheel niet meer 
berecht en/of bestraft zullen worden. Dit speelt met name bij het Algemeen Dagblad, 
Telegraaf en ook (in wat mindere mate) bij het Parool. Ook naar aanleiding van de 
kwartaalcijfers in november berichten deze kranten vrij negatief (nadruk op stijging in 
Randstad (Telegraaf: "dramatisch. .onverteerbaar")) waar de andere kranten juist op 
neutrale of redelijk positieve wijze over de landelijk dalende trend van het aantal 
heenzendingen schrijven. 

Twee op een cel 
Over dit onderwerp wordt redelijk objectief bericht. In geen enkele krant wordt op deze 
mogelijkheid echt de nadruk gelegd (alleen in Trouw wordt het onderwerp vanuit de 
kring van het CDA in positieve zin aan de orde gesteld). Soms worden kort de nadelen 
genoemd. 

Vervroegde invrijheidstelling 
Op het voorstel om in de arrondissementen Alkmaar en Haarlem te experimenteren met 
de voorwaardelijke vervroegde invrijheidstelling wordt zowel positief, neutraal maar 
vooral ook negatief gereageerd (veelal door de rechterlijke macht en in de Telegraaf / 
het Algemeen Dagblad). Hier lijkt sprake van een probleem in de presentatie - het 
voorstel beoogt immers een kader te bieden voor het toch al contra legem toegepaste 
heenzenden van afgestraften "aan de achterdeur". 

Elektronisch toezicht 
De meeste kranten hebben een of meerdere artikelen gewijd aan het experiment in het 
ressort Leeuwarden. Berichtgeving over elektronisch toezicht is overwegend positief van 
karakter. Dit kan worden opgevat als een indicatie dat een nieuwswaardig onderwerp, 
mits weldoordacht gepresenteerd, voor justitie ook een positieve pers kan opleveren. 



2 Gespreksronde 

In het kader van de ontwikkeling van een communicatieplan rond voorstellen van de - 
projectgroep Betere Beheersing Celcapaciteit en van de voorbereiding van een reactie op 
het rapport van de commissie Korthals Altes is het WODC verzocht een aantal 
gesprekken te organiseren met personen die direct of indirect bij de strafrechtspleging 
betrokken zijn. Een lijst met hiervoor te benaderen personen (zie bijlage) werd 
opgesteld door de voorzitter van de projectgroep en de Directie Voorlichting. De 
potentiële deelnemers werden benaderd via een brief waarbij een lijstje met 
gespreksonderwerpen gevoegd was (zie bijlage)'. 

In september en oktober 1995 hebben in totaal 6 groepsgesprekken plaatsgevonden! 
Gespreksleider was M. Kommer; hij verzorgde ook de rapportage van de eerste drie 
gesprekken. Rapporteur van de laatste drie gesprekken was J. van Gils. Het aantal 
deelnemers per gesprek (exclusief de rapporteurs) liep uiteen van twee tot vijf. 

2.1 Verloop van de gesprekken 

Alle gesprekken werden door Kommer geopend met een korte schets van de achterrond 
van de gespreksronde. Deze wérd aangeduid als tweeledig: 
- de noodzaak een standpunt voor te bereiden op het rapport van de Commissie 

Korthals Altes. De minister van Justitie heeft aangegeven teleurgesteld te zijn over 
het feit dat de belangrijkste conclusie van de commissie bleek te zijn dat de 
celcapaciteit weer moet worden uitgebreid. Dit komt niet overeen met de 
beleidsvoornemens die de minister bij haar aantreden uitsprak en ook het budget is 
daar niet op berekend. Van belang is tenminste te weten of de opvatting van de 
commissie wordt gedeeld door "het veld". 

- om met de beschikbare celcapaciteit beter uit te komen kunnen wellicht onorthodoxe 
maatregelen getroffen worden, zoals "heenzenden aan de achterdeur". Hoe breng je 
een verhaal daarover naar buiten, naar de media, welke aspecten zullen de meJste 
weerstand oproepen en zul je dus extra goed moeten beargumenteren? 

Alle gesprekken begonnen vervolgens met de yraag "wat is het belangrijkste probleem 
in de strafrechtspleging?". In een aantal gevallen leverde alleen deze vraag al voor 1,5 
uur gespreksstof op; in, andere gesprekken werd een aantal aanvullende vragen gesteld. 
Er zijn geen bandopnamen gemaakt; slechts notities die later enigszins zijn uitgew4kt. 

2.2 	Uitkomsten van de gesprekken 

In het onderstaande zijn in grote lijnen de resultaten van de gesprekken weergegevén. 
De weergave is niet chronologisch per gesprek, maar gestructureerd rond de 
belangrijkste thema's die aan de orde kwamen.„Voorzoyer conclusies getrokken worden 
gebeurt dat- op ,,basis van een, beoordeling .van het geheel aan wat in de gesprekken al an 
de orde kwam. Het vermelden van citaten bij de verschillende onderwerpen gebeurt om 
een zo compleet mogelijk beeld te schetsen; er is geen selectie gemaakt van citaten die 

•1 
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de conclusies ondersteunen. De deelnemers zijn aangegeven met een code, waarbij P 
staat voor politie, ZM voor zittende magistratuur, OM voor openbaar ministerie, A 
voor advocatuur, R voor reclassering, GW voor gevangeniswezen, B voor openbaar 
bestuur, CL voor Coornhertliga, W voor wetenschap en GL voor gespreksleider. 

2.1.1 Meer cellen bouwen moet 

Een groot deel van de deelnemers was van mening dat er inderdaad meer cellen bij 
moeten komen. In de gesprekken werd hierover het volgende gezegd: 
- (GW) Het zou illusie-politiek zijn om te denken dat we het zonder extra celca-

paciteit zouden kunnen redden. Het gaat echter niet alleen om celcapaciteit, het is 
veel gecompliceerder. 

- (ZM) Als de rechterlijke macht zou doen wat ze moet doen, dan zou het 
cellentekort omhoog schieten. Nu verdwijnen zaken wegens overschrijding van de 
redelijke termijn - ze zijn dan te oud om nog in gemoede een straf te kunnen 
opleggen. 

- (ZM) Je kunt niet zomaar het aanbod verminderen. Welke alternatieven er ook 
bedacht / uitgevoerd worden, er zal altijd een bepaalde celcapaciteit nodig zijn. 

- (P) Als je kiest voor zo'n verkokerde visie als die van de commissie, moet je: 
- meer cellen bouwen; 
- 	vooral aan de inputkant capaciteit creëren; 
- de straffen korter maken; 
- meer elektronisch toezicht toepassen; 

- (OM) Er is een stijging van criminaliteit, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve 
zin. Vroeger was een overval uniek, één keer in de week. Nu niet meer. Er heeft 
een verdubbeling plaatsgevonden van gevangenisstraf, hetgeen een verstopping van 
de capaciteit veroorzaakt. Dit bedreigt de systematiek. 

- (ZM) De celcapaciteit zal uitgebreid moeten worden, dat heeft namelijk _ook een 
demografische oorzaak. Er 'zijn vele miljoenen Nederlanders meer dan 20 jaar 
geleden, en alleen dat al leidt tot meer delicten. Ook is de criminaliteit veel 
zwaarder geworden, en daardoor worden ook zwaarder straffen Opgelegd vergeleken 
met de 70er jaren. 

- (ZM) Er is een reële trend dat je nu een hogere straf oplegt dan je vroeger zou 
doen. 

- (A) In de loop der tijd zijn de straffen verzwaard. 
- (ZM) De straffen zijn in de afgelopen jaren zwaarder geworden. Je ziet wel eens 

een enkele keer een poging om die ontwikkeling terug te dringen. Je kunt je echter 
als rechter die in de maatschappij functioneert niet aan de ontwikkelingen 
onttrekken - zelfs al realiseer je je dat de gevangenisstraf heilloos is. 

- (ZM) Negatieve ontwikkeling: er is sprake van een autonome ontwikkeling. De 
feiten worden steeds zwaarder en de jongere generatie officieren / rechters wil 
steeds zwaardere straffen. 

- (OM) Er zijn 8.000 lopende vonnissen, deze zullen nooit allemaal te executeren 
zijn. Dit is zeer slecht voor de geloofwaardigheid van de strafrechtspleging. 

- (OM) Er wordt beleid gevoerd om het ophelderingspercentage omhoog te brengen. 
Stel nu eens dat dat lukt, dan zit je vervolgens; met een enorm capaciteitsprobleern. 
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- (ZM) Ik praat ook vanuit mijn voormalige functie als rechter-commissaris. Ni' krijg 
ik de zware zaken te behandelen. Het probleem zit toch in het cellentekort. Je I kunt 
als rechter heel mooi motiveren waarom iemand de gevangenis in moet, maar als er 
dan geen cellen blijken te zijn, dan frustreert dat, bij de rechterlijke macht, bij poli-
tie en het publiek. 

- (A) Een oplossing voor het geheel, krijg je alleen door te werken aan deeloplossin-
gen. Er is inderdaad, een cellentekort. Op zittingen merk je dat bij -Voorbeeld, 
doordat verdachten nooit op tijd ter zitting worden gebracht. Ze moeten van ver 
gehaald .worden en de coördinatie is slecht. Dit veroorzaakt uren aan nutteloos 
uitstel. 

- (A) 15 Jaar geleden zijn de fouten gemaakt die nu de problemen veroorzaken. Toen 
zijn er niet genoeg cellen bijgebouwd. Zoek de kracht ,in de nuancering van het 
probleem. 

- (P) Ondanks de roep om deregulering worden er nog steeds nieuwe regels gesteld, 
zonder dat men zich realiseert dat er geen handhaving mogelijk is zonder capaciteit. 

- (ZM) De rechter legt soms dienstverlening op omdat die tenminste geëxecuteerd 
wordt. Van de vrijheidsstraf moet je dat maar afwachten. 

- (ZM) De norm voor de voorlopige hechtenis wordt verruimd, terwijl we niet eens 
voldoende capaciteit hebben voor de huidige. 

- (B) De lik-op-stuk aanpak moet worden uitgebreid; er moeten op plaatselijk niveau 
"gestickerde cellen" komen voor snellere afwerking van bepaalde zaken waar [je als 
lokaal bestuur prioriteit legt. Daarbij moet de mogelijkheid voor alternatieve !afdoe-
ning aanwezig blijven. Er moet natuurlijk wel voldoende rechtszekerheid zijn' Dit 
zal ook het effect hebben dat frustraties bij politie en burgers verdwijnen. Telkens 
moeten verdachten worden vrijgelaten en kan men ze weer op straat zien lopen. ' 
Dan' kom je dus Vanzelf bij het cellentekort, gelukkig is ook de minister tot dat 
besef 'gekomen. 

- (B) Van belang is dat er korte termijnen worden gehandhaafd, er moeten korte 
lijnen zijn en de celcapaciteit moet voldoende zijn 

Uit de citaten komt duidelijk naar voren dat de argumentatie nogal divers was,, en deels 
verschillend van die van de commissie Korthals Altes. Twee argumenten sprongen er uit 
omdat ze niet zozeer betreldcing hebben op de instroom alswel op intrinsieke doelen van 
de detentie: 
- extra cellen zijn nodig om te differentiëren en 
- extra cellen zijn nodig om' ze leeg te houden (namelijk door ze te gebruiken als stok 

• 
achter de deur bij alternatieve sanéties). ' 

Ook hierbij enkele citaten: 	 , 
- (R) Zodra je meer cellen bouwt, is ook een betere regionalisering mogelijk. 
- (ZM) Differentiatie is otunogelijk. De celcapaciteit wordt al volledig benut; van 

speciale projecten kan geen sprake meer zijn. 
- (GW) Door het gebrek aan capaciteit kan geen beleid gevoerd worden. Er isgeen 

differentiatie / detentiefasering mogelijk. Om beleid te voeren moet je lege cellen 
hebben. . 

- (R) Als er geen cellen zijn,. kan de reclassering wel inpakken. DieP zijn namelijk 
gewoon nodig bij het uitvoeren van alternatieve straffen 

- (OM) Ook zal je altijd, ook bij het opleggen van alternatieve straffen, 
reservecapaciteit moeten hebben. 

:,) 
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- (B) De criminaliteit neemt eigenlijk al jaren niet meer toe. De capaciteit van het 
strafrechtelijk apparaat heeft een bepaald aantal cellen nodig; die moeten er dan ook 
maar zijn/komen. Pas dan kun je echt gaan werken aan alternatieven. Je zult dan 
effectiever om moeten gaan met het straffen. 

- (R) Er zijn nog te weinig alternatieven. En daar heb je weer cellen voor nodig. 

Daarnaast werd nog genoemd het preventief effect van het niet hoeven heenzenden (je 
haalt iemand van de straat voordat hij echt ernstige delicten gaat plegen) en het feit dat 
onze maatschappij in toenemende mate behoefte zal hebben aan totale instituties: 
- (OM) De heenzendingen verstoren het hele traject, zowel preventief als alternatief: 

je hebt voldoende cellen nodig om mensen uit de cel te houden. Als je die cellen 
niet hebt, wordt het hele systeem ongeloofwaardig. In feite stel je personen uit de 
B- of C-categorie die je heenzendt, in de gelegenheid opnieuw strafbare feiten te 
plegen. Ze worden dan uiteindelijk vervolgd voor meerdere of zwaardere feiten (ze 
zijn dan inmiddels A of A+ ) en zullen dus een hogere straf krijgen dan wanneer ze 
meteen in VH waren gehouden en alleen voor dat eerste feit waren vervolgd. 
Uiteindelijk wordt dus ook hierdoor de druk op de celcapaciteit verhoogd. 

- (OM) Voor wat betreft de executie-mogelijkheden: op een gegeven moment hadden 
we de situatie dat het aantal heenzendingen daalde. In die periode daalde ook het 
aantal woninginbraken, auto-inbraken etc. 

- (OM) Er zal altijd behoefte zijn aan totale instituties. Meer en meer mensen blijken 
intramurale behandeling nodig te hebben, in een brede variëteit. Bouw de gevange-
nissen dan zo dat ze eventueel ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. 

Een enkeling meende dat goed zou zijn de capaciteit beperkt te houden, teneinde te 
voorkomen dat steeds meer vrijheidsstraffen worden opgelegd: 
- (GW) Het zijn keuzes die je moet maken: je kunt je niet veroorloven het aantal 

delicten de autonome factor te laten zijn die de capaciteitsbehoefte bepaalt. De druk 
op de celcapaciteit is nuttig in die zin dat de rechterlijke macht genoodzaakt is om 
afwegingen te maken, wie wel en wie niet echt opgesloten moet worden. Immers, 
wat is uiteindelijk voldoende? Als je ruimte 'onbeperkt' is, heeft dit een 
aanzuigende werking. 

- (A) Het probleem is de onverzadigbaarheid: als je blijft uitbreiden weet je niet waar 
het eindigt. 

- (CL) De Coornhert Liga staat voor het fixeren van de celcapaciteit. Daardoor wordt 
men "gedwongen" om te zoeken naar creatieve oplossingen. 

Als extra cellen gebouwd worden is het wel nodig om al van te voren te bedenken voor 
welk doel je ze gaat inzetten en daar moet dan ook aan worden vastgehouden. Gebeurt 
dat niet, dan lopen ze gewoon vol met dezelfde ongedifferentieerde 
gedetineerdenpopulatie als nu, en dan hoef je er geen enkel preventief effect van te 
verwachten. Hierover werd in het bijzonder het volgende`gezegd: 
- (OM) Cellen worden altijd wel gevuld. Beter dan ongericht bijbouwen is het om een 

totaal-pakket te hebben. 
- (ZM) Als je op deze voet doorgaat zul je nooit het aantal cellen hebben dat je nodig 

hebt. 
- (GW) De criminaliteitsbestrijding makniet alleen gevoerd worden door extra 

celcapaciteit. De nota Werkzame Detentie (die verder eèn ramp was) vraagt terecht 
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aandacht voor het stimuleren van maatschappelijke integratie. Je zult de mensen die 
je systeem verlaten daarbij moeten helpen. Detentie-fasering werkt hier aan mi  ee. 

Volgens een aantal deelnemers aan de gesprekken is het mogelijk om veel goedkol)er te 
bouwen als een specifieke bestemming in gedachten hebt. Nu wordt bijvoorbeeld bij alle 
inrichtingen standaard uitgegaan van een zelfde, beveiligingsniveau, en dat ligt veel 
hoger dan voor de gemiddelde gedetineerde nodig is: 
- (GW) Met het huidige budget kun je meer doen door beter te differentiëren. De 

meeste gedetineerden lopen ook niet weg als je ze nauwelijks bewaakt. De officier 
van justitie zou beter -moeten aangeven. in welk type inrichting hij de gedetineerde 
wil hebben. 

- (GW) Differentiatie: op het moment wordt preventieve hechtenis behandeld als 
eenheidsworst met een gemiddelde,prijs van fl: 200- fl: 230 per dag'. 
Gedetineerden kunnen worden ingedeeld naar bepaalde criteria (welke 
voorzieningen zijns nodig, welke.veiligheidsrisico's) en" aan de hand daarvan naar 
regimes met een verschillend kostenplaatje. De ene moet. in een dure cel, de.andere 
kan ook in een goedkopere. Selecteren naar veiligheidscriterium (risicoprofiel Den 
Bosch). Cellen kunnen (mogen). verschillen in kwaliteit; welke - mensen waar 
plaatsen? (zie het EBI-rapport voor de criteria). 

Er zijn trouwens nog heel wat meer mogelijkheden om niet hetzelfde budget meer te 
doen: . . -  
- (GW) Sobere regimes: Walláge-cellen: Ei is een categorie verdachten die snel  

opgeborgen ,moet:orden; wat kan in - een-sober regime. 	 • 
- (GW)'Hálf open-inrichting: als 'zelfmelders (afgestraften) zich in dè halfépen 

setting Misdragen, niet te handhaven zijn; worden ze (terug)geplaatst in een, 
gesloten, 'zwaar en duur regime van be Corridor naar NieuW,Vosseveld) Dit 
zou ook Veel'gbedkoPer . kimnen ,; met geringe voorzieningen'. 	• 

- (GW)'Coninuiriicatie binnen de•strafreChts•-schakels:' de communicatie tUssen'pólitie, 
openbaar ministerie en gevangeniswezen moet verbeterd, gesynchroniseerd worden. 
Het openbaar ministerie is vakmatig bezig Gericht op vervolging, te weinig 
afstemming op de noodzaak zelf een executiebeleid'te voeren; op de vraag "waar 
laat ik ze?" Wat beoog je met de‘ insluiting? Als je je die vragen niet stelt, word je 

. 	• 	- 	, 
uiteindelijk teleurgesteld in het resultaat. 

- (ZM)tket gevangeniswezen zou efficiënter kunnen werken. Een deel van de ‹. 	, 
populatie (in de HOI's) moet je gewoon "verwerken" ' (d.w:z. hun tijd laten 
uitzitten): Dat zou je kunnen privatiseren en dan'woidt•het waarschijnlijk; 
goedkoper. - 

- (GW) Jè kunt de detenties ook goedkoper maken door de gedetineerde iets te laten' 
tertïgv'erdienen'.- 	' 	; "- 	 .‘' 	- 	• 

- (GW)-  Je kunt, nowsteedS- 'creatiévet °ingaan met de` capaciteit : penitentiaire_ 
progranuna'S. Met verblijf elders (halfway house s), 	inachidetentie. 

- (OM) De commissie Korthals Altes bepleit terecht scheiding ■r -án kort en lang.' 
- (GW) De sotière.cellen'wordéh, vooral Uitgelegd in termen .lian sobere regime, dat 

wil zeggen zonder prOgramina,  / reclasseringshulp etc. Dat kan best, als onderdeel' I 
van de differentiatie :  

- (GW)--Als je meer ruimte zou bieden om de uitvoerder te laten beslissen over de* 
wijze waarop de straf ten uitvoer wordt gelegd, zou je efficiënter kunnen omgaan 
met de beschikbare celcapaciteit. 

I 
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Goedkoop / sober bouwen betekent niet een voordeliger exploitatie - wil je positieve 
effecten bereiken (of problemen voorkomen) dan zul je aandacht moeten blijven 
besteden aan de gedetineerden: 
- (GW) Het nieuwe beleid is: junks opsluiten in sobere regimes. Dat gaat grote 

problemen opleveren en veel meer geld kosten. Je zou moeten zegen: je zit nu drie 
jaar vast, in die tijd neem je deel aan een intensief programma. 

- (ZM) Nederland heeft nog maar weinig gevangenisopstanden gehad. Die gaan er 
echter wel komen: 
- de gedetineerdenpopulatie is zwaarder geworden; 
- de grotere groepen; 
- personeelsverdunning 

- (ZM) Als je de capaciteit uitbreidt en niet het gevangeniswezen de middelen geeft 
om er iets mee te doen vergroot je het probleem. 

- (GW) De kwaliteit van de detentie moet omhoog vanwege de beheersbaarheid. Dit 
heeft twee kanten: 
- je moet laten zien hoe je met elkaar omgaat; 
- het is bevestiging van het personeel. 

Dit is geen idealisme, maar realiteit. 
- (P) Je hebt in de gevangenis behoefte aan voldoende mensen die als "coach" kunnen 

functioneren. Dat betekent dat je de PIW-functie moet versterken. De PIW-er zoals 
die eind jaren zeventig / begin jaren tachtig werd gezien was toen onmogelijk, 
omdat mensen teveel werden grootgebracht met het idee van collectieve 
verantwoordelijkheid. Je moet stevige, zelfbewuste mensen hebben. Nu lijkt dat 
veel reëler. 

- (GW) Voor verslaafden wordt veel gedaan, voor gestoorden te weinig. Je zou in de 
gevangenis meer moeten doen aan de behandeling van gedetineerden. 

