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Voorwoord

Dit rapport beschrijft de tussentijdse uitkomsten van een onderzoek naar

het experiment met elektronisch toezicht, dat op 11 juli 1995 in de vier noor-

delijke arrondissementen van ons land van start is gegaan. De gegevens in

dit rapport hebben betrekking op de voorbereiding en implementatie van

het experiment en op het verloop en de uitkomsten ervan gedurende het eer-

ste jaar. De procesmatige kant van het experiment krijgt hierbij de meeste

aandacht. In het later te verschijnen eindrapport zal uitgebreid worden in-

gegaan op de resultaten van het experiment met elektronisch toezicht.

Aan de totstandkoming van dit interimrapport heeft een groot aantal per-

sonen een bijdrage geleverd. In de eerste plaats gaat een woord van dank uit

naar de onder elektronisch toezicht gestelde personen en hun huisgenoten

die zich over hun ervaringen hebben laten interviewen. Ook de medewerkers

van de reclassering, het gevangeniswezen en het departement en leden van

de rechterlijke macht en de advocatuur die ten behoeve van dit rapport

geïnterviewd zijn, hebben belangrijke informatie aangedragen. Barbara van

Gestel en Jeanette Jacobs hebben een deel van de interviews met de deel-

nemers en hun huisgenoten voor hun rekening genomen. De medewerkers

van de reclassering, de PI Groningen en de dienst justitiële Inrichtingen die

hebben geholpen bij het verzamelen van gegevens over de aangemelde en

geplaatste elektronisch-toezichtkandidaten, worden eveneens bedankt voor

hun medewerking. Tot slot gaat een woord van dank uit naar de leden van

de begeleidingscommissie (zie bijlage 1) en van de leescommissie voor hun

kritische commentaar op de conceptrapportages.



Samenvatting en discussie

In dit rapport worden de tussentijdse resultaten vermeld van een onderzoek

naar het experiment met elektronisch toezicht dat op 11 juli 1995 in het

noorden van het land van start is gegaan. Het experiment, dat twee jaar zal

duren, moet uitwijzen of en onder welke condities elektronisch toezicht een

bruikbaar alternatief vormt voor de tenuitvoerlegging van (een deel van) een

onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarbij richt men zich vooralsnog op

twee categorieën verdachten/veroordeelden. De eerste categorie bestaat uit

personen die gezien de ernst van de gepleegde feiten en/of hun eerdere jus-

titiecontacten eigenlijk niet meer in aanmerking komen voor een taakstraf,

maar die men toch graag buiten de gevangenis houdt. Door een onvoorwaar-

delijke gevangenisstraf op te leggen van maximaal zes maanden op te leggen,

die wordt omgezet in dienstverlening, plus een voorwaardelijke gevangenis-

straf met als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich voor een

bepaald aantal maanden onder elektronisch toezicht laat stellen, kan de

gewenste straf(verzwaring) worden gerealiseerd. De tweede categorie wordt

gevormd door gedetineerden in de laatste fase van hun gevangenisstraf. Zo-

wel gedetineerden die in aanmerking komen voor plaatsing in een peniten-

tiaire open inrichting of een inrichting voor dagdetentie, als gedetineerden

die na het onherroepelijk worden van hun vonnis nog maar een kort straf-

restant hebben, kunnen, indien zij aan bepaalde criteria voldoen, in aanmer-

king komen voor plaatsing onder elektronisch toezicht. De duur van het elek-

tronisch toezicht varieert van één tot zes maanden. Gedurende die periode

volgen de deelnemers een verplicht dagprogramma, bestaande uit werk of

opleiding of bijvoorbeeld het volgen van het programma van dagdetentie.

Daarnaast kan het dagprogramma één of meer vrij te besteden uren per dag

of per week bevatten. Gedurende de overige uren dient de deelnemer thuis

te zijn. De verplichte aanwezigheid thuis wordt langs elektronisch weg - via

een enkelbandzender en een ontvanger in de woning van de deelnemer, die

verbonden is met een computer van een particulier beveiligingsbedrijf -

gecontroleerd.
Bij het opzetten van het experiment met elektronisch toezicht hebben de re-

classering, het gevangeniswezen, de rechterlijke macht en het departement

nauw samengewerkt. Ook in de uitvoering van het experiment spelen deze

organisaties een belangrijke rol. De manier waarop het elektronisch toezicht

door deze organisaties gestalte is en wordt gegeven, staat centraal in dit tus-
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senrapport. In het in 1997 te verschijnen eindrapport zal uitgebreid worden

ingegaan op de resultaten van het experiment: hoeveel detentie is door elek-

tronisch toezicht vervangen, welke factoren zijn van invloed op het verloop

en de afloop van het toezicht, hoeveel van de aangemelde kandidaten wor-

den onder elektronisch toezicht geplaatst en hoeveel vallen er af en om wel-

ke reden, enzovoort. Ook zal in het eindrapport uitvoerig worden ingegaan
op de meningen en ervaringen van de 'consumenten' van elektronisch toe-

zicht: personen die onder elektronisch toezicht zijn gesteld en eventueel van

hun huisgenoten. De uitwerking van de interviews met deze consumenten in

dit tussenrapport, is bedoeld als een eerste, voorlopige indruk.