- (ZM) Mèmenteel zijn de HOI's slecht beheersbaar. Er wordt slechter met de 
mensen omgegaan dan in de gewone gevangenissen. Er heerst het recht van de 
sterkste, met als resultaat onderlinge afrekeningen. Je zou het anders moeten 
inrichten, duidelijker richtlijnen stellen. 

2.2.2 meer alternatieve sancties kan 

Enkele deelnemers onderschreven de conclusie van de commissie Korthals Altes dat 
alternatieve sancties geen alternatief meer zijn voor uitbreiding van de capaciteit: 
- (CL) Het maatschappelijk draagvlak ontbreekt. De samenleving eist een straf. "240 

uur werken, dat is toch geen straf!". 
- (A) Het openbaar ministerie heeft al richtlijnen omtrent de straf die geëist moet 

worden. Deze beperken ,  de mogelijkheid om een alternatieve straf te geven. Het 
heeft verder ook te maken met de attitude van de verdachte. Op een bepaald 
moment is de koek op voor zo'n delinquent. 

- (R) Soms wordt er zelfs te vaak een werkstraf opgelegd. Als je dezelfde delinquent 
negen keer een dienstverlening geeft, heeft dat ook weinig nut meer. 

- (GW) Maatschappelijk en politiek lijken de taakstraffen hun plafond bereikt te heb-
ben. Met elektronisch huisarrest lijkeni-nog positieve resultaten mogelijk te zijn, 
vooral in combinatie met detentiefasering. 	' 
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- (ZM) Voor de bestaande taakstraffen lijkt het plafond in de maatschappij beileikt. 
Ze zouden soms te licht zijn qua uren en inhoud. Dat levert een rem op voof de 
rechterlijke macht, het weerhoudt ze ervan om een taakstraf op te leggen. D iaar 
komt bij dat het toezicht op de uitvoering onvoldoende is. 

Een groot deel van de deelnemers meende echter dat er nog wel ruimte is voor meer 
alternatieve sancties, zeker in het kader van detentiefasering (dus in de vorm van l een 
combinatie van vrijheidsstraf en alternatief daarvoor): 
- (OM) Van belang is de mogelijkheid tot combineren van vrijheidsstraf met een 

alternatieve straf. Bijvoorbeeld, laat na de veroordeling op de voorlopige hechtenis 
een alternatieve sanctie volgen. 

- (ZM) De rechter en de officier moeten juist in de voorfase meer mogelijkheden 
krijgen. 

- (OM) Gebruik de rechterlijke macht alleen als het echt nodig is. Niet teveel 
waarborgen. 

- (OM) Ik pleit, zeker in de jeugdsector, voor het officiersmodel. Niet alles hoeft per 
se voor de rechter. Dit is overigens geen pleidooi voor plea-bargaining. 

- (GW) Er wordt te zwart/wit gedacht over de alternatieve straffen; ze worden teveel 
tegenover de celstraf geplaatst. Er zou sprake moeten zijn van een continuüm, bv. 
in de vorm van penitentiaire programma's. 

- (ZM) Het gaat eigenlijk heel goed met de alternatieve sancties, als je in aanmerking 
neemt dat in het geheel het strafklimaat verhardt. Je moet de problematiek v in de 
aanzuigende werking goed bekijken en, zo die er is, er iets aan doen. Daarover is 
discussie in de rechterlijke macht mogelijk. 

- (ZM) De wetgever heeft de rechter een onzinnig gedachtenspinsel opgedragen, door 
vast te leggen dat een alternatieve sanctie alleen mag worden opgelegd indien een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf overwogen wordt. De rechter zou de mogelijkheid 
moeten krijgen om een combinatiestraf op te leggen. De strafrestant-executié (na 
VH) verdwijnt dan. 

- (ZM) Een probleem bij de alternatieven is de late executie. 
- (ZM) Een aantal taakstraffen zou geïncorporeerd moeten worden in de executie van 

de vrijheidsstraf (gekoppeld aan de (V)VI). 
- (ZM) De jeugdwerkinrichting lijkt, hoewel hij nog geëvalueerd moet worden, wel 

positief te werken. 
- (R) Met betrekking tot alternatieve sancties; ik denk dat we aan het begin staan van 

een aantal trajecten. Er worden afspraken gemaakt met het openbaar ministerie om 
het aantal werkstraffen op te voeren, zowel kwalitatief als kwantitatief als in 
variëteit. We denken dan aan grootschalige projecten, waarbij de nadruk ligt op de 
punitiviteit, aan groepsprojecten waar beter gewerkt kan worden aan `socialisering' 
en aan uitbreiding van de reguliere projecten. Je moet dit alles de tijd gunnen om 
zich te kunnen ontwikkelen. 

- (R) Met betrekking tot de leerstraffen bevinden we ons in een nog priller stadium. 
Het is van belang dat deze beter geaccepteerd worden door openbaar ministerie en 
rechterlijke macht en er moeten meer mogelijkheden worden gecreëerd om en mix 
van verschillende straffen op te kunnen leggen. Dit is nu vaak ook nog afhankelijk 
van de persoon van de officier van justitie, de ene is daar erg strak in, de ander 
niet. 

'5D 



- (R) Er is nog veel ontwikkeling in de detentie mogelijk, door meer tussenvormen. 
Als je kijkt naar de ruimte tussen het gevangeniswezen en projectplaatsen als de 
dagtrainingscentra, dan is die erg groot. Dat gat kan goed opgevuld worden, daar 
zitten nog mogelijkheden tussen. Daar is echter wel weer geld voor nodig. Dit 
aspect vind ik in het rapport Korthals Altes juist niet terug. - 

- (R) Elektronisch toelicht: dat vindt nu alleen nog in verband met alternatieve 
sancties en detentiefasering plaats. Ook daar is in de loop der tijd meer mee 
mogelijk. 

- (GW) Je zou je elektronisch toezicht kunnen voorstellen als alternatief voor de VH. 
- (R) Zowel in aantal als in variëteit zijn ze nog te weinig voorhanden om er volledig 

gebruik van te kunnen maken. 

Wel moeten dan drie voorwaarden vervuld worden. In de eerste plaats moet een en 
ander wettelijk geregeld worden (geen experimenten) danwel de toepassing van de 
alternatieve sanctie (vorm, moment waarop) moet door de rechter vastgesteld worden 
(direct bij strafoplegging, later door dezelfde rechter of door een executierechter). De 
volgende citaten hebben vooral hierop betrekking: 
- (OM) Het is ook niet goed als een opgelegde straf zomaar veranderd kan worden. 

Dit kan alleen door de wettige instanties gedaan worden, door de rechterlijke 
macht. 

- (GW) In het gevangeniswezen zoekt men naar alternatieve executiemodaliteiten. Het 
laatste segment van de straf losmaken van het vrijheidsbenemenclicaralcter; wel met 
een programma. Het verwijt van de. rechterlijke macht is dan: de administratie gaat 
straffen toepassen (zie ook wat hierover is gezegd bij VI). Is dat wel een bezwaar? 

- (OM) Die kant moet je niet uit. Het Retour-project Helmond. Een groep jongeren in 
een huis, waar ze punten konden: verdienen door goed gedrag, welke hun mate van 
vrijheid bepaalden. Dit is wel op het randje, het kan nog net: 

- (GW) De nieuwe Penitentiaire Beginselenwet biedt die mogelijkheid.wel, de admini-
stratie krijgt meer bevoegdheden: 

- (ZM) Je moet niet teveel meer experimenteren. Wat je doet moet een wettelijke 
basis hebben. 

- (OM) Voorstellen tot centrale aansturing van de executie staan tegenover de eigen 
verantwoordelijkheid voor het te - voeren beleid. 

- (W) Bij de invoering van penitentiaire programma's heb je een executierechter 

- (ZM) De rechter zou in zijn vonnis moeten aangeven dat een straf op een bepaalde ,  
manier moet worden toegepast. Je moet geen systeem' scheppen waarbij de: 	' 
uitvoerder de beslissingen neemt: 

- (GL) Heeft de rechterlijke macht überhaupt wel de capaciteit om beslissingen yam" ,  
de administratie te beoordelen? 

- (ZM) Nee. Op een bepaald móment houdt het op. Maar als je maar 4% -van je 	. 
budget over hebt voor rechtshandhaving moet je niet proberen voor 5% kwaliteit te 
realiseren. 	 - 

- (OM) De administratie mag het wel, onder voorwaarde dat het geregeld is: 
- (GW) Een administratie kan bij de executie van taakstraffen een lik op stuk beleid 

voeren. 

. 	• 

- 
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- (ZM) De wet zou een betere regeling voor, experimenten moeten scheppen. De 
voorwaardelijke veroordeling biedt te weinig mogelijkheden. Bijvoorbeeld, het 
Dagtrainingscentrum is te beperkend om als voorwaarde op te leggen. 

- (ZM) Er moet nog eens goed nagedacht worden over de rol van het openbaar 
ministerie. Moet het openbaar ministerie de alternatieven opleggen? Er moet in elk 
geval bij vrijheidsbeperkende sancties een rol blijven voor de rechter. 
Dat wat de rechter oplegt moet wel tenuitvoer worden gelegd. De administratie 
moet daar niet te vrij mee kunnen omspringen. Hiertoe is niet per se een 
executierechter nodig; je kunt ook de oorspronkelijke rechter een uitspraak laten 
doen over de executie (vooraf / achteraf). . 
De rechter moet vertrouwen houden in, de executie. Wellicht moet het strafstelsel 
worden aangepast. Het penitentiair programma is aanvaardbaar, maar de rechter, 
moet beslissen. 

- (ZM) De keten rammelt. Het openbaar ministerie maakt zijn sturende rol niet vfaar. 
Er vindt geen communicatie plaats. Het openbaar ministerie zou zich niet met de 
executie moeten bezighouden, dat is een bestuurstaak. 

- (GW) Iets heel anders. Mag de administratie een rechterlijk vonnis aanpassen; met 
betrekking tot de èxecritiemodaliteit? Ik heb de indruk dat binnen de zittende 
magistratuur een zeer sterk, verzet bestaat tegen de voorwaardelijke VI, omdat 
daarmee het bestuur een rechterlijk vonnis ondergraaft: Leeft dat bij de rechterlijke 
macht, -  zeker als het tijdsverloop groot is? Hoe kun je de rechterlijke macht hierI bij 
betrekken?' 

- (ZM) Denk eens aan een executie-rechter. Als het nu gebeurt is het contra legem. 
Het heeft een wettelijke regeling nodig Je zou terugmoeten naar de oude regelirig: 
de VI moet verdiend Worden'(er moet een puntenstelsel komen) en het moet 
wettelijk geregeld worden. 

- (GL) Een aantal suggesties hierover is al gedaan. De executie-rechter, de gedachte 
dat een vonnis een bevoegdheid is iemand tijdelijk vast te houden. 

- (ZM) Het verdienen van voorwaardelijke invrijheidstelling kan wel, op wettelijke 
basis (VI-kamer in Arnhem) 

In de tweede plaats moet de inhoud van de alternatieve, sanctie voldoende punitief zijn, 
in die zin dat er voldoende toezicht moet zijn en dat gezorgd wordt dat aan de- . 
opgelegde verplichting daadwerkelijk wordt- voldaan: , 
- (ZM)'Een groot deel van de leerstraffen wordt niet als een adequaat alternatief 

gezien., De straf moet vervelend blijven, d.i. voldoende punitieve elementen ' 
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- (OM) De taakstraf Moet een meer punitief karakter krijgen,'..m.n: de inhoud. be 
1 volle tijd Moei volbracht worden, er moet controle zijn, het,werk : moet echt we k 

" zijn 'voldoende inzet;, niet voortdurend koffie drinken).-  
- (ZM) Er moet de mogelijkheid zijn,met.dienstve'rlening boven dat maximum van 6 

maanden uit te gaan. Ik lcari me bijvoorbeeld indenken dat, je een jongere voor 
krijgt die wel een behoorlijk rot-feit neeft.begaan„maar, die 'toch ook wel vatbaár 
zou zijn voos een Werkstraf.: Je moet "hem dan wel veel meet uren op kunnen 1 , 
leggen Zoiets werkt ook wel, als je maar likoprstuk beleid "kun voeren. Je moet 
dus de celcapaciteit hebben. Daardoor schep je geloofwaardigheid. . 

- (ZM) Men mag -  er zeker niet de kantjes af kunnen lopen bij die straffen; als dat wel 
kan, vermindert de' animo, bij de rechterlijke macht om die straf op te leggen. 
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- (OM) Ook is er controle nodig op de uitvoering van de sanctie, en voldoende 
werkplekken. 

In de derde plaats, maar het is eigenlijk een voorwaarde die voorafgaat aan de twee 
eerder genoemde, moet er voldoende geld beschikbaar zijn voor de tenuitvoerlegging 
van alternatieve sancties: 
- (ZM) Alternatieve sancties moeten niet "op een koopje". 
- (ZM) Op het punt van de alternatieve sancties is het rapport van Korthals Altes te 

weinig creatief. Het had in elk geval moeten constateren dat ook alternatieve 
sancties geld kosten - minder dan het gevangeniswezen, maar wel geld. 
(B) Wat je ook ziet is dat goede initiatieven, zoals Halt, uiteindelijk sneuvelen op 
de krenterigheid van Justitie. 

- (OM) Er is meer personeel en plaats voor alternatieven nodig. 
- (GW) Voorwaardelijke straffen en schorsingen worden te weinig toegepast omdat er 

een manco is aan controlemogelijkheden. De reclassering zou daarom uitgebreid 
moeten worden; ook de introductie van de executierechter is te overwegen. 

Overigens werden ook nog wel op andere punten kanttekeningen gemaakt bij de 
alternatieve sancties en de mogelijkheid het gebruik ervan uit te breiden. Daarbij 
kwamen zowel bedenkingen als suggesties aan de orde: 
- (ZM) Het maximum aantal uren onbetaalde arbeid moet 240 uur blijven. 
- (ZM) Gedwongen afkicken zou een interessante optie kunnen zijn. 
- (A) Waarom bij dienstverlening alleen arbeid ten algemene nutte? Waarom niet ook 

ten behoeve van het slachtoffer? Je zou de hele verhouding met het slachtoffer 
privaatrechtelijk moeten ,  regelen, kijk naar de dadingsprojecten. 

- (ZM) Bemiddeling en schaderegeling zouden vaker toegepast kunnen worden, mits 
goed juridisch gecontroleerd. 

- (ZM) De dagboete is een slecht idee. Het leidt weer tot veel richtlijnen en 
rechtsongelijkheid en geeft ook aanleiding tot ridiculiseren. 

- (ZM) Je moet jezelf wel afvragen of alles kan als alternatief (elektronisch toezicht, 
chain-gang). 

- (B) Je denkt bij een alternatieve straf toch aan het effect dat je ermee wil bereiken 
bij die persoon. Bij een vrijheidsstraf denk je daar niet aan. 

- (GW) Vroeger werd de alternatieve sanctie precies afgestemd op de persoon van de 
verdachte: Dat gebeurt niet meer. Je zou weer naar die zo individueel mogelijke 
benadering terugmoeten. Laat de uitvoering - over aan de uitvoerder; zie het vonnis 
als een machtiging. 	 ' 

- (ZM) Zou borgtocht als alternatief voor de VH niet vaker toegepast kunnen 
worden? Er is een Straatsburg arrest dat de rechter verplicht om eXpliciet te 
beslissen op een aanbod tot borgtocht; in dat geval is ook een betere motivering van 
de gronden voor verlenging van de VH nodig. 

- (ZM) Het doel van de VH is niet het verzekeren van de aanwezigheid bij de 
berechting maar de beschikbaarheid voor executie. De voorstellen van de OCAS 
zouden wellicht geextrapoleerd kunnen worden naar het VH-traject. 

- (ZM) Elektronisch huisarrest moet principieel  worden afgewezen omdat het teveel 
risico's met zich brengt dat onrechtvaardige situaties ontstaan. 
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Ten slotte werd nog opgemerkt dat de alternatieve sanctie veel meer gezien moet 
worden als een zelfstandige straf, tussen boete en vrijheidsstraf in. - Pas als je dat doet, 
is de' zogenaamde aanzuigende werking geen probleem meer: 
- (ZM) Het probleem met alternatieve sancties is dat je ze nu "aan het begin" moet 

toepassen. Dit leidt tot net-widening'en biedt minder mogelijkheden tot 
detentiefasering.:  

- (OM) Maak de taakstraf zelfstandig. Betrek het officiersmodel erbij. En zeker met 
subsidiaire hechtenis erachter. 

- (ZM) In plaats van vrijheidsstraf / alternatieve sanctie zou je een 
vrijheidsbeperkende straf moeten opleggen, de invulling waarvan overgelaten moet 
worden aan het bestuur. Creëer daarvoor een executie-instelling, die alle strafflf 
(van alternatief tot gevangenisstraf) tenuitvoer legt: 

- (OM) Cellen worden altijd wel gevuld. Beter dan ongericht bijbouwen is het om een 
totaal-pakket te hebben. Onderdeel daarvan zou moeten zijn een algemene 
mogelijkheid tot het geven van een taakstraf, dus als zelfstandige straf. De taalstraf 
mag best aan zekere mate van aanzuigende werking hebben. 

- (W) Als het waar is dat' de' alternatieve straf aanzuigend werkt, moet je jezelf 
afvragen of je niet meer alternatieven kunt opleggen waar ze bedoeld waren. Je mag 
niet handelen zonder te denken. 

- (ZM) De komst Van de dienstverlening is een zegen geweest. Niet omdat het een 
alternatief voor de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is, maar omdat het een 
uitbreiding van het sanctie-arsenaal is. 

2.2.3 de tijd is rijp voor een integraal, goed-doordacht beleid 

Met name de disChssiés rond de alternatieve sancties, de (V)VI en de detentiefasering / 
penitentiaire programma's lieten zien dat er hij de verschillende partijen (m .n. opehbaar 
ministerie, 'Zittende magistratuur, gevangeniswezen) 'weliswaar weerstand bestaat te lgen 
allerlei ideeën„ maar dat die eigenlijk is terug te voeren op de indruk dat er sprake is 
van onsamenhangend beleid: Koppeling van met name deze drie elementen van het 
beleid op 'een Consistente wijze én zodanig dat ook alle betrokken partijen (in dit geval 
dus ook nog de reclassering en soms wellicht 'ook de politie) het gevoel hebben er in de 
praktijk enige invloed op te kunnen uitoefenen, lijkt voorwaarde voor acceptatie.' 
Uiteraard waren in de gesprekken "justitiebeleid" en "politiek" niet altijd goed te 
scheiden, Maar de volende 'citaten geven een getrouw beeld van Wat Over' beleid geágd • 

- (0M)' kiét strafrechtelijk beleid moet consistenter worden en ook minder 
schoksgewijze aangepasi .  worden (bijy onder de invloed van een aantal 
bankovervallen) : Een leidende Vraag:daarbiiión moeten Zijn: ön' Welk 
handhaVingsniveau bereik je voldoende afschrikwekkende Werking. AIS je de 
hatidriavingsinspanningen verhoogt en dat goed kenbaar maakt naar buiten, heeft dat •• 
een preventief effect Op lokaal niveaukan er deels een verplaatsings-effect 
optreden, maar faér saldo neemt het niveau af; Ik geloof ciuS in zowel speciale als ' 
generale preventie, maar vraag In& af ‹'ietè methoden op communicatie gebied je • 
moet gebruiken, wil je dit effect ook echt bereiken?De opheldetingspercentages 
kunnen in veel gevallen maar moeilijk beïnvloed Worden: Vobi het terugdringen van 
woninginbraak is het voorlopig te laaL 

• 

21.1 

•••. 

rt 

t 

.
t  

:3 

á 

tt" 



42 

- (GL) In het verleden zijn ook oplossingen aangedragen. Waarom zijn die niet uitge-
voerd? Is dat als gevolg van een schrikreactie? 

- (OM) Ieder reageert naar zijn eigen vakgebied. Zodra de minister een aantal zaken 
in samenhang schetst, met goede voorwaarden, bijv. in kader van detentiefasering, 
kan ze met voorstellen een eind verder komen. 

- (GW) Wat blijkt; het voorlopige wetsontwerp 1 -dept erg veel reacties op. Er is dus 
bij de voorbereiding, in de voorfase, onvoldoende aandacht geweest voor discussie 
bij de betrokkenen. 

- (OM) Het is te geïsoleerd gebracht. 
- (GW) Dat was zonde, het had een goede beleidsvisie. 
- (ZM) Door een goede discussie vergroot je het draagvlak. 
- (GW) Een totaalbeleid is belangrijk. 
- (OM) De medewerking aan een totaalplan is er. 
- (GW) Er wordt nu ad hoc-politiek gevoerd, er is geen samenhang, geen 

toekomstplannen. Beleid is nodig. 
- (GW Maar ook binnen het justitiekader is betere afstemming nodig. De kritiek die 

vanuit de zittende magistratuur wordt gegeven op het voorstel tot verandering van 
de VI is jammer. De huidige situatie is onbevredigend, van automatisme moet VI 
weer een gunst worden. 

- (OM) Als de VI consequent wordt herroepen zal het aantal ontsnappingen verklei-
nen. (zie het voorbeeld van Arnhem) 

- (OM) De knelpunten liggen aan het begin en aan het eind van de strafrechtsketen. 
De eerste schakel is wetgeving, daarop volgt beleid en de laatste schakel is de ten 
uitvoerlegging. Bij het maken van wetgeving wordt onvoldoende nagedacht over de 
gevolgen hiervan in de rest van de keten. Als voorbeelden kan ik geven de wet 
Terwee, de Plukze wetgeving, het tekenen van bepaalde Europese verdragen. Door 
de wet Mulder heeft een verschuiving plaatsgevonden naar , het bestuursrecht. Door 
de structuur van de Algemene Wet Bestuursrecht brengt dit erg veel werk met zich 
mee. 

- (OM) Aan het eind van de keten: je moet je afvragen wat er nodig is om te 
realiseren wat je wilt, en daar dan voor zorgen. Je moet je ook afvragen wat er 
voor ongewilds uit kan komen. Bij de uitvoering' van een wet kan men over allerlei 
obstakels struikelen. 

- (OM) Op het gebied van het materieel en formeel strafrecht zijn de bevoegdheden 
soms onvoldoende. Alles. wordt nu ingekaderd, het moet in een bepaald kader pas-
sen. Hierdoor sneuvelen bijvoorbeeld sommige strafzaken. 

- (GL) Stel: Alles werkt efficiënter. Verschuift dan niet alles naar de executie-fase? 
- (ZM) Er moet natuurlijk wel samenhang zijn 
- (GW) De aanSturing in de keten is onvoldoende Je moet in de eerste plaats weten 

wat je in elk geval wilt. Je moet een beleid voeren van hoeveel cellen en voor 
welke personen. Ik 'geef een voorbeeld. Het plan is: politiecellen worden extra in 
gebruik genomen voor voorlopige hechtenis. Wat blijkt echter: het aantal 
heenzendingen blijft, terwijl er toch politiecellen onbezet zijn. Dat moet vermeden 
worden (wekt veel ergernis bij de huizen van bewaring). , 

- (OM) Denk ook aan de 10 dagen-regeling 	. 
(GW) Het rapport van die commissie Korthals Altes geeft al heel goed 'weer wat je 
zelf ook zou zeggen. Grootste probleem is de geloofwaardigheid: de 
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.. 
strafrechtsketen doet niet waar hij voor is. Pogingen om te verbeteren bestaan  
slechts uit lapmiddelen. Er wordt telkens een deelprobleem aangepakt, maar een 
totaalvisie ontbreekt nog steeds. De burger begrijpt het niet meer. 

- (P) Processen worden nog steeds gezien als losse stukken.  
- (P) Het strafrechtssysteem zou moeten doen wat het zegt. De sanctie zou snel zeker 

1 en rechtvaardig moeten zijn. In dat verband zou de nadruk meer op het begin van 
de keten moeten liggen, waarbij de criteria voor de VH (bescherming maatschappij, 
collusiegevaar) meer algemeen als criteria voor actie zouden moeten gelden. 

- (ZM) Als je strafrechtelijke regels maakt moet je die handhaven. Als je dat ni
I
et 

kunt moet je ze niet maken - zuiniger zijn met strafrecht, niet een te grote broek 
aantrekken. Misschien moet de overheid wel helemaal verder terugtreden. 

- (A) De strafrechtspleging schiet tekort aan effectiviteit. Er is ook te weinig respect 
voor de strafrechtspleging. Vanuit de advocatuur kan ik stellen dat er meer 
waarborgen in de wet moeten. 

- (B) Er moet een doelmatige organisatie komen. De gehele samenleving moet meer 
betrokken worden bij het bestrijden van de criminaliteit. De nadruk komt dan te 
liggen op preventie. 

- (B) Wat nodig is, is prioriteitenstelling en daar dan ook een lik op stuk beleid bij 
voeren, dat zal voor alle partijen heilzaam kunnen werken. Werk bepaalde typen 
delicten zeker ook echt af. 

- (B) Van belang is dat er korte termijnen worden gehandhaafd, er moeten korte 
lijnen zijn en de celcapaciteit moet voldoende zijn. Ik heb wel eens officieren van 
justitie uitgenodigd om wat meer zicht te kunnen krijgen op de werking van 'l iet 
Openbaar Ministerie. Ook daar is verbetering mogelijk. Loze arbeid moet zov ieel 
mogelijk worden weggesneden. Mijn grootste zorg is, het is zo bureaucratisch nu, 
er moet lik op stuk mogelijk zijn; de strafrechtelijke reactie moet zichtbaar zijn. 
Dat leeft ook bij het grote publiek; die verwachten nu vaak niet eens meer eet li 
reactie van Justitie. 

- (B) Kan de reorganisatie van het openbaar ministerie versnellingen opleveren? '  
- (OM) De plannen zijn bottom up gemaakt, door het openbaar ministerie zelf. Ze 

barsten van de mogelijkheden. 
- (ZM) Een nauwere samenwerking tussen zittende en staande magistratuur kan daar 

ook bij helpen. Wanneer griffie en parket meer samenwerken, levert dat een 
stroomlijning van de administratie op. Dit doet niets af aan de onafhankelijkheid 
van de rechter. 

- (OM) De hoofdofficier van justitie kan geen integraal management meer voeren, 
hetgeen belemmerend werkt. Er is een zakelijker en integralere aanpak mogelijk; je 
moet de kans hebben om 'mogelijkheden' te kopen. 

- (OM) De reorganisatie is van invloed op de gezagsverhouding tussen openbaar  
ministerie en politie. Daar moeten dan ook machtsmiddelen aanwezig zijn voor het 
openbaar ministerie Kijk maar naar het voorbeeld van Van Randwijck, de PG leek 
een overbodig figuur te worden. 

- (OM) Het is de vraag hoe je door afstemming verbetering kunt bereiken. Er wordt 
beleid gevoerd om het ophelderingspercentage omhoog te brengen. Stel nu eens dat 
dat lukt, dan zit je vervolgens met een enorm capaciteitsprobleem. -,- 

1 

•i 

4 
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Daarnaast, als je. op macro-niveau iets wilt bereiken (meer woninginbraken 
ophelderen, minder roofovervallen) dan blijkt dat er op micro-niveau niet veel te. 
sturen valt. 

- (GW) binnen het gevangeniswezen vindt momenteel geen beleidsdiscussie plaats, 
maar draait alles om het geld. 

- (OM) Uit de samenvatting van het rapport lijkt het alsof dat wat de rechter niet 
afdoet, in het geheel niet afgedaan wordt. Wat het openbaar ministerie afdoet, en 
dat is erg veel, wordt, ook budgettair; niet gewaardeerd: Preventie,, doelmatigheid 
worden zelfs negatief gewaardeerd. Door je.zaken grondig te filteren ben je wel 
doelmatig bezig, maar breng je je waarneembare 'produktie' naar beneden, en 
daarmee je budget. 

- (OM) Ander voorbeeld: nu worden zaken die eigenlijk horen voor de meervoudige 
kamer, aangebracht bij de politierechter, om te voorkomen dat de redelijke termijn 
wordt overschreden. De politierechter kan echter maximaal 6 maanden opleggen, 
terwijl voor de toewijzing van een cellencontingent de straffen boven 9 maanden 
tellen. Je snijdt dus in je eigen vlees. 

- (OM) Misschien zijn gedeelde budgetten voor bestuurs- en preventie-activiteiten een 
idee. Je zou kunnen werken met gedifferentieerde criteria; bijvoorbeeld; als je een 
gebied. hebt met erg veel gemeenten, ben je veel tijd kwijt aan vergaderen'. 

- (OM) In mijn gebied wonen net zoveel mensen als in bepaalde regio's, in de 
Randstad, maar ik moet wel werken met een veel kleiner, budget. 

- (B) Er worden in verband met een planmatige aanpak bepaalde doelstellingen gezet, 
bijvoorbeeld met bestrijding, van milieudelicten. Als wij- die doelstelling: in termen 
van, opsporingsactiviteiten niet halen, kan dat ook betekenen, dat we juist goed 
gewerkt hebben, namelijk door middel -  van effectief preventief handelen:. 

- (ZM) Ik denk dat er vaak ook verschillend geteld wordt per regio: Ik kan me niet 
voorstellen dat de rechtbank X zoveel meer zaken afdoet - dan wij; zij tellen bijvoor-
beeld elke gevoegde zaak apart., We moeten landelijke overeenstemming hebben, 
willen we iets. bereiken. 

- (OM) Op het moment dat wij erin slagen om door - goed beleid .zowel. de' A- als de 
B-categorie in de cel te houden, krijgen we criminelen uit X toegewezen, zodat we 
toch .weer mensen moeten laten gaan. 

- (ZM) Wat ook niet nuttig is, is het stellen.van quota, zoals nu met de» Plukze-
wetgeving gebeurt. De officier moet zijn aantal zaken halen en pakt daarom in 
plaats van de beoogde grote bazen, zo'n, klein dealertje aan. Dat soort zaken wijs ik 
dan ook- gewoon. af . 	 , • . 

In een aatitaI gesprekken kwam 'ter sprake dat justitie zijn beleid slecht verkoopt. Ook 
dit werd in verband gebracht met het ontbreken van een samenhangend beleid': 	' 

(0W) Hoe verkoop  je je ideeën aan de samenleving? We maken te weinig gebruik 
van' moderne communicatiemiddelen. Je moet je boodschap veel beter / 
professioneler verkopen.' Maak een eenvoudig, simpel verhaal over veiligheid.' Je 
Moet de discussie op gang brengen, de burger tot nadenken 'prikkelen. 

- (OM) Het is van belang' de politiek goed te informeren. En -  als je bij hen de onbe-
kendheid wegneemt, werkt dit indirect ook dbbr bij de kiezers. 

- (OW) Justitie legt zijn beleid ook niet' goed uit naar buiten: De ideeën van de -
Vakman vinden daarom meestal geen. weerklank in de samenleving. Voorlichting is 
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belangrijk. Doe je dat niet, dan maak je het de justitiemedewerker moeilijk om Zich 
staande te houden in de buitenwereld. 

- (GW) Voor het personeel wordt het steeds moeilijker. Er is uiteindelijk geen gr ns 
meer. De samenleving wil: opsluiten en de sleutel weggooien. 

- (B) De mensen en politici grijpen vaak terug op de bekende kreten, 'meer politie, 
meer blauw op straat' (al zit daar vaak wel meer achter), vaak is dat flauwekul. Het 
heeft al een psychologisch effect, wanneer je ervoor zorgt dat al je mensen zo vaak 
mogelijk hun uniform dragen. 

- (P) De media reageren op de verkeerde dingen. Neem nu Bovenkerk - zijn 
boodschap is: er vindt een tweedeling in de samenleving plaats. De media gaan aan 
de haal met zijn tientallen procenten. 

- (GW) Wat moet je met het "gesundes Volksempfinden"? Veel reacties komen voort 
1 uit een gebrek aan kennis. Je moet in elk geval niet zomaar de capaciteit uitbreiden. 

- (P) In zekere zin kunnen Hessing en Nordholt makkelijk scoren - als je eerst de 
zaak uit de hand laat lopen kun je makkelijk stevig reageren. 

- (ZM) Het is niet zeker dat de burger steeds meer strafrecht wil, misschien wil hij 
alleen maar een andere prioriteitsstelling. 

- (GW) De burger krijgt een te negatief beeld van heenzendingen. Het is niet echt 
1 

mogelijk om een goed verhaal te houden als hoge justitie-ambtenaren de publiciteit 
gebruiken voor (bureau)politiek. 

2.2.4 een groot deel van de capaciteitsproblematiek wordt veroorzaakt door het 
drugsverbod 

Een recente CD WO-studie mag dan hebben aangetoond dat drugsverslaafden slechts 
voor ca. 10% van de criminaliteit verantwoordelijk zijn, de druk die Opiumwet-delicten 
leggen op het strafrechtelijk .  systeem is onevenredig groot. De gedachte dat verdere 
liberalisering op dit gebied een zegen zou zijn voor het systeem wordt in alle geledingen 
ruimschoots aangetroffen; een enkeling is zelfs van mening dat het drugsverbod 
uiteindelijk in strijd is met het handhaven van de democratische rechtsorde. 
- (P) De strafbaarstelling resp. het strafbaar houden van import, verwerking, handel 

en gebruik van drugs legt een enorme druk op het systeem. Het is jammer dat 
Nederland in dat opzicht niet onafhankelijker is. 

- (GW) De drugsproblematiek steekt overal in de keten de kop op. Het probleem bij 
het zoeken van en oplossing is dat je je internationaal moet verantwoorden. 

- (ZM) Is het mogelijk om in een vrije samenleving .  het verbod op drugs te 
handhaven? Het lijkt er eerder op dat dat het einde van die vrije samenleving zal 
betekent. 
(ZM) Het probleem van ‘de rechtshandhaving is het probleem van het drugsverbbd. 
Dit is echter onoplosbaar. 	, 
(GW) Het drugprobleem manifesteert zich als overlast / kleine criminaliteit (diefstal 
autoradio). Men ziet ook veel ellende om zich heen. 
(GW) Ten aanzien van de drugscriminaliteit moet je de primaire en de secundaire 
vormen onderscheiden. De primaire zijn eigenlijk een administratief (want fiscaal) 
probleem.probleem. 
(OM) In Amerika neemt het besef toe dat er ook andere mogelijkheden zijn dan het 
voeren van,'een 'war on drugs'. 



..Wat is erger: de corrumperende werking van een drugsoorlog of een toename van 
'de' drugsverslaving (die er misschien niet eens zal zijn). Nederland kan dat niet 
ttireeno'realiseren, maar het is een kwestie van tijd. 

:MtiSchien moet er een staatsmonopolie komen. 
'(CL) Het probleem is: verdovende middelen! 'De handhaving van de Opiumwet legt 
een, enorm beslag op alle geledingen in het strafrechtelijk apparaat. Met betrekking 
tot de celcapaciteit; deze wordt voor een zeer groot deel opgeëist door voor. 	- 
drugsgerelateerde misdrijven veroordeelde personen. Door hard drugs, vrij te geven 
kun je dus het cellentekort oplossen. Je kunt wat dit betreft niet om de Opiumwet 
heen. Je hebt namelijk niet alleen te maken met korte en lange straffen voor de 
dealers, maar ook met de straffen die worden opgelegd voor de 
verwervingscriminaliteit van verslaafden. 
(B) Op de lange termijn hebben we misschien helemaal niet de celcapaciteit nodig; 
die we nu. hebben. Inderdaad, veel capaciteit gaat op aan de problematiek rondom 
de drugs. Maar er zijn ook andere mogelijkheden dan legalisering. Je zou kunnen 
kijken welke personen de groot-veroorzakers van de overlast zijn, haal deze mensen 
dan weg uit de samenleving (zie ook de drugsnota)..' 
(A) Het strafrecht is er nou eenmaal, abolitionisme is onmogelijk, en legalisering 
van drugs is dat ook. Het is allemaal makkelijk gezegd, maar het wordt 
onuitvoerbaar door de verbanden met. andere zaken waar je dan rekening mee moet 
houden. Maar misschien gaan we nu wat te ver in deze discussie. 

2.2.5 justitie kan de problemen niet alleen aan 

Het al in de nota "Samenleving en criminaliteit" neergelegde gedachtengoed dat 
"criminaliteit" niet alleen een-justitie-probleem is, vond onder de deelnemers volop 
aanhang. Mede in relatie tot de drugsproblematiek, maar ook in algemener zin, werd 
regelmatig de beschuldigende vinger uitgestoken naar de politiek die: 
- volstrekt onrealiseerbare eisen stelt (op criminaliteit kun je wel reageren, maar je 

kunt de criminaliteit nooit uitbannen); 
- al deregulerend en liberaliserend steeds meer op het bord van justitie schuift; 
- tegelijkertijd vrolijk doorgaat steeds meer regelingen te maken die uiteindelijk 

strafrechtelijk gehandhaafd moeten worden; 
- het budget voor justitie lachwekkend laag houdt. 

In de volgende citaten zijn deze noties duidelijk terug te vinden. 
- (OM) De politiek reageert Amerikaans, om te scoren op verkiezingen. 
- (GW) Er Wordt door de politieke partijen niet meer genuanceerd gedacht 
- (OM) Het is van belang de politiek goed te informeren. En als je bij hen de onbe- 

kendheid 	
- 

kendheid wegneemt, werkt dit indirect ook door bij de kiezers. 
- (P) De zaak is uit de hand gelopen, het normbesef is verdwenen; Er is angst voor in 

de plaats gekomen, ook bij politici. De minister zou meer moeten terugspelen op de 
Kamer. Die reageert teveel op incidenten. 

- (GW) De politiek legt de problemen teveel bij justitie, terwijl ze daar niet 'liggen. 
- (P) De uitkomsten van de commissie' Korthals Altes zijn niet verbazend, als je kijkt 

naar de opdracht van die commissie. Uiteindelijk is ook hier sprake van een veel te 
verkokerde visie (net als in het rapport van de commissie Van Montfrans en in de 
beleidsnota van staatssecretaris Kohnstamm). Ook het integraal veiligheidsbeleid' 
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schiet te kort - het gaat om een veel bredere context (tweedeling etc.). In feite heeft 
de minister de verkeerde opdracht gegeven. 

- (ZM) De politiek heeft zichzelf in de verdediging laten dringen t.o.v. de 
samenleving en het MvJ t.o.v. de kamer. 

- (W) Er is meer afstand nodig tot het probleem. Je moet terug naar de theorie, niets 
is praktischer dan dat. Je moet buiten bestaande kaders kunnen stappen, en dan een 
visie ontwikkelen. Als je dat niet doet raak je de draad kwijt. Nu ontbreekt een 
normatief richtsnoer. Dat komt onder andere omdat de politiek zijn 
verantwoordelijkheid niet neemt. Het meest urgente probleem is het probleem van 
de democratische rechtsstaat. 

- (GW) De geloofwaardigheid van de rechtsstaat staat op het spel. We zijn 
onvoldoende in staat te reageren op criminaliteit, zowel repressief als preventief. 
De politiek heeft veel beloofd, er wordt gereorganiseerd maar de resultaten b

I lijven 
nog uit. De geloofwaardigheid van de zittende magistratuur is nog groot en die 
moet behouden blijven. 

- (GW) Er wordt nu ad hoc-politiek gevoerd, er is geen samenhang, geen 
toekomstplannen. Beleid is nodig. 

- (ZM) De politiek van nu is gericht op een snelle oplossing. 
- (GW) Dat levert problemen op in de toekomst. 
- (ZM) De nadruk moet komen te liggen bij het onderwijs, en bij verbetering/stimule-

ring van sociaal gedrag. 
- (B) Je hoort altijd, er moet meer blauw op straat. Ik denk niet of daar nou echt de 

grootste behoefte aan is. Er is echter wel een personeelstekort. Hierover worden 
door de politieke partijen tijdens verkiezingen altijd grote beloften gedaan, maar 
uiteindelijk komt er maar weinig van terecht. De reorganisatie heeft erg veel tijd en 
energie gekost, langzaam begint het nu weer te lopen en komen de eerste ráultaten. 
Er is veel interne tegenwerking geweest. 

- (CL) Criminaliteit bestaat voor drie kwart uit kleine criminaliteit. Wat voegt straf in 
dat soort gevallen dan nog toe? Als je zegt, de publieke opinie vraagt om sáaffen, 
dan zeg ik, bestaat er wel een publieke opinie. Als je mensen persoonlijk spreekt, 

1 blijkt dat er best genuanceerd over straffen wordt gedacht. Een publieke opinie 
wordt naar mijn mening meer door de politiek bepaald. 

- (B) De wetgever moet bij de les worden gehouden. Wetten moeten desnoods worden 
bijgesteld. Het onveiligheidsgevoel is weliswaar een ongrijpbaar iets, maar aI ls 
rechtshandhaver moet je doen wat je zegt. 

- (ZM) Als ministerie moet je niet vervallen in details, je moet de grote lijnen 
aanhouden. Desnoods ga je alleen nog maar werken met het wetboek van st r

I
I
afrecht. 

- (GL) Stel: De minister zegt, "we gaan ons alleen nog beperken tot de prioriteiten". 
Dan steekt er toch een storm van protesten op. 

- (ZM) Prachtig! Als we de middelen hebben doen we alles. Maar die middelen 
hebben we nu niet. 

- (B) Neem de milieudelicten, dat is zo gedetailleerd, het betreft de gekste geival-
len,"we slaan door". Kijk dan of je met je wetgeving niet te ver bent gegaan. Die 
zaken moet je op een andere manier aanpakken, zeker als het over peanuts gaat. 

- (R) Soms is het ook gewoon luiheid vanzhet openbaar bestuur. Het is makkelijk om 
voor handhaving een strafbepaling te maken. Maar strafbepalingen zouden r juist 
alleen moeten zijn, als er echt geen andere mogelijkheid is. 



- (R) De uitvoering van de Wet Terwee zal ook moeilijk zijn. Het kostenplaatje is 
zwaar onderbelicht. Kijk maar eens naar het budget dat ervoor is uitgetrokken.-Bij 
nieuwe wetgeving moet het kostenplaatje uitgewerkt worden. 

- (B) In Den Haag houdt het op bij de wetgeving;. de uitvoering wordt er niet bij 
betrokken. 

- (A) Bij het maken van strafwetgeving zou bijvoorbeeld ook de orde van advocaten 
betrokken kunnen worden. 

- (ZM) Op het gebied van wetgeving gaat er inderdaad ook wel het nodige mis, 
vooral omdat er onvoldoende gesproken wordt met de praktijk. Zie wat er nu 
gebeurt rond het onmiddelijkheidsbeginsel. 

- (B) Vanuit het politie-aspect kijkend: telkens als er een wet wordt gemaakt of ge-
wijzigd, vereist dat inwerking en dat kost veel tijd. De wetgever is zich niet altijd 
bewust van de effecten. Uiteindelijk gaat het om gedragsbeïnvloeding. Als een wet 
erg gedetailleerd is, wordt deze moeilijk te handhaven. Wanneer een verlichting in 
het budget of in de werklast wordt beoogd, komt dat er vaak niet uit. Een voor-
beeld is de wet Mulder. Er zijn altijd onverwachte neveneffecten; er wordt te 
weinig geprobeerd de processen die je wilt reguleren echt te doorgronden., 

- (P) Ondanks de roep om deregulering worden er nog steeds nieuwe regels gesteld, 
zonder dat men zich realiseert dat er geen handhaving mogelijk is zonder capaciteit. 
Er wordt teveel geprobeerd zaken via het strafrecht te regelen, terwijl bestuurlijke 
maatregelen ook zouden kunnen werken. • 

- (OM) Bepaalde gebieden (buiten de Randstad) moeten toe met weinig agenten. Wij 
dragen de gevolgen van het• falen van het beleid in de grote steden, en dat is een , 
bodemloze put. Alles wordt-daarop gericht Bijvoorbeeld, wij mogen geen regio-
cellen, Amsterdam wel. ,Wij krijgen geen realistische bijdrage van de middelen: Er 
moet niet in regio's gedacht.worden, geen apart grote steden-beleid. Als• wijt meer 
mogelijkheden zouden krijgen; zouden we veel meer kunnen bereiken. 

- (B) Dit speelt op meer terreinen. Het zijn wel aparte gevallen, maart moeten niet-. 
voortdurend als zodanig behandeld worden. 	 • 

- (ZM) De zwakte-van het rapport Korthals Altes, is dat het meer, van hetzelfde, is. Er 
wordt. weer beslag gelegd, op de capaciteit van Justitie. 	moet betaald worden. 
Het kost altijd geld. 

- (OM) Het is geen geïsoleerd justitieel probleem ;  maar het komt uiteindelijk wel op 
het bordje van justitie. De repressieve kant is.de  makkelijkste kant; het:bestuurlijk-
voortraject, de lokale overheden, zijn heel stug, ingewikkeld. Kijk naar 'de. 
Commissie Montfrans, hoe gaat die beleid ontwikkelen en uitvoeren. De minister . 
moet dit in het kabinet aan-cle•orde stellen.: 	• 	 • 

7  (GW) Er is meer samenhang nodig.' De rol. van Justitie is• vakmatig, kan het gehele 
probleem niet beheersen. be lokale samenleving heeft een zorgplicht. . 

- (B) Je moet kijken, wat is- de, schade .  die .de  samenleving ondervindt aan de maat-
schappelijke onveiligheid. Dat is ongeveer net zoveel als 20% van de .  rijks-
begroting Dit geld verkeert grotendeels in de zwarte en grijze circuits (zo'n 10 
miljard),, Als je dan kijkt naar de financiele middelenvoor de aanpak van . 
criminaliteit, dan blijkt dat men niet bereid is te' investeren in oplossingen._ Het 
financieel tekort is nu feitelijk weg, de -staatsschuld loopt terug, er komt, dus veel 
geld vrij: dit wordt besteed' aan lastenvermindering, moet je niet eens een claim 
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leggen om te investeren in maatschappelijke veiligheid? Justitie moet dit gecoiirtli-
neerd aanpakken.. 

- (CL) Wordt dit dan niet veroorzaakt door het gemak van de korte termijn 
oplossing? De minister wordt voor het blok gezet; dus volgt een ad hoc oplossing. 
Een paar jaar later zal de discussie dan weer oplaaien. 

- (R) Verkokering in alle geledingen voorkomt dat deze oplossingen er integraal 
doorkomen. 

- (B) Over integrale veiligheid' moet meer in samenhang gedacht worden ,.. De 
criminaliteit loopt terug door activiteiten in het kader van het. integraal veiligheids-
denken. 

- (R) Dat leeft bij veel gemeentes nog niet zo. Daar wordt zeer verschillend op 
gereageerd. 

- (R) Het zou aardig zijn als we op een paar terreinen een degelijk. integraal beleid 
zouden kunnen ontwikkelen, met alle departementen die erbij betrokken. (moeten) 
zijn. 

- (B) Er is binnen de rijksdiensten geen mogelijkheid effectief beleid te voeren, de 
verkokering staat altijd in de weg. 

- (P) Het strafrechtssysteem wordt teveel los van de wereld gezien, terwijl er toch' 
zo'n enorme relatie is. Die relatie zou moeten leiden tot een grotere betrokkeáeid 
op elkaar, maar die ontbreekt. De eilandenmetafoor heeft niet alleen betrekking I op 
het systeem maar is ook van toepassing op de verhouding van het systeem tot cie 
rest van de wereld. 

- (ZM) Er wordt teveel verwacht van. het strafrecht als handhavingsmiddel. 
- (W) De ouderwetse' manier van omgaan met het strafrecht is het regelen van z ken 

via het recht; tegenwoordig gaat het erom te scoren. 
- (W) Door te hoge doelen te stellen haal je de streefpercentages niet. Vervolgens ga 

je de bekende middelen te veel toepassen, of de verkeerde middelen inzetten. J !e 
haalt je doelen dan nog steeds niet, maar hebt inmiddels wel de angst vergroot[ 

- (ZM) Je ziet dit niet alleen bij nieuwe delicten (criminalisering als gevolg van !een 
teveel gebruik van het strafrecht) maar ook bij de klassieke misdrijven. 

- (ZM) Het strafrecht wordt nu eens ingezet voor dit probleem, dan weer voor dat. 
Het zou minder, kunnen. 

- (P) De minister Moet zich geen moer aantrekken van wat het volk vindt. De 
electorale cyclus wordt, veel te bepalend voor de beleidscyclus. 	. 

- (ZM),De vorige minister is in de valkuil gestapt te zeggen dat de, gevangenis en 
punitief reginie mag hebben: Dat betekent dat Justitie geen verweer meer heef 
tegen Financiën. Je zult daardoor uiteindelijk naar een minimaal r regime toe m iOeten. 

- (B) 	politicus Moet niet laf zijn, niet iedereen naar , de mond praten. Hij 
juist, kijken wat er nu echt moet gebeuren. 

- (CL) Uit het, rapport Korthals, Altes lijkt naar voren te komen dat rechtshandhaving 
uitsluitend een zaak van de overheid is. Is dat wel zo? En is iets, dooi het te 
bestraffen, ook weer. goedgemaakt? 	. 

- (B) Strafrechtshandhaving is ,wel degelijk een zaak van de samenleving als geheel. 
Wat hebben we de,laatste decennia gezien? Het oude normen en waarden.patr on 
dat was gerelateerd aan bijvoorbeeld religie heeft invloed, verloren. Daar voor in de 
plaats zijn normen en waarden opgekomen, die zijn ontwikkeld in het dagelijIr 
leven. Alleen een integrale aanpak van de criminaliteit kan succes hebben. Dus 



50 

zowel door de overheid, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en de 
individuele burger. Er is echter steeds meer een beroep gedaan op de overheid. 

- (R) Het strafrechtelijk systeem is complementair aan andere systemen, bijvoorbeeld 
aan het bestuur. Zaken die bestuurlijk geregeld kunnen worden, moet je niet 
strafrechtelijk proberen te handhaven. Het openbaar bestuur laat wat dat betreft 
nogal wat liggen. 

- (R) Wat ik ten aanzien van het bestuur in het algemeen zou willen zeggen; Als er 
wordt ingegrepen in de ene sector, heeft dat onherroepelijk gevolgen voor de andere 
sector(-en). Kijk maar naar het voorbeeld van de sluiting van een psychiatrische 
inrichting. De personen die daar thuishoorden zullen nu vaker in het strafrechtelijk 
circuit terechtkomen; en daar weer een gevolg van is het feit dat ze dan niet meer 
in aanmerking komen voor hulp van instellingen als het RIAGG. Deze problematiek 
moet door de verschillende departementen onderkend worden. 

- (B) In bestuurlijke kringen speelt die discussie allang niet meer. Het strafrecht 
wordt in het openbaar bestuur steeds meer naar een eigen kant (de repressieve) 
gedrukt. 

- (CL) Het primaat blijft hoe dan ook bij de overheid? 
- (B) Nee hoor, iedereen is hierbij betrokken. De samenleving als geheel is verant-

woordelijk. 

2.2.6 overige onderwerpen 

In de gesprekken kwam nog een vrij groot aantal andere onderwerpen aan de orde. 
Hieronder wordt aangegeven wat gezegd werd over, in die volgorde, de democratische 
rechtsstaat, de rol van het slachtoffer in het strafrecht, doel en inhoud van straffen, 
twee-op-een-cel, de TBS, (V)VI, mogelijkheden tot reductie van de capaciteitsbehoefte, 
bestuursrecht. Tenslotte worden nog enkele uitspraken vermeld die niet in een van deze 
of de voorgaande categorieën konden worden ondergebracht. 

democratische rechtsstaat 
(W) Er is meer afstand nodig tot het probleem. Je moet terug naar de theorie, niets 
is praktischer dan dat. Je moet buiten bestaande kaders kunnen stappen, en dan een 
visie ontwikkelen. Als je dat niet doet raak je de draad kwijt. Nu ontbreekt een 
normatief richtsnoer. Dat komt onder andere omdat de politiek zijn 
verantwoordelijkheid niet neemt. Het meest urgente probleem is het probleem van 
de democratische rechtsstaat. 
(GW) De geloofwaardigheid van de rechtsstaat staat op het spel. We zijn 
onvoldoende in staat te reageren op criminaliteit, zowel repressief als preventief. 
De politiek heeft veel beloofd, er wordt gereorganiseerd maar de resultaten blijven 
nog uit. De geloofwaardigheid van de zittende magistratuur is nog groot en die 
moet behouden blijven. 
(W) Toch moet je een visie op de (verhouding tussen) overheid en maatschappij 
hebben. Die is er nu niet Men ziet het verschil niet tussen rechtsstaat en 
democratische rechtsstaat. Sinds het vertrek van Korthals Altes als minister van 
justitie is het intellectuele verdwenen uWhet ministerie, en nu ontdekt men dat het 
simpele denken niet werkt. 
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- (ZM) Het gehalte aan rechtsstatelijkheid verschilt wel per staat. Nederland zat op 
een gunstig niveau, maar dat is nu minder. 
(W) Justitie hanteert de minimum-eisen die Straatsburg stelt als maximum, vanuit de. 
gedachte "als een zaak in Straatsburg over de kop gaat is dat niet doelmatig. 

- (ZM) Je zou vanuit een volledige acceptatie van de rechtsstatelijkheid verder 
moeten praten over de ,  vraag."hoe kun je binnen deze grenzen zo doelmatig-
mogelijk.boeven vangen". 

- (W), In strafrechtelijk optreden mag nooit het doel de middelen heiligen. Er zijn. 
checks en balances, nodig: Het is helemaal niet zo dat in Nederland de verdachtej  
veel rechten heeft. Nergens is het strafproces zo inquisitoir. De politie heeft 
weliswaar minder rechten dan in Amerika, maar daar moet ze zich dan ook veel 
uitgebreider verantwoorden tegenover de rechter. 

- (ZM) Nederland had altijd een aardige melange van inquisitoir: / accusatoir 
strafrecht De vraag is overigens of de (democratische) rechtsstaat het doel of het 
kader is. 

- (W) Beide: je handhaaft binnen het kader van de democratische rechtsstaat. om  deze 
te handhaven. 	, 

- (W) De. politiek heeft geen belangstelling voor de problematiek van de 
democratische rechtsstaat Er is echter een aantal aanknopingspunten om deze. - 
belangstelling ,  te wekken: ‹ 
- de wijziging van' de Wet RO (het plan van aanpak openbaar ministerie stat 

deels haaks op de aanbevelingen van Donner. Hier moet een rechtsstatelijke 
visie ontwikkeld worden); ‹  

- het jaarverslag van het openbaar ministerie over 1996 (zal een .rapportage over 
de voortgang bevatten); 	 - 

- het rapport van de commissie Korthals Altes; 
- de parlementaire enquête-. 

Met name ,de reorganisatie van hetopenbaatministerie behoeft nu discussie.. 
- (ZM),Er zijn veel problemen met de rechtshandhaving. Bij het verzinnen van 

oplossingen moet je die toetsen aan de beginselen van de democratische rechtsstaat. 
- (W) Als het slachtoffer bij de zaak betrokken raakt, giert de straf omhoog. Je moet 

het slachtoffer daarom niet op de voorgrond plaatsen.- dat gaatten koste; van de 
dader.- Het is juist een verworvenheid.van de democratische rechtsstaat dat de.: 
bestraffing van privaat naar publiek niveau is gegaan. 	:. 	- 	. 

- (ZM). Een probleem is _de kwaliteit,vs. de kwantiteit. De:strafrechtspraak is 
procedureel te: veruitgekleed. Het onmiddelijkheidsbeginsel , wordt in de praktijk , .. 
nauwelijks geëerbiedigd, en dat zou wel moeten._ De kwaliteit dient in een 
geciviliseerde samenleving gehandhaafd te blijven: Dat zal trouwens ook het Hof in 
Straatsburg steeds meer eisen. 

de rol van het slachtoffer. . 	 - 
(A) De onverzadigbaarheid sluit aan bij een verwachtingspatroon waarvoor biet 
strafrecht niet geëquipeerd is: De verwachtingen van mensen, zoals je die hoort in 
je privé-omgeving, sluiten niet aan bij de klassieke opvattingen. over het ,  strafrecht: 
Men wil persoonlijke gen0egdoening'enjjet geen onderscheid tussen pUbliel, 
privaat en administratief recht. De Wet Terwe&is een poging om tot integratie te 
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komen. Dat is een nastrevenswaardige oplossing, al zal het wel tot veel problemen 
en opstoppingen leiden. 

- (A) Je zou meer moeten gaan in de richting van Terwee. Eventueel kun je denken 
aan een collectieve verzekering; daarmee zou een drijvende kracht achter het 
strafrechtssysteem wegvallen. 

- (GW) Bij delicten met slachtoffers zou het civiel recht in veel gevallen een 
oplossing kunnen zijn; 

- (OM) De wetgeving Terwee is een voorbeeld van niet consequent toevoegen van 
mensen en middelen. Terwee heeft betrekking op de slachtoffers. Al bij al zijn er 
net zoveel slachtoffers als daders en al deze slachtoffers zouden net zoveel aandacht 
moeten krijgen als de daders. Een officier van justitie kan maar een bepaalde tijd 
aan een zaak besteden. Er worden gewoon veel te weinig extra administratieve 
krachten verschaft om eventuele reacties op te vangen. Ik denk dat zodra de mensen 
het systeem gaan ontdekken, de zaak helemaal vastloopt. Het openbaar ministerie is 
toch vooral gericht op de verdachte. 
Een ander gevolg is dat zodra het slachtoffer een eis heeft gesteld, de verdachte het 
feit minder snel zal bekennen. Nu bekent hij gewoon en wordt de zaak gevoegd. 

- (R) De uitvoering van de Wet Terwee zal ook moeilijk zijn. Het kostenplaatje is 
zwaar onderbelicht. Kijk maar eens naar het budget dat ervoor is uitgetrokken. Bij 
nieuwe wetgeving moet het kostenplaatje uitgewerkt worden. 

- (A) Het slachtoffer staat aan de basis van de strafrechtspleging. Het slachtoffer is 
echter onverzadigbaar in zijn rancune. Daardoor verwacht men te veel, hetgeen 
leidt tot onverzadigbaarheid. 

- (ZM) Bemiddeling en schaderegeling zouden vaker toegepast kunnen worden, mits 
goed juridisch gecontroleerd. 

- (A) Waarom bij dienstverlening alleen arbeid ten algemene nutte? Waarom niet ook 
ten behoeve van het slachtoffer? Je zou de hele verhouding met het slachtoffer 
privaatrechtelijk moeten regelen, kijk naar de dadingsprojecten. 

- (A) In het strafrecht moet een civilisering plaatsvinden. De civiele rechter wijst 
bijvoorbeeld vaker toe dan de strafrechter.... 

- (CL) Wat voegt straf dan nog toe?. Als je mensen dwingt tot her goedmaken van 
hetgeen ze hebben fout gedaan, waarom moet je daar nog een extra straf bovenop 
leggen? De betrokkene ervaart ook dat eerste al als een straf. Dat kan naar mijn 
mening al voldoende zijn. 

- (R) Maar dan.vergeet je de calculerende burger. Als mensen hooguit het risico 
lopen dat ze alleen datgene wat ze hebben gewonnen, weer zullen moeten inleveren, 
heeft dat, versterkt door een geringe pakkans, weinig effect. 

- (CL) Maar wat win je dan met een kleine extra straf? 
- (A) Het repareert ergens anders iets, de samenleving moet weten dat er gereageerd 

wordt op een inbreuk. 
- (GW) De straf wordt te weinig dienstbaar gemaakt aan het slachtoffer. Gemeenten 

zijn miljoenen kwijt aan vandalisme etc. Je zou de plegers van dat soort delicten 
moeten laten bijdragen aan de kosten valt herstel; de executie van de straf gebruiken 
om de schade te vergoeden. 

- (P) Het probleem daarbij zijn de apparetskosten. Daarbij: dit past niet bij een.. 
groot deel van de populatie die nu de gevangenis ingaat. 

1 
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- (GW) Je zou het toch moeten proberen. Er hoeft niet steeds een werkmeester bij 
(zie de open inrichtingen). Daarbij, uit het buitenland weten we dat "restorative

I 

justice" leidt tot minder recidive. 

doel en inhoud van straffen 
- (W) In het huidige beleid is resocialisatie geen doel meer. Dat is fout. Dat 

resocialisatie zelden lukt is geen reden om de doelstelling over boord te zetten Het 
gaat om een normatieve zaak: je moet resocialisatie blijven nastreven. 

- (A) Strafrecht is een exemplarisch middel: je stelt de norm (leidt tot inscherping 
van de norm) 

- (ZM) Er is geen gebrek aan visie op het strafrecht. Men wil gewoon dat boeven 
gevangen en opgesloten worden. 

- (A) De strafrechtstoepassing is obsoleet. Een discussie daarover is echter zinloos, je 
schiet er niets me op. Er is behoefte aan een separaat, niet-waardevrij 
diskwalificerend systeem van mensen de wacht aanzeggen. Je moet er wel ove r  
blijven praten hoe ver dat moet gaan en hoe het eruit moet zien. 

- (A) Het gelijkheidsbeginsel is een regelrechte ramp. Dit verwachtingspatroon moet 
doorbroken worden. 

- (CL) Er zijn allerlei wetmatigheden. Straf is normaal geworden. Is zo'n lange straf 
eigenlijk wel nodig; wordt dat wel geëist? En wat is' er eigenlijk zo erg aan een 
heenzending? Het opleggen van voorlopige hechtenis maakt het voor de rechter 
alleen maar vanzelfsprekender om een vrijheidsstraf op te leggen. - 

- (A) We straffen om eigenrichting en maatschappelijke onrust in toom te.houd n. 
Om aan te geven dat bepaalde gedragingen niet ongestraft zullen blijven. 

- (R) Soms is het ook gewoon luiheid van het openbaar bestuur. Het is makkelijk om 
voor handhaving een,strafbepaling te maken. Maar strafbepalingen zouden er juist' 
alleen moeten zijn, als er echt geen andere mogelijkheid is. 

- (B) Dat gebeurt nu toch ook al... 	- 
- (B) Over het waarom van straffen, dit wordt enerzijds bepaald door het traditionele 

aspect en anderzijds door de dynamiek van de samenleving. Hieruit volgt de vorm 
van de straf. 	 ,-. 	 , 

- (CL) Kijk eens naar het voorbeeld van de Plukze-wetgeving. Dat heeft, betrekking 
op, criminaliteit die geld als doel. heeft. Daar moet je ze dan ook straffen. Maar dan 
ook nog een vrijheidsstraf? Die kan dan toch achterwege blijven.' 	."' - . ' 	• 

- (B) De Plukze-wetgeving• is ook bedoeld voor organisaties, niet voor de individuele 
I crimineel -. 

- (A) Het strafrecht is er nou eenmaal, abolitionisme is onmogelijk; en legaliséI ing 
van drugs is dat ook. Het is allemaal, makkelijk gezegd ;  maar het wordt 
onuitvoerbaar, doorde,verbanden met andere zakenwaar-je dan rekening mee moet 
houden.. Maar misschien gaan we nu wat te ver in deze discussie. - 	• 

- (A) We moeten creatief kijken naar alternatieve methodes. Misschien moeten we 
eens analyseren voor welk delict een vrijheidsstraf (niet) aan de orde is. Straffen is 
uiteindelijk toch leedtoevoeging. Pak de dader dan ook op de plek die hij het beste 
voelt 

- (B) Maar het is toch zo dat de' samenleviokwint aan rust, als bepaalde eleme ten 
daar een tijdje uit worden gehaald. 	•- 	- 	T' ' 	. .. 

- (A) Op een bepaald moment wordt het gewoon niet meer gepikt. 

I 

'Sr) 

1.,,i 

.1; 



54 

(CL) Er is natuurlijk wel een grens, maar die wordt nu te snel getrokken. 
(B) Als je het strafrecht eens wat pessimistisch benadert, blijkt dat het strafrecht. 
nooit iets heeft bijgedragen, aan het terugdringen van de criminaliteit. 
(R) Dan ga je er echter aan voorbij dat het zonder strafrecht waarschijnlijk allemaal 
nog veel erger zou zijn geweest. Het strafrecht stabiliseert juist de criminaliteit. 
(B) Het strafrecht is een gegeven. We moeten veranderingen marginaal toepassen of 
het misschien juist wel fundamenteel aanpassen... 
(CL) Waar kritisch naar gekeken moet worden, is het automatisme van de vrijheids-
straf. 
(P) Er is ongewenst gedrag, en daar moet op gereageerd worden. Je moet tenminste 
het middel hebben om te reageren op' de wijze die je juist lijkt. Het gaat erom het. 
naleven van de afspraken af te dwingen. Gedragsverandering is niet het doel, maar 
laten zien wat we als samenleving accepteren en wat niet. We moeten daarbij wel 
tolerant blijven en zinnige beslissingen nemen. Een mooi geregelde maatschappij als 
de Zwitserse hoeven we niet. 	 , 
(GW) Maar het is wel een' veilig gevoel om in Parijs te lopen en daar veel politie te 
zien, en dichtgestopte afvalbakken en dergelijke maatregelen tegen bomaanslagen. 
(ZM) Het doel van de straf is: voorkoming van , recidive. Dat is niet reëel bij de 
huidige populatie. 
(GW) Strafdoelen zijn deels zinledig. Speciale preventie is nauwelijks realiseerbaar: 
de inhoud van de straf heeft weinig invloed op de persoon. Vergelding en 
beveiliging van de maatschappijaijn_wel zinnige doelen en die worden ook 
gerealiseerd. 

twee-op-een-cel 	 „ 	.- 
(ZM) Het valt te overwegen om, als men dat zelf wil, twee op een cel mogelijk te 
maken. 
(GW) Twee op een cel leidt tot grote beheersrisico's; er zullen weinig, mensen meer 
in het gevangeniswezen, willen werkm, 
(GW) Een voorbeeld is de meermanscel. De minister wil dit duidelijk niet en wil 
dan ook hulp van anderen om het te voorkomen. 	, 
(GW) De oplossing mij niet zijn, de•meermansceL 
(OM) Als je dit in verband ziet met eerder genoemde differentiatie: voor bereiken. 
van 'short sharp shocIC., is dit toch'. wel een mogelijkheid. Het gebeurt ook al 
uitvoerig bij subsidiair gehechten.  
(GW) Daarvoor is, het ook wel aanvaardbaar. Voor vreemdelingenbewaring weer 
niet., Tilburg is daarvan wel het bewijs. 	, 
(OM) Voor de B- en C-categorie zou ik het niet uitsluiten. 	 , 
(ZM) Of voor die personen., waarvan de taakstraf is mislukt. En bij zelfmelders 
voor een korte straf.  
(GL), Welk deel van de capaciteit zit nu al zo in elkaar?, Dat was al redelijk veel. 
(0W) Daar zit nog rek in. In Canada zitten levenslang-veroordeelden in een half.... 
open , setting. Dat is daar mogelijk door een consequent systeem, op basis van een -, 
betrouwbaar profiel van de gedetineerde (assesment center), met een duidelijk lik op 
stuk-beleid. Fouten moeten echt consequenties hebben, daar is dan wel reserve- ,  _ 
capaciteit voor nodig.. 	, 	 - 
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- (0W) We moeten niet zomaar experimenteren: er moet naar een beleid worden 
toegewerkt. Consequentheid! 

- (GW) Nog even de meermanscel. Je lost op korte termijn een probleem op, n aar 
1 krijgt er vele voor terug. Terwijl bijv. Engeland, Frankrijk en België de rich ing 

van Nederland opgaan, willen wij juist weer de andere kant op, waarom? De 
vakman weet dat het alleen nadelige gevolgen heeft. Het enige aspect wat niet zo'n 

I overtuigende rol heeft (in de samenleving) is het privacy-aspect. Veiligheid en 
beheersbaarheid komen echter wel ernstig in het geding. Het is ook zeker niet 
goedkoper, gezien de personeelskosten en aanpassingen in de infrastructuur. 'Vat 
ook een belangrijk argument tegen is, is het vergrote suïcide-risico. Dat zou het 
grote publiek misschien ook aanspreken. 

- (GW) Je moet: 
- alternatieve vormen van tenuitvoerlegging aan het eind creëren; 
- gedetineerden laten "inverdienen" door hen meer tijd cellulair te laten 

doorbrengen; 
- 	beter differentiëren in type faciliteit (voor een "C-klant" heb je niet het s ort 

beveiliging nodig als voor een "A-klant"). 
- 	"twee-op-een-cel" als gunst. 

TBS 
- (ZM) Het probleem is niet de georganiseerde criminaliteit. Waar het om gaat zijn 

de geestelijk gestoorden, de plegers van geweldscriminaliteit 
-- (P) Je moet je afvragen met welke categorieën je nog iets kunt. Niet met TBS-ers, 

buitenlanders of veelvuldig recidivisten. Daar moet je je regime op afstemmen/  . Je 
moet durven selecteren. 
(ZM) Geestelijk gestoorden en verslaafden horen niet in de gevangenis - maar waar 
laat je ze dan? 

- (ZM) Patiënten / delinquente patiënten worden te gemakkelijk uit psychiatrische 
inrichtingen teruggestuurd naar de gevangenis. 

- (GW) Voor verslaafden wordt veel gedaan, voor gestoorden te weinig. Je zou in de 
gevangenis meer moeten doen aan de behandeling van gedetineerden. 

- (ZM) De capaciteitsproblematiek in de TBS heeft grote gevolgen voor het 
gevangeniswezen. 
(GW) Het TBS-traject kan ontlast worden door een groot deel van de mensen die 
langdurig niet behandeld worden via de BOPZ op te laten nemen; 

- (B) Je ziet ook dat steeds meer verblijfplaatsen voor bepaalde personen wegv.,llen, 
bijvoorbeeld de sluiting van psychiatrische inrichtingen. Deze mensen vallen dan 
terug in de samenleving, die vervolgens met hun problematiek wordt 
geconfronteerd. 

- (R) Wat ik ten aanzien van het bestuur in het algemeen zou willen zeggen; Als er 
wordt ingegrepen in de ene sector, heeft dat onherroepelijk gevolgen voor de andere 
sector(-en). Kijk maar naar het voorbeeld van de sluiting van een psychiatrische 
inrichting. De personen die daar thuishoorden zullen nu vaker in het strafrechtelijk 
circuit terechtkomen; en daar weer een gevolg van is het feit dat ze dan niet meer 
in aanmerking komen voor hulp van instellingen als het RIAGG. 'Deze problematiek 
moet door de verschillende departementen onderkend worden. 
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(V) V/ 
Behalve over de (voorwaardelijke) vervroegde invrijheidstelling als iets waaraan de 
rechter toch wel te pas moet komen, werd er ook in meer algemene zin over gesproken: 
- (A) De VI-regelingen in het buitenland zijn gunstiger, hoewel ze strikter ogen. In 

het Nederlandse systeem zitten nu te veel automatismen. 
- (GW) Een systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling dwingt een bepaald goed 

gedrag af, en maakt dus gedrags-beïnvloeding mogelijk. De vervroegde 
invrijheidstelling doet dat niet. Gedacht kan ook worden aan voorwaardelijke 
vervroegde invrijheidstelling na de helft van de straf, voor bepaalde personen. Bij 
sommige gedetineerden kan zo'n VI verdere schade beperken. Dit geldt dus zeker 
niet voor iedereen. Als de gedetineerde extra schade oploopt door de straf, kan dit 
later de samenleving ook veel geld kosten. 

- (B) Een interessante vraag is waarom Nederland zo afwijkt van de ons omringende 
landen. Het strafklimaat is mild. Waarom? 

- (GL) In het buitenland worden wel vaak hoge straffen opgelegd, maar daar wordt 
dan een soepel systeem van vervroegde invrijheidstelling bij gehanteerd. Nederland 
lijkt dus wel mild, maar is dat zeker niet. 

- (OM) Neem het volgende voorbeeld. Twee mannen zetten samen en cocaïnelijn op. 
De een wordt in Frankrijk veroordeeld tot 16 jaar, zijn broer in Nederland tot 6 
jaar. De man in Frankrijk wordt wel na anderhalf jaar heengezonden. Zie voor dit 
soort zaken ook het jaarverslag van het openbaar ministerie dat aan executie gewijd 
was. 

- (GW) Informatie is heel belangrijk. Uiteindelijk lopen we niet zo uit de pas. 

mogelijkheden tot reductie 
- (GL) Kunnen straffen ook korter? 
- (ZM) Een probleem is dat de straffen tegenwoordig lang zijn en dat de samenleving 

daar ook om vraagt. Het is eerder uitzondering dan regel dat de politierechter een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf oplegt. 

- (ZM) Straffen zouden korter kunnen, als je maar adequater / sneller / vaker zou 
reageren. 

- (ZM) Het openbaar ministerie zou gelimiteerd moeten worden in zijn eis. 
- (OM) Van belang is de mogelijkheid tot combineren van vrijheidsstraf met een 

alternatieve straf. Bijvoorbeeld, laat na de veroordeling op de voorlopige hechtenis 
een alternatieve sanctie volgen. 

- (ZM) De rechter en de officier moeten juist in de voorfase meer mogelijkheden 
krijgen. 

- (OM) Je vraagt je bij lange straffen af, 7 of 8 jaar, wat is het verschil? Soms heeft 
een gedetineerde echt iets geleerd, een goede ontwikkeling doorgemaakt. Deze moet 
je dan voorwaardelijk vrij kunnen laten, met een programma. En zeker terug in de 
cel als hij weer in de fout gaat. 

- (ZM) We moeten weer ethisch gaan discussiëren. Het strafrecht wordt teveel 
toegepast. Het openbaar ministerie moet zorgvuldiger omgaan met het strafrecht - 
het is een schaars goed. 

- (ZM) Het openbaar ministerie zou meer gelegenheid moeten krijgen om in welke 
fase van het proces ook te seponeren (dus ook na dagvaarding). 
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- (ZM) Er valt iets te zeggen voor het idee van Ascher om het openbaar ministerie de 
bevoegdheid-te geven om te executeren, in plaats van de verplichting. 

- (ZM) Als het openbaar ministerie 10% lager gaat eisen loop je het risico dat, de 
rechter 10% meer gaat opleggen. 

- (GW) Als je meer ruimte, zou bieden om de uitvoerder te laten beslissen over de 
wijze waarop de straf ten uitvoer wordt gelegd, zou je efficiënter kunnen omgaan 
met de beschikbare celcapaciteit. 	 • 

- (ZM) Zou de limiet voor de voorwaardelijke straf niet omhoog kunnen? Bij executie 
komt de zaak immers toch opnieuw voor de rechter? 

- (ZM) Het openbaar ministerie zóu zich moeten verantwoorden voor overschrijding 
van de straftoemetingsrichtlijnen: 

- (B) Je kunt de capaciteit van het strafrechtelijk apparaat nemen als uitgangspunt. Je 
kunt dan globaal berekenen welke hoeveelheid aan werk daarmee verricht kan 
worden. Wat levert de capaciteit van de huidige rechtspraak. op aan vrij-
heidsstraffen? Dat is een bepaald gegeven, daar kun je mee werken. Maar je moet 
cellen niet gaan gebruiken vanuit het bestuurselement. 

- (A) De preventie_kan veel beter. 	 #0  
- (R) Verkokering in alle geledingen voorkomt dat deze oplossingen er integraal 

doorkomen: • 
- (GW) Je kunt het strafrechts systeem op een aantal manieren ontlasten ;  vooral ,  d or 

naar andere rechtssystemen over te gaan: 
- (ZM) Ontlasten van het strafrecht is niet waar het om gaat - het gaat er om wat de 

beste rechtshandhaving oplevert'. Als. dat het 'strafrecht is, moet je daar voldoende in 
doen. 	 • • 

- (ZM) De enige oplossing lijkt deregulering; maar in de praktijk zal het niet of, 
nauwelijks mogelijk zijk langs die weg het capaciteitstekort te verminderen: 

- (ZM) De cellenproblematiek is wel van belang, maar niet het grootste probleem: de 
rechter zou er wel meer rekening mee moeten houden; bijvoorbeeld in de - 
straftoemeting. Ook het openbaar ministerie zou dat moeten doen bij de 
strafvordering. Kan alleen marginaal (12 -- > 8 jaar?). 

- (ZM) Het cellentekort zou geen invloed mogen hebben op de straftoeineting.' 
Hooguit bij lopende vonnissen:, je weet dan dat de'executie nog lang op ,  zich zal * 
laten wachten: s 	 „ 

- (CL)'Hoe bepaalje (de hoogte van) een.straf? Zou je niet in plaats van die -,  
standaard twaalf jaar, ook elf'jaart op kunnen leggen: Over de hele' linie - valt op 
deze manier veel te halen. 	,- 	 - 	 , 

- (A) Maar:dat soort straffen is meestal al een compromis van de, meervoudige 

- (GW) Heenzendingen zijn voor een deel politiek spel. Er vinden niet altijd, goede 
afwegingen plaats-. Je.ziet'dat ook aak de uiteindelijke straftoemeting: een ,  At; die 
een korte straf krijgt;  

- (0M)', Voorkeur: detentie-fasering bij goed gedrag, eventueel executie buiten de in-
richting, (heenzenden aan de achterdeur, met ' elektronisch toezicht' of intenSiéf ,  • 
recláSseringstogzicht),,getis belangrijk positief gedrag te belonen en overigens een 
lik-op-stuk beleid te voeren::-  

- (GW) Daar is ' wel voldoende capaciteitvoor nodig om lik op stuk te kunnen geven. 
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bestuursrecht 
De commissie Korthals Altes stelt o.a. voor meer onderwerpen bestuursrechtelijk te 
handhaven. Ook hierover kwamen de deelnemers aan de ronde tafel-gesprekken te 
spreken: 
- (OM) Bepaalde dingen horen niet in strafrecht. Regelgevend ordeningsrecht van het 

verkeer bijvoorbeeld. De opiumwetgeving, misschien behoort die wel onder 
volksgezondheid. De milieuwetgeving, bijna allemaal hebben ze tegenwoordig een 
strafbepaling. 

- (ZM) Ik zou niet teveel onder het bestuursrecht brengen. Als ik kijk naar de 
werkwijze van de bestuursrechtspraak, de produktie is daar wel erg laag. 

- (OM) Dat ligt ook aan het systeem van de Algemene Wet Bestuursrecht. 
- (ZM) Maar een feit is dat op dit moment het bestuursrecht onvoldoende 

functioneert, dus haal niet teveel uit het (snellere) strafrecht. 
- (OM) Volgens het bestuur van mijn gemeente bezit de onderwereld de helft van de 

binnenstad. De gemeente gaat bij de bestrijding daarvan, voortdurend onderuit door 
vormfouten, bestuurlijke details etc. 

- (B) Als mensen weten wat de regels zijn, dan is het moeilijk ze te bestrijden. Ik zou 
daarom graag andere regels zien. 

- (OM) We hebben een overmaat aan rechten voor het individu. En juist een tekort 
aan rechten voor de samenleving. Deze hebben nooit de overhand. 

- (B) Je ziet dat bijvoorbeeld in de wereld van de horeca. Het gaat dan om de rechten 
van zo'n horecagelegenheid tegenover die van zijn omgeving. Het is moeilijk om 
een café te sluiten op grond van overlast, terwijl mensen in die omgeving daar juist 
wel aan onderdoor kunnen gaan. 

- (GL) Maar de gemeente heeft wel die vergunning afgegeven. 
- (B) Voorafgaand aan die vergunning vindt wel onderzoek plaats. Maar een café kan 

uitgroeien tot discotheek, met aanverwante problemen. Daar is dan 10 jaar geleden 
niet op gerekend. Regelingen zijn niet altijd op de toekomst berekend. Je kunt 
natuurlijk wel telkens• waarschuwingen en boetes opleggen, maar het is erg moeilijk 
om zo'n café definitief te sluiten. 

- (OM) Er moet meer armslag komen: 
- (B) Als je optreedt, heeft dat ook meteen een preventieve werking. 
- (OM) Het strafrecht is toch het ultimum remedium, het moet eigenrichting. 

voorkomen. Nu wordt er dus veel te veel van het strafrecht verwacht, bijvoorbeeld 
door middel van het gooien met strafbepalingen in het bestuursrecht. 

- (P) Er wordt teveel geprobeerd zaken via het strafrecht te regelen, terwijl 
bestuurlijke maatregelen ook zouden kunnen werken. 

- (B) Dat verkeersovertredingen buiten het strafrecht vallen, is een goede zaak. 
Hiermee voorkom je veel werk en rompslomp.- 

- (B) Neem, de milieudelicten, dat is zo gedetailleerd ;  het betreft de gekste geval-
len,"we slaan door". Kijk dan of je met je wetgeving niet te ver bent gegaan. Die 
zaken moet je op-een andere manier aanpakken, zeker als het over peanuts gaat. 

- (GW) Ten aanzien van de drugscriminaliteit moet je de primaire en de secundaire 
vormen onderscheiden. De primaire zijn eigenlijk een administratief (want fiscaal) • 

probleem. 
g 

1.4 
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- (GW) Je kunt het strafrechtssysteem op een aantal manieren ontlasten, vooral door 
naar andere rechtssystemen over te gaan: 
- de.Wet Wapens en Munitie zou ,  administratiefrechtelijk gehandhaafd kunnen , 

worden;. 
- hetzelfde geldt voor de .slachtofferloze delicten uit het commune strafrecht en de 

wegenverkeerswetgeving; • 
- (W) Overstappen op administratief recht / de. Wet Mulder leidt tot een enorme • 

rechteloosheid van de dade , 	 • • - 
- (A) Je moet straf-.en strafprocesrecht los van elkaar zien: Ook in het administratief 

recht kun je de zorgvuldigheidseisen- van het strafrecht inbouwen. 
- (ZM) Civiel recht biedt geen uitweg, wel het bestuursrecht zie de Wet Mulder i . 

Echt bestuursrecht sluit'momenteel strafrecht uit. Zou dat niet anders kunnen, zodat 
ze naast elkaar kunnen bestaan? Een probleem is ook nog dat het bestuur op eeii te 
laag niveau', opereert. Het oPenbaar ministerie laat vervolgens beslissingen over aan 
het secretariaat. Daar wordt te strak beslist, waardoor er uiteindelijk te veel bij de 
Hoge Raad komt. 

divers 
Ten slotte nog een aantal opmerkingen die: in het bovenstaande geen' plaats konden 
vinden, maar die in het geheel wel relevant zijn. 
- (ZM) Er worden zowel kwantitatief als kwalitatief (bewijsmiddelen etc.) zeer hoge 

eisen gesteld, en die botsen regelmatig. 
- (ZM) De zittende magistratuur werkt teveel in een eilandencultuur, er zou meer 

overleg moeten zijn. 
- (ZM) Er. is:tec•weinig zittingsruimte: ,  Het kan niet sneller: wie aanwezig is moet 

kunnen begrijpen waar het over gaat, de verdachte moet de gelegenheid krijgen zich 
uit te spreken. 

- (ZM) Een ander probleem ligt bij de ondersteuning. Elk jaar krijg ik ongevraagd 
een nieuw bureau of een nieuwe stoel, maar als ik vervangend (in geval van 
zwangerschapsverlof) of extra personeel .wil, dan kan dat niet. Het - eigen budget 
moet beter beheerst worden. Er moet zorgvuldiger gewerkt worden bij het behoud 
en selectie van het personeel. 

- (ZM) Wat ik heel goed vind werken, zijn de 'aanhouden en uitreiken'-projecten. Je 
geeft iemand die je hebt aangehouden een dagvaarding mee, zodat je hem, bij een 
eventueel volgend arrest, meteen kunt voorbrengen. Hiermee kun je lik op stuk 
beleid,voeren. 

- (B) Tegenwoordig komt een officier van justitie regelmatig langs op het bureau om 
ar vroeg een schifting aan te brengen in het aantal zaken. Hiermee worden zaken 
sneller verwerkt en voorkom je dat bepaalde dingen lang op een bureau blijven 
liggen 

- (OM).'Wéigevitig,eri regelgeving kunnen/moeien bok een preventieve Werking 
hebben. Het controle-probleem bij subsidies schept een toename van fraude. Ook in 
bestuurlijke maatregelen •kun je daar rekening mee houden, bijvoorbeeld in een 
besteinmingsplan,1: , 	• 

- (OM) Door de jeugdcriminaliteit strak aan te pakken, zal preventie toenemen : Maar 
hier vioidt'áiléen,o'yér'vergaderij (bijvoorbeeld,ovji het rapport van de comini4ie 
Montfrans):; 
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I 
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(ZM) Er s wordt binnen de ambtenarij veel te veel- gepraat. Ga doen ,  wat je moet 
doen, waar je voor bent. 
(B) De jeugdcriminaliteit krijgt biions ook prioriteit, en bij het openbaar ministerie 
Deze problematiek leeft erg sterk. Binnen ons korps gaan we wel degelijk 
aanbevelingen doen. Het is wel een erg conservatief rapport; daar moet wel over 
gepraat worden om er in de praktijk iets mee te kunnen doen. Door zo'n rapport 
zouden nu juist kant en klare instrumenten aangereikt moeten worden, dan was het 
niet nodig om daarvoor weer een commissie in het leven ter roepen. • • 
(ZM) Etnische minderheden moeten vaak even strak en snel aangepakt worden. 
(B) Wij gebruiken ook nieuwe technieken. Voorbeeld, het kantoor op straat, snelle 
administratie. Er. is in verband-met doelmatigheid nogr veel mogelijk, en niet alleen 
door extra menskracht; we moeten ook adequater. leren of kunnen werken. 
(B) De praktische kant is, waar ga je sturen? Voorbeeld, als een inbraak wordt 
gemeld en de daders zijn al weg, is er geen noodzaak om a la minute een agent ter 
plaatse te hebben. 



Ten behoeve van de ontwikkeling van een communicatieplan rond beleidsmaatregelen 
het gebied van de strafrechtelijke rechtshandhaving is in de periode 20 - 27 augustus 
1995 via het zg. Telepanel een enquête gehouden.' 

3.1 	representativiteit 

In totaal hebben 1.052 personen meegewerkt aan het onderzoek. In de volgende tabellen 
wordt de telepanel-steekproef op de verdeling over geslacht en leeftijd vergeleken me it 
CBS-gegevens over de Nederlandse bevolking tussen 18 en 88 jaar per 1 januari- 1995 
(bron: maandstatistiek bevolking, augustus 1995, pp. 15-16). 

tabel 1: man / vrouw-verdeling (percentages) 

man 

vrouw 

Bevolkingsenquête 

leeftijd- 	totaal 

18 - 24 	10 

25. - - 34 	20 

35 - 44 	20 

45 - 54 	" 	18 

55 - 64 - 	16 

65+ 	 16  

steekproef 	 CBS 

47 	 49 

53 	 51 

tabel 2: leeftijdsverdeling, totaal en naar sexe (percèntages) 

steekproef 	 • CBS 

man -• 	vrouw- 	totaal 	man 	vrouw 1  

10 	10 	 13 	13 	12 

21 	20 	 22 	23 	21 

20 	20 	 20 	20 	19 

19 	16 	" - 	17 	18 	16 

15 	17 	 12 	12 	12' 

14 	18 	 16 	14 	19 	' 

op 

Uit tabeI•2' blijkt dat in de steekproef de leeftijdscategorie beneden de 34, jaar enigsZins 
ondervertegenwoordigd is, en die van 55 t.m. 64 jaar duidelijk oververtegenwoordigd. 

1 	Het NIPO-telepanel bestaat uit ca.. 1.000 gezinnen (incl. alleenstaanden) bij-wie door het NIPO een- aompiiter. - 
plus modem is geplaatst Wekelijks krijgen de deelnemers via het modem een vragenlijst toegezonden, di é ze 
op de computer invullen en vervolgens weer terugsturen rmer gezin kunnen alle volwassen gezinsleden de 
vragenlijst invullen. Het panel wordt regelmatig aangevuld; waarbij de "oudste" deelnemers telkens afvallen. 
Het wordt geacht even representatief te zijn als alle andere normale steekproeven (uiteraard zijn 
bevolkingscategorieën als ouderen, sociaal zwakken en allochtonen ondervertegenwoordigd, maar dat zouden 
ze ook zijn bij klassieker benaderingen). 



Gelet op de verdeling van de antwoorden op de "opinie-vragen" lijkt het 
onwaarschijnlijk dat dit een grote invloed heeft op de uitkomsten van het onderzoek. 

3.2 	achtergrondgegevens 

Naast de bovenbesproken demografische gegevens is nog een aantal andere 
achtergrondgegevens van de geïnterviewden verkregen. Deze worden hieronder zonder 
verdere bespreking gepresenteerd. 

tabel 3:  geografische verdeling (percentages) 

drie grote steden + agglom. 	15 

rest west. 	 30 

noord 	 13 

oost 	 18 

zuid 	 25 

tabel 4: momenteel werkzaam? (percentages) 

ja 	 51 

nee 	 49 

< 15.000 	 2 

15.000 - < 24.000 	8 

24.000 - < 33.000 	10 

33.000-- <51.000 	28 

51.000 ' - < 99.000 	40 

k 99.000 	 12  

steekproef 	 CBS 

steekproef , 	 CBS. 

tabel 5: inkomensverdeling (bruto-gezinsinkomen; percentages) 

steekproef 	 CBS 
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tabel 6: hoogste opleiding (percentages)  

steekproef  

LO, LAVO, VGLO 	12 

LBO 	 21 

MAVO, MMS e.d. 	18 

MBO 	 20 

HAVO, VWO 	 8 

HBO, WO (kandidaats) 	15 

WO (doctoraal) 	 6 

tabel 7: politieke voorkeur (percentages) 

steekproef 
nu  

PvdA 	 16 	 18 

VVD 	 16 	 16 

CDA- 	 20 	 22 

D'66 	 14 	 17 

Groen-Links 	4 	 5'

•SGP 	 1 	 1 

GPV 	 1 	 1 

RPF 	 2 

SP 	 1 

CD / CP'86 	 2 

AOV i Unie 55+ 	4 . 

Wil niet zeggen 	14 . 

stem(de) zeker niet 	14 

steekproef • 	feitelijk 
2e kamer '94 	2e kamer '94 

2 

1 

2 

5 

1 

9. '  

CBS 

•-1" 

63 
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3.3 	mediagebruik 

Waar het onderzoek ten dienste staat van de ontwikkeling van een communicatieplan is 
betrekkelijk grote aandacht besteed aan de media via welke de respondenten hun 
informatie krijgen. Daarbij gaat het allereerst om de krant die men leest. De gegevens 
hierover zijn vermeld in tabel 8. 

tabel 8: meest gelezen krant (percentages) 

Telegraaf / Nieuws v.d. dag 	39 

Algemeen Dagblad 	 21 

Volkskrant 	 19 

NRC/Handelsblad 	 11 

Trouw 	 7 

Parool 	 4 

ander 	 59 

lees 	 abonnee 

9 

6 

4 

3 

2 

1 

40 

In de enquête is ook gevraagd in hoeverre men naar een aantal relevante televisie- en 
radioprogramma's keek respectievelijk luisterde. De antwoorden zijn weergegeven in 
tabel 9. 

altijd / vaak 	soms 	(bijna) nooit 

Vrouwenvleugel 	 21 	 13 	66 

Parket 010 	 3 	 7 	 89 

Bajes 010 	 3 	 5 	 92 

Journaal 	 86 	 11 	3 

NOVA 	 35 	 33 	33 

Crime-time 	 13 	 25 	62 

Deadline 	 14 	 25 	60 

Impact 	 7 	 22 	71 

radio-documentaires 	 3 	 10 	87 

"talk-radio"' 	 3 	.á-,,, 13 	84 
In de enquéte werd deze categorie omschreven als "discussieprogramma's op de radio waarin luisteraars 

mogen bellen. 
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tabel 9: Percentage respondenten dat "altijd / vaak", "soms" of "(bijna) nooit" kennis 
neemt van een aantal relevante radio- / televisieprogramma's 

■■1  

sgt 

1 

4 



Minstens even interessant als de frequentie waarin men kennis neemt van de radio- en 
televisieprogramma's als vermeld in tabel 9 is natuurlijk de mate waarin men meent dat 
deze programma's een reëel beeld . van de werkelijkheid geven: Degenen die aangaven 
wel eens -hoe weinig frequent ook- naar een programma te kijken of te luisteren is ook 
hiernaar gevraagd; de antwoorden zijn weergegeven in tabel 10. De conclusie hieruit 
mag luiden dat respondenten over het geheel genomen een scherp onderscheid maken 
tussen fictie (Vrouwenvleugel) enerzijds en nieuwsrubrieken en documentaires 
anderzijds. Een bijzondere positie nemen de programma's crime-time en deadline (de 
opvolger van crime-time) in: aan het werkelijkheidsgehalte van deze programma's wordt 
door ongeveer de helft van de respondenten getwijfeld: Dat geldt ook voor de 
praatprogramma's op de radio waarin luisteraars hun zegje kunnen doen. Al met al • 

lijken de respondenten hun bronnen redelijk op waarde' te kunnen schatten. 

tabel 10: Percentage respondenten dat meent dat het beeld van het gevangeniswezen / 
straffen dat gegeven wordt in de door hen beluisterde / bekeken radio- of 
televisieprogramma's "helemaal niet", "een beetje" danwel "(heel) goed" 
overeen komt met de werkelijkheid; alsmede het percentage dat zegt dit niet 
te weten. 	 • 

helemaal niet 	een beetje 	(heel) goed  

Vrouwenvleugel 	35 	 45 	 9 	 11 

Parket 010 , 	3 	 23 .: , 	50 	 25 

Bajes 010 	, 	5 	 19. - 	54 	_ 	22 

Journaal 	 3 	 17 	 68 	 12 

NOVA 	, 	2 	- 	 15 	 65 	 18 

Crime-time 	4 	 35 	 43 	 18 

Deadline: 	 3 S 	 35 	 44 	- 18 

Impact 	 2 	 16 	 56 	 27 

radio-documentaires 2' 	 , 24 	 33 	 42 
: 

"talk-radio" 	6 . 	 , 	41 	 23 	 30 
• In de enquéte Werd deze categorie omschreven als "discussiernrogramma's op de radio waarin luisteraars 

mogen bellen.- 

weet niet 

Aan de respondenten is ook direct gevraagd op welke.Wij ze . zij hun infortnade Over 
straffen én het gevangeniswezen krègen. Hiertoe Werd een aantal bronnen Voorgelegd. • 
Het overgrote deel .van :0 respondenten gaf aan zijn Of haar informatie te ontlenen aan 
de krant (83: %), en/of clé' televisie (71,70). De radio Was voor iets 'Meer dan een derde 
(38%) een bron; weekbladen en tijdschriften' voor 19%. Acht respondenten (1%) gaven 
aan zelf bij de 'politie,- justitie of' een rechtbank te ''‘Verken, 17 hadden iemand in de 
naaste omgeving die gedetineerd was of was geweest en één meldde zelf gedetineerd te 
zijn geweest. 
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3.4 	Mate van geïnformeerdheid 

Op de vraag of men zich over het algemeen goed geïnformeerd achtte' over straffen en 
het gevangeniswezen antwoordden negen respondenten dat ze zich zeer goed 
geïnformeerd achtten, 55 (5%) vonden zich goed geïnformeerd en 410(39%) een .  
beetje. De meerderheid (55%) achtte zich niet zo goed tot helemaal niet goed 
geïnformeerd. Dat betekent overigens niet dat men over het algemeen. meer informatie 
zou willen hebben: op de betreffende. vraawantwoordde slechts 27% bevestigend. 

Teneinde de mate van geïnformeerdheid ook wat objectiever vast te stellen' is een drietal 
feitelijke vragen gesteld over, het :gevangeniswezenen de vrijheidsstraf. 
Achtereenvolgens werd de respondenten gevraagd om uit een rijtje van acht getallen het 
getal te kiezen dat volgens hen overeenkwam met het aantal plaatsen (cellen) dat 
momenteel in Nederland beschikbaar is; vervolgens werd een vergelijkbare vraag 
gesteld over het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen: en het aantal heenzendingen. 
De antwoorden zijn weergegeven in tabel 11. 

tabel 11: percentage respondenten dat meent dat het genoemde aantal overeenkomt met 
het feitelijk aantal beschikbare cellen, opgelegde onvoorwaardelijke 
gevangenisstraffen respectievelijk heenzendingen (in 1994). Het best met de 
werkelijkheid overeenstemmende aantal is gearceerd weergegeven 

cellen 

genoemd aantal % 	genoemd aantal % 

14.000 

17.000 

84.000 

97.000 

109.000 

117.000 

14 

27 

23 

12 

6 

2 

vrijheidsstraffen 	 heenzendingen 

	

10.000 	16 

	

18.000 	16 

25.000 	21 	5.300. 

33.000 	17 	8.100 

82.000 	10 	57.000 

96.000 	8 	63.000 

107.000 	7 	71.000 
.- 

115.000 	5 	82.000 

genoemd aantal % 

1.700 

3.200 

21 

26 

21 

7 

1 

1 . 

1 

Duidelijk is dat het merendeel van de respondenten over de feitelijke aantallen in het 
duistér tast. Vooral waar het gaat om het aantal beschikbare cellen worden aantallen 
genoemd die, waren ze werkelijkheid, de capaciteitsproblematiek voor de komende 
decennia tot het verleden zouden doen behoren
Overigens moet ~den opgemerkt dat de respondenten niet de gelegenheid werd 
gegeven .  "Weet niet", in te vittleri'. Aangenomen Moet worden dat de overgrote 
meerderheid heeft gegokt: 	• 
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Naast de vragen over de kwantitatieve kennis is ook een aantal vragen gesteld waarmee 
getracht is na te gaan hoe het met de meer inhoudelijke kennis gesteld is. Daarbij zijn 
vijf onderwerpen aan de orde gesteld: alternatieve sancties, heenzendingen, 	• 
voorwaardelijke straffen, elektronisch toezicht en maatregelen om het cellentekort terug 
te dringen. De resultaten worden hieronder achtereenvolgens besproken. 

3.4.1 Alternatieve sancties 

In een aantal vragen is ingegaan op kennis en attitude ten aanzien van alternatieve 
sancties. Allereerst werden twee vragen gesteld over, het soort straffen waar een 
alternatieve 'sanctie: voor in de plaats zou kunnen komen. Op de stelling "een 
alternatieve sanctie kan alleen worden opgelegd in plaats van een gevangenisstraf van 
minder dan zes maanden" moest 40% het antwoord schuldig blijven ("weet niet"), 46% 
antwoordde terecht dat deze stelling, juist is. In de volgende stelling die werd 
voorgelegd werd "zes maanden" vervangen door "zes jaar". Nu bleef. 38% het antwoord 
schuldig, 30% antwoordde terecht' ?onjuist" terwijl 32% meende dat deze stelling juist 
was. 
In de zeven hierop .volgende stellingen werd een aantal mogelijke invullingen van de 
alternatieve sancties. gegeven De bewoording was steeds: "Een alternatieve sancties kan 
inhouden dat iemand  ....", waarbij de zin werd aangevuld als vermeld in tabel 12. 

tabel 12: Antwoorden -  op de stelling "een alternatieve sanctie-kan inhouden dat iemand' 
"  (percentages), 

weet niet 	onjuist 	juist' 

een bepaald aantal weken moet Werken in 	7` 	 89 
een revalidatiecentrum; zonder daarvoor 
betaald te worden 

een schadevergoeding aan het slachtoffer 	19 	31 	._ 50 
moet betalen 

een cursus moet volgen waarin aandacht 	16, 	14 
wordt besteed aan .  de gevolgen-van alcohol 	, 
op' het menselijk lichaam' en de 
rijvaardigheid 

een waarschuwing (standje) krijgt van de 	16 	66 
rechter 

een voettocht onder begeleiding 'van de 	21z 	43 
reclassering moet maken' 	. 

een psychiatrische behandeling moet 	16 	33 
ondergaan 

onder elektronisch toezicht komt te staan 	1:1 	26 

36 

50 

57 

67 
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Op de stelling "een alternatieve sanctie moet helemaal worden volbracht, anders moet je 
alsnog naar de gevangenis" antwoordde 14% het niet te weten, 82% meende dat deze 
stelling juist was. Gevraagd naar de instantie die een alternatieve sanctie kan opleggen 
(meer antwoorden mogelijk) antwoordde 94% dat dit de rechter is, 54% de officier van 
justitie, 13% de reclassering en 12% de politie. Gevangenis (4%), "anders" (1%) en 
"geen van deze instanties" (1%) sluiten de rij. 

Hoewel deze vragen als "kennisvragen" bedoeld waren (gevraagd werd "Wilt u bij de 
volgende stellingen steeds aangeven of u denkt dat deze juist of onjuist is?", is het 
natuurlijk mogelijk dat sommige respondenten hun mening hebben gegeven in plaats van 
hun idee over het juiste antwoord. Dat geldt zeker voor de stelling "een alternatieve 
sanctie is geen straf": hierop bleef 11% een antwoord schuldig, 23% meende dat deze 
juist was en 66 beoordeelde hem als onjuist. 

Aan alle respondenten is ook een zevental casus voorgelegd (zie bijlage). Gevraagd 
werd telkens van een aantal straffen aan te geven in hoeverre men deze geschikt achtte 
en welke men dacht dat de rechter zou opleggen. In tabel 13 is per casus aangegeven. 
het percentage respondenten dat een alternatieve sanctie (zeer) geschikt danwel 
(helemaal) niet geschikt vond (de vijfde antwoordmogelijkheid was steeds "enigszins 
geschikt") en dat meende dat de rechter een alternatieve sanctie zou opleggen. 

casus 	 (zeer) geschikt 	(helemaal) 	 rechter 
niet geschikt 

1 uitkeringsfraude / 	46 	 28 	 35 
dienstverlening 

2 inbraken / dienst- 	31 	 41 	 29 
verlening 

3 tasjesroof / kwar- 	26 	 33 	 12 
taalcursus 

4 mishandeling / 	 10 	 74 	 10 
dienstverlening 

i 	5 overval / dienst- 	8 	 78 	 6 
verlening 	 , 

6 verkrachting / 	 24 	 46 	 31 
dienstverlening 

cocaïnesmokkel / nvt  

• 

j 

tabel 13: percentage respondenten dat in elk van de voorgelegde casus een alternatieve- 
sanctie een (zeer) geschikte danwel (helemaal) niet geschikte reactie vond, 	 -1 , 
resp. meende dat de rechter deze zou opleggen. 
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3.4.2, heenzendin gen 

Op de vraag naar de instantie die kan heenzenden (meer, antwoorden mogelijk) 
antwoordde 70% dat dit de rechter is, 63% de, officier van justitie, 27% de politie en 
10% de gevangenis. Reclassering, (.7%), "anders (1%) en "geul van deze instanties". 
(1%) sluiten de .rij. 

Bij dit onderwerp moet worden opgemerkt dat twaalf, respondenten.aangaven geen ideé 
te hebben van het juiste antwoord - het merendeel van hen omdat ze de term 
"heenzenden" niet kenden. , 

3.4.3 voorwaardelijke straffen 

• 
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Het beeld dat de respondenten hebben van voorwaardelijke, straffew blijkt redelijk.. 
overeen te komen met de werkelijkheid ,. Bijna driekwart (72%) meent dat de stelling 
"een voorwaardelijke straf betekent dat de gestrafte (een deel van) de» straf niet in de ,, - 
gevangenis hoeft door te brengen" juist is (6% weet niet); 90% zegt dat van de stelling 
"een onvoorwaardelijke straf betekent dat de gestrafte alsnog in de gevangenis terecht 
komt als hij of zij zich niet houdt aan de door de rechter opgelegde voorwaarden". 

Aan de respondenten zijn vijf stellingen voorgelegd betreffende voorwaarden die kunnen 
worden opgelegd. De antwoorden zijn weergegeven in tabel 14; de respondenten blijken 
in meerderheid de stelling juist te beoordelen. 

Over heenzenclingen kregen de respondenten vier stellingen en een vraag voorgelegd. 
De eerste stelling luidde: "Een verdachte mag alleen worden heengezonden als hij een 
lichter, misdrijf heeft gepleegd dan iemand die wel wordt vastgezet". Ruim een kwart 
van de respondenten zei dit niet te weten; degenen die wel een antwoord gaven waren 
vrijwel gelijkelijk verdeeld over de mening dat deze stelling juist (38%) danwel onjuis 
(36%) is. 
De tweede stelling, "Er Worden ook wel eens daders van zware misdrijven 
heengezonden", levert een iets ander beeld op: slechts 20% weet het antwoord niet, 

, 

doch 48% meent -terecht- dat deze stelling juist is. 
Over de consequenties van de heenzending zijn de meningen verdeeld. Bijna twee-derde 
(63%) van de respondenten meent dat de stelling "als iemand wordt heengezonden krijt 
hij later geen straf meer" onjuist is (24% weet niet); iets minder (57%) meent dat de 
stelling "als iemand wordt heengezonden krijgt hij later geen gevangenisstraf meer" 
onjuist is (25% weet niet). Bij deze laatste twee stellingen moet overigens worden 
opgemerkt dat ze zeker niet in alle gevallen onjuist zijn, maar dat er geen gegevens 
voorhanden zijn over de mate waarin heenzenden uiteindelijk tot gevolg heeft dat geen 
(vrijheidsstraf) wordt opgelegd. 



tabel 14: Antwoorden op de stelling "de rechter kan als voorwaarde opleggen dat de 
gestrafte ...." (percentages) 

gedurende twee jaar geen nieuwe misdrijven 	11 	 15 	74 
pleegt 

zich onder psychiatrische behandeling stelt 	6 	 4 	90 

een cursus volgt 	 17 	 11 	72 

schadevergoeding betaalt 	 10 	7 	83 

zich op bepaalde tijde op het politiebureau 	13 	8 	79 
meldt 

3. 4.4 elektronisch toezicht 

weet niet 	onjuist 	juist 
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Kort voor de enquête gehouden werd, startte in het noordelijk ressort een experiment 
met elektronisch toezicht. In de media is hieraan vrij veel aandacht besteed. Om na tet. 
gaan wat hiervan bij de respondenten was "blijven hangen" is ook over dit onderwerp - 
een zestal stellingen en een vraag voorgelegd. De antwoorden op de stellingen zijn 
weergegeven in tabel 15. De stellingen en de vraag werden voorafgegaan door de 
uitleg: "Sinds kort loopt er een experiment waarbij mensen hun gevangenisstraf 
gedeeltelijk thuis kunnen doorbrengen. Ze staan dan onder elektronisch toezicht (ook' 
wel elektronisch huisarrest). Dat wil zeggen dat ze een enkelband omkrijgen met daarin 
een zendertje, waardoor een bewakingsdienst kan zien of ze wel in huis blijven. Wij 
willen graag weten wat mensen zich daarbij voorstellen. Wilt u bij de volgende • 
stellingen steeds aangeven of u denkt dat deze juist of onjuist is?": 
Over het geheel genomen indiceren de antwoorden op de stellingen een redelijke 
bekendheid met het verschijnsel elektronisch toezicht: de informatie die in de Media áa0 ,  
de orde is geweest komt in grote lijnen terug in de antwoorden. Dat geldt ook voor het,' 
antwoord op de vraag wie elektronisch toezicht kan opleggen: Vrijwel alle respondeIna, 
(94%) noemen de rechter-, iets meer dan de helft (52%) de officier van justitie: Politiöt 
reclassering en gevangenis worden door' negen; acht respectievelijk zeven procent-
genoemd.' • 



tabel 15: Antwoorden op een zestal stellingen omtrent elektronisch toezicht 
(percentages) 

weet niet 	onjuist 	juist 

elektronisch toezicht houdt in dat als iemand 9 	 3 	88 
zich niet aan de regels houdt de politie 
wordt gewaarschuwd 

elektronisch toezicht is geen straf 	 9 	 69 	21 

iemand die onder elektronisch toezicht staat 	13 	 11 	76 
kan rustig de hele dag op zijn balkon zitten 

iemand die onder elektronisch toezicht staat 	19 	67 	14 
mag zo nu en dan best de deur uit, op het 
moment dat hij dat zelf wil 

iemand die onder elektronisch toezicht staat 	35 	35 	30 
moet ook gewoon werken of naar school 

iemand die onder elektronisch toezicht staat 	39 	20 	41 
heeft daar zelf toestemming voor moeten 
geven  
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kortere gevangenisstraffen 	0 

Nagegaan is aan welke mogelijkheden om het capaciteitsgebrek tegemoet te treden de 
respondenten de voorkeur gaven. Hiertoe zijn hen, in willekeurige volgorde, zeven 
mogelijkheden voorgelegd, waarbij hen gevraagd werd ze,in volgorde van voorkeur te 
plaatsen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 23. 

tabel 16: percentage respondenten dat een van de genoemde mogelijkheden om de 
capaciteitsproblemen aan te pakken als eerste, tweede t.m. zevende keuze - 
noemt (de alternatieven staan gerangschikt in de volgorde van eerste - 
voorkeur). 

verdachten van lichte 	3 	6 	16 	28 	23 	15 	9 
misdrijven heenzenden 

VI tegen einde straf; ongeacht 	2 	4 	8 	15 	20 	27 	25' 
gedrag 

4 	7 	15 	26 	46 

3.5 	Voorkeur voor mogelijkheden om het capaciteitsgebrek tegemoet te treden - 

alternatief \ voorkeur 	le 	2e 	3e 	4e. 	Se 	6e 	7e ,  

meer cellen bouwen 	 42 	37 	11 	5 	2 	2 	1 

meer gedetineerden per cel 	38 	26 	13 	7 	• 5 	5 	7 

vaker elektronisch huisarrest , 	12 	19 	38 	15 	10, 	4 - 	2 • 

VI na helft van de straf op 	4 	7 	10 • 	23 	26 	21 	10.: 
voorwaarde van goed. gedrag 

Uit tabel 16' valt direct af te lezen dat. de overgrote meerderheid, van-de respondenten in? 
eerste instantie denkt .aan middelen waarmee de ,  capaciteit wordt uitgebreid. Daarbij 
staat het bouwen van meer cellen-voorop,. direct 'gevolgd door het. plaatsen van meer 
gedetineerden op één' cel. Ook elektronisch huisarrest . wordt nog, door 'een substantieel 
deel van de respondenten ,  als, eerste keuze genoemd.. 	• 
Maatregelen die zijn gericht op het "rondkomen" met de huidige capaciteit mogen zich 
in een beduidend geringere steun verheugen. Slechts negen procent van de respondenten 
geeft hieraan als eerste de voorkeur, waarbij het toepassen van voorwaardelijke 
invrijheidstelling na ommekomst van de helft van de straf en op voorwaarde van goed 
gedrag, favoriet is. De mogelijkheid het capaciteitsprobleem tegemoet te treden door 
kortere straffen op te leggen is voor slechts drie respondenten de eerste keuze. 
Kijken we naar de tweede en volgende keuzen, dan wordt het beeld van de eerste keuze 
bevestigd: de op uitbreiding gerichte maatregelen genieten de voorkeur op de 
behoeftebeperkende. Wel valt op dat de weerstand tegen twee gedetineerden op een cel 
toch nog vrij groot is: zeven procent van de respondenten noemt deze mogelijkheid als 
laatste (dus nog na het opleggen van korteiéstraffen). 



Wanneer de keuzen in samenhang bezien worden dan bevestigt dit, althans ten:dele, liets 
beeld. Van degenen die het bouwen van extra cellen als eerste kiezen, noemt 54% mer 
gedetineerden op een cel alstweedé keuze; omgekeerd kiest 75.%-van degenen. die .,alsk,":, 
eerste voorkeur, uitspreken.,"meer:gedetineerden op een cel" voor bijbouwen van cellerr.s.;: 
als tweede ,optie. Ook-het vaker tOepassen van elektronisch huisarrest komt duideljk ii 

 cluster terecht: 
Iets anders ligt het als we kijken naar de negen procent die' als eerste voor. 
behoeftebeperkende maatregelen kiest: Van degenen die. dan hun voorkeur. uitspreken. 
voor .  voorwaardelijke invrijheidstelling, na de helft van de straf kiest. ruim een. derde als- 
tweede mogelijkheid het uitbreiden van cellen; en bijna een derdelet vaker toepasser
van elektronisch huisarrest. Een. zelfde beeld is te zien bij degenen die in eerste 
instantie kiezen voor- heenzendedof voor, onvoorwaardelijke vervroegde:. ; 
invrijheidstelling; Opmerkelijk is: wel dat slechts twaalf tot, twintig procent.van deze • 
(overigens kleine) categorieën - als -  tweede kiest voor "meer gedetineerden op één cell en.. 
dat degenen die als. eerste kiezen voor voorwaardelijkeof vervroegde invrijheidstelling-
hun tweede keuze iets meer bepalen- op "kortere gevangenisstraffen"-. 

De conclusie mag dUidelijk zijn: uitbieiding van de capaciteit mag zich in grote 
populariteit .verheugen. Dat is consistent met het antwoord op de vraag ; wat - er volgens 
de respondenten: zou moeten gebeuren als de overheid een meevaller zou, hebben van 
150 miljoen: Slechts vijftien procent yan de respondenten kiest dan voor het alternatief 
"iedereen, van jongs tot oud, tien gulden minder- belasting, laten betalenl a; tegen 85% 
die voor dat geld graag 500 extra cellen gebouwd zag._ 

• 
2 	Aan dit alternatief was in de vraag toegevoegd "Dus voor een gezin san vier pérsonen scheelt dat 40 g4Iden". 



3.6 	Punitiviteit 

In de enquête is de respondenten een zevental casus (zie bijlage) voorgelegd met het 
verzoek aan te geven hoe zij oordeelden over zes of zeven daarbij genoemde straffen. 3  
Ook werd hen gevraagd aan te geven welke straf zij dachten dat door de Nederlandse 
rechter in een vergelijkbaar geval gegeven zou worden. 

3.6.1 uitkeringsfraude 
De eerste casus die werd voorgelegd betrof een geval van uitkeringsfraude, met als 
dader een 35-jarige vrouw. In tabel 17 is weergegeven hoe de respondenten oordeelden 
over de diverse voorgelegde straffen. Dienstverlening (gespecificeerd als "schoonmaken 
in een bejaardenhuis") komt hier duidelijk als "favoriete" straf naar voren. Over het 
geheel genomen lijkt dit delict niet als zo ernstig beoordeeld te worden dat een zware 
straf gewenst wordt. 
Interessant is dat meer respondenten de dienstverlening (zeer) geschikt vinden dan er 
zijn die menen dat deze ook door de rechter zal worden opgelegd. 

Tabel 17: Percentage respondenten dat meent dat de genoemde straf (zeer) geschikt, 
enigszins geschikt danwel (helemaal) niet geschikt is in een geval van 
uitkeringsfraude, alsmede het percentage dat meent dat een dergelijk geval 
door de rechter met de betreffende straf zou worden afgedaan. 

(zeer) 	enigszins (helemaal) 	weet wordt door 
geschikt 	geschikt 	niet geschikt 	niet 	rechter opgelegd 

boete fl. 750 	38 	27 	32 	 4 	36 

100 uur 	 46 	23 	28 	 3 	35 
dienstverlening' 

vv 4 mnd' 

ov 2 rnnd.  

ov 6 mnd.  

27 	19 	51 	 4 	21 

7 	8 	80 	 4 	3 

2 mnd elektr. 	11 	19 	65 	 4 	3 
huisarrest' 

5 	6 	85 	 4 	2 
onderdeel van alle voorgelegde straffen was ook een terugbetalingsregeling 

3 	Drie van de voorgelegde casus (1, 2 en 3) waren, in vrijwel dezelfde bewoordingen, al eens gebruikt in 
eerdere onderzoeken van het WODC via het Telepanel. 
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3.6.2 inbraak in drie woningen 

De tweede -  casus dié werd voorgelegd,betrof. een 24-jarige man die in drie woningen ,hadi, 
ingebroken. Hier komen' dienstverlening (onderhoudswerkzaamheden bij 
plantsoenendienst)' en een deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 4 maanden als. 
vrijwd even geschikt naar:voren'. Echter, ook beduidend langere onv' oorwaardelijke: 
vrijheidsstraffen worden door een groot deel (bijna de helft); van de respondenten als 
geschikt gezien. In tabel 18 is gedetailleerd weergegeven hoe de respondenten' 
oordeelden over de diverse.voorgelegde.straffeirs 

ov 9 mnd 

Tabel 18: Percentage respondenten dat meent dat de genoemde straf (zeer) geschikt, 
enigszins geschikt danwel (helemaal) niet geschikt is in een geval van drie 
inbraken, alsmede het percentage dat meent dat een dergelijk geval door de 
rechter met de betreffende straf zou worden afgedaan. - 

(zeer), -, 	enigszins (helemaal) - 	weet wordt door 
geschikt -  'geséhikt, 'niét - gesChikt —  niet 	rechter opgelegd 

schadevergoeding 	14; 	23, . 
	

. 	3 	5 
fl. 5000 .: - 	 - 	• 

160-uur 	 31 , 	25 	41 	 3 
dienstverlening, + 
bemiddelings- 
gesprek 

geldboete' fl. 750' 	12 	25 	59 	 4 	15 
+ vv 6 mnd 

ov 4 mnd + 	30 	29 	38 	 4 	31 
vv 2 mnd 

33 	20 	42 	 5 	12 

ov 18 mnd 	30 	18 	46 	. 	6 	8 

g§35 



3.6.3 tasjesroof 

De derde casus die werd voorgelegd betrof een tasjesroof door een. zestienjarige jongen, 
met als slachtoffer een vrouw van, 45 jaar. In tabel 19 is weergegeven hoe de 
respondenten oordeelden over de diverse voorgelegde straffen. 
Opmerkelijk is hier. het grote aantal respondenten dat een bemiddelingsgesprek plus 
schadevergoeding (zeer) geschikt vindt. Er lijkt bij de Nederlandse bevolking wel enig 
draagvlak voor reintegrative shaming-te zijn! Dat neemt overigens niet weg dat meer 
dan de helft van de respondenten ook de toch punitiever kwartaalcursus enigszins tot 
zeer geschikt vindt, en dat er zelfs een aanzienlijke groep is die een betrekkelijk lange 
tuchtschoolstraf wel geschikt acht. 

Tabel 19: Percentage respondenten dat meent dat de genoemde straf (zeer) geschikt, 
enigszins geschikt danwel (helemaal) niet geschikt is in een geval van 
tasjesroof, alsmede het percentage dat meent dat een dergelijk geval door de 
rechter met de betreffende straf zou worden afgedaan. 

(zeer) 	enigszins (helemaal) 	weet wordt door 
geschikt 	geschikt 	niet geschikt 	niet 	rechter opgelegd 

bemid.delings- . 	62 	21 	13 	 3 	70 
gesprek + 	 . 

.t., 
schadevergoeding 	 : 
fl. 700 	 ; 

.i 
kwartaalcursus 3 	26 	35 	33 	 6 	12 	 k 

, 1 mnd 
:i ) 

ov tuchtschool 1 	12 	20 	65 	 4 	8  ,. 
mnd 

1 mnd elektr. 
huisarrest 

9 17 	69 	 4 	2 

, 
2 mnd tuchtschool 	11 	15 	71 	 4 	4 	 ..: 
ov + 1 mnd vw 

, 
6 mnd tuchtschool 12 	9 	75 	 4 	4 	

1 
z 

ov + 2 mnd vw 
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3.6.4 mishandeling 

ov 4 mnd + vv 2 	13 
mnd 

18.. 	67: 

In de. vierde casus kregen de respondenten te.maken.met een ruzie in een discotheek, 	• - 
waarbij een man van 22 een andere bezoeker, met een mes zodanige verwondingen. 
toebrengt dat dezedaaraan later-bezwijkt. Het is duidelijk dat voor- de- meerderheid. van 
de. respondenten.hier alleen een betrekkelijk lange onvoorwaardelijke:vrijheidsstraf in .de: • 
rede ligt; waarbij, zelfs: vijf, en zevenjaar nog als,letmeestgeséhikt uit de bus komen. . 
Opmerkelijk -is hier dat kennelijk .een groot deel van de. respondenten. de rechter als' , 
milder inschat dan zichzelf. 

Tabel 20: Percentage respondenten - dat meent dat de , genoemde.straf (zeer) geschikt, : 
enigszins geschikt danwel: (helemaal) niet- geschikLis, in een geval van 
mishandeling, alsmede het percentage dat ,  meent dat een dergelijk geval door 
de rechter met de betreffende strafzou'worden afgedaan:, 

• (zeer) v 	enigszins (helemaal),';',- 	weet 	wordt door ,  
gesChikt,.. geschikt 	niet geschikt 	niet 	rechter opgelegd 

240 uur, 	 10 , 	13 	74 	 3 	10 	• 
dienstverlening, 

3 	15 

ov 1 jaar.' 	17 . 	24 	55 	 3 	19 

ov 2,5 -jaar + vv 6 	32:' 	23, , 	42: 	. 	4', . 	33* 
mnd.:; 

ov 5: jr: 	 36 	191. 	40: 	 5. 	14 

ov , 7 jr. 	.- 	401 	14. 	40-, 	' 	6 - 	9,. 

• 



3.6.5 overval juwelierszaak 

De vijfde casus die werd voorgelegd betrof een man van 34 die als lid van een 
georganiseerde bende een juwelierszaak heeft overvallen. In tabel 21 is weergegeven 
hoe de respondenten oordeelden over de diverse voorgelegde straffen. Ook hier zien we 
dat de straf haast niet zwaar genoeg kan zijn; de verdeling van antwoorden doet 
vermoeden dat er ook nog wel een fors aantal respondenten te vinden zou zijn dat een 
straf van meer dan zes jaar zou prefereren. 
Ook hier zien we dat men de rechter milder acht. 

Tabel 21: Percentage respondenten dat meent dat de genoemde straf (zeer) geschikt, 
enigszins geschikt danwel (helemaal) niet geschikt is in een geval van een 
overval op een juwelierszaak, alsmede het percentage dat meent dat een 
dergelijk geval door de rechter met de betreffende straf zou worden afgedaan. 

240 uur 
dienstverlening 

(zeer) 	enigszins (helemaal) 	weet wordt door 
geschikt 	geschikt 	niet geschikt 	niet 	rechter opgelegd 

schadevergoeding 	8 	17 	72 	 3 	7 
fl. 25.000 + vv 6 
mnd 

8 12 	78 	 3 	6 

ov 3 mnd + vv 1 	6 	17 	74 	 3 	12 
fund 

ov 4 mnd 	13 	19 	64 	 3 	13 

ov 18 mnd 	34 	25 	37 	 3 	45 

ov 6 jr 	 51 	18 	29 	 3 	17 

78 
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3.6.6 verkrachting 

Over verkrachting van een 24-jarige vrouw door haar 25-jarige buurman wordt 
genuanceerder, gedacht.' Dienstverlening (200 uur administratieve'werlczaamheden voor 
een liefdadige instelling) plus een maand voorwaardelijk oogst ongeveer evenveel " 
goedkeuring als zes maanden gevangenisstraf waarvan twee voorwaardelijk maar ook als 
een jaar onvoorwaardelijk (al dan niet gevolgd door een verplichte opname in een 
psychiatrische kliniek).  

• 

Tabel 22 ':. Percentage respondenten dat meent dat d. 	geschikt, 
enigszins geschikt danwel (helemaal) ' niet geschikt is in een geval van 
verkrachting, alsmede het percentage dat meent d at een dergelijk geval door 
de rechter met de betreffende straf zou worden afgedaan. 

' 	(zeer) 	enigszins (helemaal) 	weet wordt door: 
geschikt 	geschikt'. niet ,  geschikt • niet 	rechter opgelegd  

boete fl. 1.000 	8 	14' 	75 	 3  

1 mnd elektr. 	7 , 	15 	75 	 3 	5 
huisarrest 

200 uur 	 24 	27 	46 	 3 	31 
dienstverlen ing 	• 
vv 1 mnd 

ov 4 mnd + 	25 	29 	42 	 4 	28 
vv 2 mnd 

ov 1 jr 	 29 	20 	47 	 4 	8 

ov 1 jr + verpl.- 	30.' 	17 	49 	- 	5 	15 
opname psych. 
kliniek 

4 ,  Overigens is er geen verschil tussen de sexen in de beoordeling. 
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3.6.7 cocaïnesmokkel 

De laatste casus die werd voorgelegd betrof een 42-jarige Colombiaanse 
cocaïnesmokkelaar die op Schiphol wordt aangehouden. De zes voorgelegde straffen 
blijken in drie categorieën uiteen te vallen: 
- de lichte straffen (zes maanden of een boete), die door minder dan 20% (zeer) 

geschikt gevonden worden; 
- de relatief korte vrijheidsstraffen (een tot twee jaar), die door een iets groter deel 

van de respondenten (zeer) geschikt gevonden worden maar die vooral gemeen 
hebben dat slechts ca. 40% ze (helemaal) niet geschikt vindt; 

- de lange vrijheidsstraffen (drie tot zelfs zes jaar), die door even groot (of zelfs 
groter) deel van de respondenten geschikt gevonden worden als de relatief korte, 
maar die tegelijkertijd door een groter percentage (helemaal) niet geschikt gevonen 
worden. 

Tabel 23: Percentage respondenten dat meent dat de genoemde straf (zeer) geschikt, 
enigszins geschikt danwel (helemaal) niet geschikt is in een geval van 
cocaïnesmokkel, alsmede het percentage dat meent dat een dergelijk geval 
door de rechter met de betreffende straf zou worden afgedaan. 

(zeer) 	enigszins (helemaal) 	weet wordt door 
geschikt 	geschikt 	niet geschikt 	niet 	rechter opgelegd 

ov 6 mnd 	19 	25 	52 	 3 	15 

boete fl. 7.500 + 	16 	18 	62 	 4 	20 
vv 1 jr 

ov 12 mnd 	27 	31 	38 	 4 	25 

ov 2 jr 	 29 	22 	44 	 5 	19 

ov 3 jr 	 29 	18 	49 	 5 	12 

ov 6 jr 	 34 	13 	48 	 5 	9 
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Het beeld dat uit de zeven casus naar voren komt is over de hele linie, wel dat er 
draagvlak is voor alternatieve sancties, maar bepaald niet bij alle delicten. Vooral bij 
klassieke vermogens- en geweldsdelicten lijkt de -  gevangenisstraf toch de favoriete 
reactie te zijn - in dat beeld valt het vrij milde oordeel over een tasjesroof op.: 

Bekijken we de zeven genoemde gevallen in samenhang, dan blijkt het mogelijk om op 
basis van. de antwoorden een soort punitiviteitsschaal te creëren? Voor iedere 
respondent is, vervolgens, de score op deze schaal berekend; vervolgens zijn de 
respondenten in categoriën_samengevoegd, lopend van "nauwelijks punitief" via "licht 
punitief", medium punitief" en "punitief" naar "zwaar punitief". Hoewel er slechts' 
weinig respondenten zijn die over de hele linie consequent de lichtere danwel juist de 
zwaardere straffen kiezen, blijkt deze indeling goed overeen te komen met de 
antwoorden op de bij de casus voorgelegde straffen: degenen die een "hoge 
punitiviteitsscore" hebben blijken over het algemeen de zwaardere straffen geschikt en 
de lichtere straffen minder geschikt te vinden. Slechts casus 1 (steunfraude) levert eenj 
afwijkend, onduidelijk, beeld op. Kennelijk wordt dit delict op een heel andere manie 
beoordeeld dan ,  de klassieke delicten in< de volgende casus. 

5 	Hiertoe is gebruik gemaakt van principale componenten analyse met behulp van de SPSS-module 
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3.7 	opinies en achtergrondkenmerken 

In deze paragraaf worden de diverse hiervoor besproken opinies in verfband gebracht 
met de achtergrondkenmerken. 

82 

3. 7.1 	punitiviteit 
Een interessante vraag is uiteraard hoe de punitiviteit, gemeten met behulp van de 
hiervoor besproken vijf-puntsschaal, samenhangt met de diverse achtergrondvariablen. 
Bekijken we deze samenhangen eerst bivariaat, dan valt op dat: 
- mannen punitiever zijn dan vrouwen (x 2 = 9,98; df= 4; p= 0,04); 
- jeugdigen punitiever zijn dan ouderen (e= 51,18; df= 20; p= 0,00); 
- inwoners van de drie grote steden iets punitiever zijn dan die van de rest van het 

land (x2 = 21,19; df --.= 16; p.= 0,17); 
- mensen met: een lagere opleiding. (LO, LAVO, VGLO) en mensen met een 

afgeronde WO-opleiding minder punitief zijn dan anderen ( = 51,47; df= 24; p= 
0,00); 

- CDA-, Groen Links- en SP-stemmers minder punitief zijn dan de stemmers op ». 
andere partijen en de niet-stemmers; 

- niet-stemmers en de stemmers op klein rechts en de ouderen-partijen het meest 
punitief zijn; 

- stemmers op PvdA en VVD elkaar op het punt van punitiviteit niet sterk ontlopen; 
- (regelmatige) lezers van het Algemeen Dagblad en de Telegraaf punitiever zijn dan 

lezers van NRC-Handelsblad, de Volkskrant, Trouw en het Parool (zie ook tabel 
24); 

- degenen die meer cellen willen bouwen of meer gedetineerden op een cel willen 
plaatsen om zodoende het capaciteitsprobleem te verminderen, punitiever zijn dan 
degenen die de voorkeur geven aan (voorwaardelijke) vervroegde invrijheidstelling 
of electronisch huisarrest. 

Uit een multivariate analyse' (met daarin de variabelen welstandsklasse, opleiding, 
leeftijd, politieke voorkeur, geografische indeling, inkomensklasse en punitiviteit) 
komen slechts twee clusters duidelijk naar voren: 
- sterk punitieve, betrekkelijk jonge (24-34), laag opgeleide (LBO) stemmers op klein 

rechts of niet-stemmers; 
- licht tot medium punitieve, jonge (18-23) en middelbare (45-54), middelbaar 

opgeleide (HAVO) stemmers op de PvdA, Groen Links en de SP. 
Tussen beide clusters in, maar dicht tegen de laatste aan, valt nog de vrij punitieve 
categorie te onderkennen van bovenmodaal verdienende, wat oudere (35-44) mannelijke • 
stemmers op D'66. De laatste categorie, van ouderen (55-64 en 65k), VVD- en CDA-
stemmers, LO-, MAVO- en HBO-niveau, welstandsniveau BO, lagere inkomens dariwel 
HBO / WO, welstandsklasse A en hoge inkomens valt tussen licht en nauwelijks punitief 
in. 

6 	Het gaat hier om homogeniteitsanalyse, een niet-lineaire techniek, uitgevoerd met behulp van het progra.  Mul 
HOMALS. 	 .  
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In tabel 24 is de mate van.punitiviteit, onderverdeeld in. vijf categorieën; weergegeveá 
naar de mate waarin men dé.verschillende kranten leest..Ter toelichting: uit de tabel .  
valt af te lezen dat zeven procent van de 72 regelmatige ,  AD-lezers uit: de steekproef' - 
nauwelijks punitief is, tegen negen procentvánde 148 respondenten die af en toe het ,  

Tabel. 24: punitiviteit van "regelmatige- resp -. !'af-en-toe lezers vaneen aantal kranten 
(tussen haakjes het ,  aantal pet,sbnen .  in de. betreffende ,  lezerscategorie).: .  

krant 	 '..nauwelijks licht 	medium " punitief sterk 
Punitief 	s punitief 	punitief 	 pnnitief 

AD 
regelmatig .̂(72) ". 	7 	, 24 - 	28' 	25 • 	17 
af-en-toe (148) .- 	9 	18 	24 	34, 	16 

Telegraaf- • 	,• 
• regelmatig (129) • 5'„ 	20 	30 	33 	12 

af-en-toe (239) 	 • 22, 	34 , , 	23 	12, • 

Nièuws. 	dag, 	• - 	• 	•' 
regelmatig (15) 	0 	". 47":" 	' 	40 	 '- 
af-en-toe (22)'. 	 41':: 	 18; 	14,  

regerniat'ig (15)' ,• 7 	,•• .40 	33. 	• , 	,13 	.7, 
af-en-toe (3()) 	20', 	17; - 	, 33 4 	: .•'' 	7 „ 	. 

Volkskrant. ' 	' 
regelmatig : (49): -; 20 	-27 	33• 	, 18, z 	2 
af-en-toé (146) 	13 	23' 	33 	23 

Trouw 
regelmatig (31) 	29 	36 "" 	19 	13 	3 
af-entOe'-(41)''-' 	17 	27 	34 	'" 	9 	12 

NRC . 
regelmatig (33). 	18" 	18-- 	36 	24 	3 
af-en-toe (87) 	20. 26 	. 25 	- 	22 	7 

ander 	 , 
regelmatig ".(447), 12 . 	24 	30 	25 	9 
af-en-toe:, (173), 	10, 	24 	35 	17 	13 

• • 	 • 	 ' 
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3.7.2 voorkeuren aanpak cellentekort 
Brengen we de de eerste voorkeur voor de aanpak van het cellentekort in verband met 
de achtergrondvariabelen, dan zien we dat: 
- CDA-, VVD-, D66- en ouderenpartijen-stemmers ongeveer in gelijke mate 

voorstander zijn van het bouwen van meer cellen (40-44%), dat PvdA-stemmers een 
iets sterkere voorkeur hebben voor deze optie en stemmers op Groen Links, klein 
rechts en niet-stemmers een mindere (32-35%). Stemmers op klein rechts springen 
er sterk uit als het gaat om meer gedetineerden op een cel (57%), tegen 28 tot 30% 
voor stemmers op Groen Links en de PvdA. Stemmers op D66 en CDA nemen hier 
ook een terughoudende positie in (37% is voorstander), van de stemmers op de 
VVD en de ouderenpartijen en van de niet-stemmers is 40-46% voorstander van 
mer gedetineerden op een cel. 
Elektronisch toezicht is vooral populair bij stemmers op Groen Links (23% tegen 
11% voor de hele groep), evenals voorwaardelijke vervroegde invrijheidstelling 
(11% tegen 4%). 

- De optie om meer cellen te bouwen wordt vooral gekozen door jongeren (18-24) en 
ouderen ( >55). Meer gedetineerden op een cel wordt iets meer gesteund door de 
groep daartussen (met een oplopende steun naarmate de leeftijd toeneemt). De steun 
voor voorwaardelijke vervroegde invrijheidsstelling neemt toe met de leeftijd; steun 
voor elektronisch toezicht is er iets meer bij jongeren. 

- een groter deel van de (regelmatige) lezers van het Algemeen Dagblad, de Telegaaf, 
het Parool en de NRC dan van de lezers van de Volkskrant, Trouw is voorstander 
van het bouwen van meer cellen. Van de lezers van de Telegraaf, het Parool en het 
Algemeen Dagblad is een groter deel voorstanders van meer gedetineerden op encel 
dan van de lezers van Volkskrant, NRC en Trouw. Zie ook tabel 25. 

- Bij de TV-programma's valt met name op dat naarmate men minder kijkt naar 
NOVA, de steun voor meer gedetineerden op een cel toeneemt en die voor meer 
cellen bouwen af. 
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Tabel 25: percentage "regelmatige" resp. "af-en-toe" lezers van een aantal kranten dat 
als eerste voorkeur voor het oplossen van de capaciteitsproblematiek noemt 
  (tussen haakjes het aantal personen in  de betreffende lezerscategorie).  

krant meer cellen meer 	elektronisch voowaardelijke 
bouwen 	gedetineerden toezicht 	vervroegde ivs 

op een cel 

AD 
regelmatig (72) 	46 	40 	 7 	 0 
af-en-toe (148) 	43 	40 	 10 	1 

Telegraaf 
regelmatig (129) 47 	42 	 5 	 4 
af-en-toe (239) 	40 	44 	 8 	 2 

Nieuws v.d. dag 
regelmatig (15) 	33 	40 	 8 	 8 
af-en-toe (22) 	46 	27 	 14 	9 

Parool 
regelmatig (15) 	53 	40 	 7 	 0 
af-en-toe (30) 	47 	27 	 10 	13 

Volkskrant 
regelmatig (49) 	37 	33 	 14 	14 
af-en-toe (146) 	49 	26 	 16 	2 

Trouw 
regelmatig (31) 	29 	26 	 23 	10 
af-en-toe (41) 	32 	32 	 20 	10 

NRC 
regelmatig (33) 	49 	24 	 12 	12 
af-en-toe (87) 	47 	28 	 9 	 9 

ander 
regelmatig (447) 44 	37 	 11 
af-en-toe (173) 	37 	42 	 12 
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Bijlage 1: Lijst van voor de gesprekken uitgenodigde personen 

Hoofdcommissarissen 
- J.L Brand 
- P. Tieleman, 

Korpsbeheerders 
- mr E.M. d'Hondt 
- mr I. W. Opstelten 
- mw tnJ.G. Kraaijeveld - Wouters 
- dr A. Peper 

Procureurs-Generaal 
- dr D.W. Steenhuis 
- mr C.R.L.R.M. Ficq 

(Hoofd)officieren van justitie 
- mr R.W. Craemer 
- mr J.W. Huijgen 
- mr J.W. Wabeke 

Advocatuur 
- mr J. Knap 

Zittende magistratuur 
- mw mr E. Timmermans 
- mr A.C. de Visser 
- mr F.C. de Vries 
- mr J.W. Heymans 

Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing 
- mr J.P. Balkema 

NVvR 
- mr A.H. van Delden 

Nederlandse Orde van Adovocaten 
- mr T. de Waard 

NVS 
- prof mr Th. A. de Roos 

Vakbonden inrichtingspersoneel 
- rnw drs M.D.F.G.M. Duijkers 
- E.F.A.A. Beekman 
- H. Aalbers 

Directeuren penitentiare inrichtingen 
- mr P. Scheffelaar Klots  
- mr drs B. Leliefeld 
- drs 1-1. Kranendonk 
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Coornhert-liga 
- mw M. Emmens 
- H. de Jong 

Reclassering 
- J. Reerink 

Wetenschap 
- prof dr J. Fiselier 
- prof mr A.C. 't Hart 
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Stellingen 

Bijlage 2: Vragen / stellingen ten behoeve van groepsgesprekken 
over straffen en detentie. 

Vragen 

- Waar zitten volgens u de grootste knelpunten in de strafrechtspleging 
respectievelijk -toepassing in Nederland? 

- Wat is volgens u het belangrijkste doel van de strafrechtspleging? 

- En van de straf? 

- Er valt niet te ontkomen aan een omvangrijke uitbreiding van de 
detentiecapaciteit in de komende jaren 

Er is nog een groot potentieel van mensen die in aanmerking komen 
voor een alternatieve sanctie maar die nu een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf krijgen 

- De gevangenisstraffen kunnen korter 

- Heenzenden is minder erg dan het lijkt 
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Geval 1: 

Bijlage 3: Tekst van de vragen uit de bevolkingsenquête met 
betrekking tot de geëigende straf bij zeven misdrijven. 

13. Hierna volgen 7 beschrijvingen van strafbare feiten. Aan elke 
beschrijving is een aantal strafrechtelijke reacties (afdoeningen) 
toegevoegd. Wilt u bij elk van de strafrechtelijke reacties aangeven in 
hoeverre u die geschikt vindt als afdoening? 

90 

Een vrouw van 35 jaar is aangehouden in verband met uitkeringsfraude. 
Gedurende twee jaar heeft zij part-time (wit) gewerkt, maar daarnaast 
ook een bijstandsuitkering ontvangen. Het gaat om een bedrag van 
35.000 gulden. Zij is niet eerder met justitie in aanraking geweest. 

Het betreft een alleenstaande moeder met drie jonge kinderen. Vier 
ochtenden per week werkte zij bij een schoonmaakbedrijf. Het daar 
verdiende loon vormde een welkome aanvulling op haar uitkering. 

Afdoeningen: 

1. boete van 750 gulden + terugbetalingsregeling 
2. 100 uur dienstverlening (schoonmaken in een bejaardentehuis) + 

terugbetalingsregeling 
3. voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden + 

terugbetalingsregeling 
4. 2 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk + terugbetalingsregeling 
5. 2 maanden elektronisch huisarrest + terugbetalingsregeling 
6. 6 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk + terugbetalingsregeling 

Wilt u bij elk van deze 6 strafrechtelijke reacties aangeven in hoeverre u die 
geschikt vindt als afdoening? 

Antwoordmogelijkheden: 
1. helemaal niet geschikt 
2. niet geschikt 
3. enigszins geschikt 
4. geschikt 
S. zeer geschikt 
0. weet niet 

Welke van deze zes straffen denkt u dat de rechter in Nederland in een 
geval als dit oplegt? (Slechts één noemen!) 



Geval 2: 

Een man van 24 jaar is aangehouden voor drie inbraken in woningen, 
waarbij geld, cheques, creditcards en sieraden zijn gestolen met een 
totale waarde van 25.000 gulden. Er werd geen braakschade aangericht. 

De dader is ongehuwd, woont zelfstandig. Hij is tussen zijn 13 en zijn 
20e verschillende keren met politie en justitie in aanraking geweest. 
Eerst vanwege 'kleine' vergrijpen, vanaf zijn 16e wegens inbraken. Ni .  
heeft twee gevangenisstraffen uitgezeten. Na zijn tweede gevangenisstraf 
(op 20-jarige leeftijd) is de man niet meer met politie en justitie in 
aanraking geweest. 
Op 20-jarige leeftijd is hij begonnen met werken in de kassenbouw, 
maar is nu alweer ruim een jaar zonder werk. Overdag heeft hij niets e 
doen. Door lage uitkering heeft hij voortdurend geldgebrek. 

Afdoeningen: 

1. schadevergoeding aan de bewoners van in totaal 5.000 gulden 
2. 160 uur dienstverlening (verrichten van onderhoudswerkzaamheden bij 

plantsoenendienst) + een bemiddelingsgesprek met bewoners 
3. geldboete van 750 gulden + voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 

maanden 
4. 6 maanden gevangenisstraf waarvan 2 voorwaardelijk 
5. 9 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk 
6. 18 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk 

Wilt u bij elk van deze 6 strafrechtelijke reacties aangeven 
geschikt vindt als afdoening? 

Antwoordmogel ij kheden: 
1. helemaal niet geschikt 
2. niet geschikt 
3. enigszins geschikt 
4. geschikt 
5. zeer geschikt 
0. weet niet 

in hoeverre u die 

Welke van deze zes straffen denkt u dat de rechter in Nederland in een 
geval als dit oplegt? (Slechts één noemen!) 
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Geval 3: 

Een • 16-jarige jongen is aangehouden in verband met tasjesroof. Het 
slachtoffer is een vrouw van 45 jaar. De vrouw is komen te vallen en 
heeft daarbij haar pols verstuikt. Eenmalige behandeling door de 
huisarts volstaat. De gestolen tas is met alle papieren later 
teruggevonden. Gelde en cheques (gezamenlijke waarde ongeveer 700 
gulden) zijn verdwenen.. 

De jongen woont thuis bij zijn ouders. Hij is nooit eerder met de politie 
in aanraking geweest en heeft voor zover bekend nooit eerder een tas 
gestolen. Van vriendjes had hij gehoord dat tasjesroof een makkelijke 
manier is om aan extra geld U te komen. Het geld had hij niet echt nodig. 
De jongen zit op school. Hij spijbelt wel eens, maar is geen. 
'probleemgeval'. 

Afdoeningen: 

1. bemiddelingsgesprek met het slachtoffer + schadevergoeding aan het 
slachtoffer (700 gulden in termijnen) 

2. kwartaalkusrus van 3 maanden 
3. 1 maand tuchtschoolstraf onvoorwaardelijk 
4. 1 maand elektronisch huisarrest 
5. 3 maanden tuchtschoolstraf waarvan 1 voorwaardelijk 
6. 6 maanden tuchtschoolstraf warvan 2 voorwaardelijk 

Wilt u bij elk van deze 5 strafrechtelijke reacties.aangeven in hoeverre u die 
geschikt vindt als.afdoening? 	' 

Antwoordmogelijkheden: 
1. helemaal niet geschikt 
2. niet geschikt 
3. enigszins geschikt 
4. geschikt 
5. zeer geschikt 
0. weet niet 

Welke van deze vijf straffen denkt u dat de rechter in Nederland in een 
geval als dit oplegt? (Slechts één noemen!) 
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Geval 4: 

Jongeman van 22 jaar is opgepakt wegens mishandeling. In een 
discotheek is tussen hem en een andere bezoeker ruzie ontstaan. De 
ruzie mondde uit in een vechtpartij, waarbij hij het slachtoffer met een 
mes heeft gestolen. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden 
De precieze toedracht tot de ruzie is niet bekend. Van overmatig 
alcoholgebruik was in ieder geval geen sprake. 

De jongeman in kwestie is gemakkelijk te provoceren. Hij reageert 
impulsief; weet zich niet goed te beheersen. Hij woont nog thuis, heeft 
geen vaste verkering: Is werkzaam in de bouw. 
De dader heeft zich in het verleden al eens voor geweldpleging (een 
vechtpartij waarbij het slachtoffer een gebroken kaak opliep) moeten 
verantwoorden. Hij kreeg toen een boete van 500 gulden plus twee 
weken voorwaardelijke gevangenisstraf. 

Afdoeningen: 

1. 240 uur dienstverlening (schoonmaakwerkzaamheden in 
revalidatiecentrum) 

2. 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk 
3. 1 jaar gevangenisstraf onvoorwaardelijk 
4. -3 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk 
5. 5 jaar gevangenisstraf 
6 7 jaar gevangenisstraf 

Wilt u bij elk van deze 5 strafrechtelijke reacties aangeven in hoeverre u 
geschikt vindt als afdoening? 

Antwoordmogelijkheden: 
1. helemaal niet geschikt 
2. niet geschikt 
3. enigszins geschikt 
4. geschikt 
5. zeer geschikt 
0. weet niet 

Welke van deze vijf straffen denkt u dat de rechter in Nederland in een 
geval als dit oplegt? (Slechts één noemen!) 
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Geval 5: 

Man van 34 is met een aantal anderen opgepakt in verband met een 
overval op een juwelierszaak. Ze hebben gedreigd met vuurwapens, 
maar die niet gebruikt. De buit bedraagt ruim 125.000 gulden. 

De man' is een bekende van de politie, 
Hij is gehuwd en heeft twee kinderen van 10 en 8 jaar. Hij heeft geen 
vaste baan. 
De man maakt deel uit van een georganiseerde bende (5 man). In 
koppels of in drietallen plegen zij hun, goed voorbereide, overvallen. 
Ze hebben daarbij tot nog toe slechts één keer geweld gebruikt, door 
iemand bewusteloos te slaan. De man heeft al drie gevangenisstraffen 
achter de rug voor soortgelijke delicten. 

Afdoeningen: 

1. schadevergoeding van 25.000 gulden + voorwaardelijke gevangenisstraf 
van 6 maanden 

2. 240 dienstverlening (timmer- en schilderwerkzaamheden in twee 
buurthuizen) 

3. 4 maanden gevangenisstraf, waarvan 1 voorwaardelijk 
4. 4 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk 
5. 18 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk 
6. 6 jaar gevangenisstraf onvoorwaardelijk 

Wilt u bij elk van deze 6 strafrechtelijke reacties aangeven in hoeverre u die 
geschikt vindt als afdoening? 

Antwoordmogelijkheden: 
1. helemaal niet geschikt 
2. niet geschikt 
3. enigszins geschikt 
4. geschikt 
5. zeer geschikt 
0. weet niet 

Welke van deze zes straffen denkt u dat de rechter in Nederland in een 
geval als dit oplegt? (Slechts één noemen!) 
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Geval 6: 

95 

Een man van 25 jaar heeft zijn 24-jarige buurvrouw verkracht, nadat zij 
bij hem thuis 's avonds een glaasje heeft gedronken. Zij heeft zich wel 
verweerd, maar haar verzet opgegeven nadat hij haar op de bank had 
gedrukt en dreigde haar te slaan. 

Beiden zijn ongehuwd. Ze hadden geen relatie, maar waren het 
afgelopen jaar twee keer samen uitgeweest en ze waren ook wel eerder 
over en weer bij elkaar thuis geweest. De man is niet eerder met de 
politie in aanraking geweest 

Afdoeningen: 

1. boete van fl. 1.000 
2. elektronisch huisarrest van 1 maand 
3. 200 uur dienstverlening (administratieve werkzaamheden voor 

liefdadigheidsinstelling) + 1 maand voorwaardelijk 
4. 6 maanden gevangenisstraf waarvan 2 voorwaardelijk 
5. 1 jaar gevangenisstraf onvoorwaardelijk 
6. 1 jaar gevangenisstraf onvoorwaardelijk + verplichte opname in 

psychiatrische kliniek 

Wilt u bij elk van deze 6 strafrechtelijke reacties aangeven in hoeverre u die 
geschikt vindt als afdoening? 

Antwoordmogelijkheden: 
1. helemaal niet geschikt 
2. niet geschikt 
3. enigszins geschikt 
4. geschikt 
5. zeer geschikt 
0. weet niet 

Welke van deze zes straffen denkt u dat de rechter in Nederland in een 
geval als dit oplegt? (Slechts één noemen!) 



Geval 7: 

Een 42-jarige Colombiaanse man wordt op Schiphol gepakt met in zijn 
bagage 1 kilo cocaïne. 

De man werkt in opdracht van een drugs-syndicaat in Colombia dat al 
tijden cocaïne levert aan een Nederlandse groep die deze drugs hier 
verkopt. Hij is nog nooit eerder in Nederland geweest. Hij verklaart wel 
te hebben geweten dat hij drugs smokkelde en dat dat verboden is, maar 
heeft het gedaan omdat hij het geld dat hij zou verdienen (vijfduizend ,  
dollar) nodig had voor het levensonderhoud van zijn vrouw en kinderen. 

Afdoeningen: 

1. 6 maanden gevangenisstraf 
2. geldboete van 7.500 gulden + 1 jaar gevangenisstraf voorwaardelijk 
3. 12 maanden gevangenisstraf 
4. 2 jaar gevangenisstraf 
5. 3 jaar gevangenisstraf 
6. 6 jaar gevangenisstraf 

[Let op: in alle gevallen worden de drugs in beslag genomen en wordt de 
man na het uitzitten van zijn straf op het vliegtuig terug naar Colombia 
gezet] 

Wilt u bij elk van deze 6 strafrechtelijke reacties aangeven in hoeverre u die 
geschikt vindt als afdoening? 

Antwoordmogelijkheden: 
1. helemaal niet geschikt 
2. niet geschikt 
3. enigszins geschikt 
4. geschikt 
5. zeer geschikt 
0. weet niet 

Welke van deze zes straffen denkt u dat de rechter in Nederland in een 
geval als dit oplegt? (Slechts één noemen!) 
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