Dit rapport, dat de stand van zaken 'halverwege' het experiment met elektro-

nisch toezicht weergeeft, bestaat uit twee delen. In deel 1 worden enkele

cijfers gepresenteerd over kandidaten die tussen juli 1995 en juni 1996 voor

elektronisch toezicht zijn aangemeld en vervolgens al dan niet onder toe-

zicht zijn geplaatst. Ook wordt ingegaan op het verloop en de afloop van de

in totaal vijftig toezichten die in die periode van start zijn gegaan. De nadruk

in dit rapport ligt echter op deel 2, waarin de procesmatige kant van het ex-
periment met elektronisch toezicht gedurende het eerste proefjaar beschre-

ven wordt. Door middel van interviews met sleutelinformanten is nagegaan

hoe de opzet, de implementatie en de uitvoering van het experiment zijn
verlopen en wat de meningen en ervaringen van de betrokken personen in

dezen zijn. Deze inventarisatie heeft een aantal aandachtspunten en knel-

punten opgeleverd die - bij voorkeur in de nog resterende proefperiode -

dienen te worden aangepakt. Verder hebben de interviews een aantal sugges-

ties voor oplossingsrichtingen opgeleverd, waarvan enkele inmiddels overi-

gens al zijn 'ingeslagen'. Voor duidelijke beleidsaanbevelingen is het evenwel,

halverwege het experiment, nog te vroeg. Bovendien leent het onderzoeks-

materiaal zich hier niet voor.

Op grond van de verzamelde informatie kan de volgende tussenbalans wor-

den gemaakt van het experiment met elektronisch toezicht.

Kwantitatieve ontwikkeling

Als we kijken naar het aantal aanmeldingen voor en plaatsingen onder elek-

tronisch toezicht, dan kunnen we constateren dat de beschikbare capaciteit

- vijftig personen tegelijkertijd onder elektronisch toezicht - in het eerste

experimentele jaar geenszins volledig benut is. In de periode van 11 juli 1995
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tot halverwege juni 1996 zijn in totaal niet meer dan vijftig personen onder

elektronisch toezicht gesteld. Nagenoeg evenveel kandidaten zijn om uiteen-

lopende redenen niet geplaatst. Voor deze achterblijvende instroom zijn

diverse verklaringen aan te dragen: gebrekkige voorlichting/PR, de afwach-

tende houding bij de rechterlijke macht, de 'eigen cultuur' binnen het gevan-

geniswezen, 'onwennigheid' met deze nieuwe taak bij de reclassering, enzo-

voort. Elk van deze factoren heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Sommige

hadden vooraf beïnvloed kunnen worden, andere zijn achteraf nog te beïn-
vloeden (waarover later meer). Van belang is echter dat men zich realiseert

dat het om een experiment gaat met een geheel nieuwe sanctiemodaliteit,

die bovendien de medewerking vereist van een aantal partijen: rechterlijke

macht, advocatuur, reclassering en penitentiaire inrichtingen. Net als ieder

ander experiment op het gebied van de strafrechtstoepassing heeft de proef

met elektronisch to.ezicht een aanloopperiode nodig, een periode waarin

men 'voorzichtig wat uitprobeert met weer zo'n nieuw "door Den Haag be-

dacht" concept om het cellentekort terug te dringen'. In dit licht beschouwd

geven de cijfers over het eerste experimentele jaar geen reden voor ongerust-

heid. De detentiefaseringsvariant geeft met 107 aanmeldingen en 48 plaat-

singen - waarvan slechts twee mislukkingen - aan dat men voor elektronisch

toezicht een plaats ziet in de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf.

Bovendien groeit het aantal plaatsingen onder elektronisch toezicht gestaag,

evenals het aantal verschillende penitentiaire inrichtingen dat gedetineer-

den voor elektronisch toezicht aanmeldt. Ook voor de taakstrafvariant lijkt

er ruimte te zijn, al is het aantal aangevraagde adviezen en veroordelingen

tot dienstverlening in combinatie met elektronisch toezicht gedurende het

eerste proefjaar klein. De geïnterviewde leden van de rechterlijke macht

geven in ieder geval aan, in dienstverlening plus elektronisch toezicht een

aanvaardbaar alternatief te zien voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf

van zo'n negen tot twaalf maanden, mits de verdachte/veroordeelde aan een

aantal voorwaarden voldoet en er een goed uitgewerkt voorstel ligt. Van be-

lang is verder dat de mogelijkheid van elektronisch toezicht duidelijk onder

de aandacht wordt gebracht. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het

feit dat een recente voorlichtingsronde op het parket te Leeuwarden resul-

teerde in maar liefst vijftien adviesaanvragen voor potentiële taakstrafklan-

ten. Beschikbare cijfers over het aantal aanmeldingen en plaatsingen van

zowel detentiefaseerders als taakstrafklanten in de eerste maanden van het

tweede proefjaar wijzen bovendien op een aanzienlijk hogere instroom dan

in het eerste proefjaar.
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Oordeel over het experiment

Uit de interviews met de betrokken personen valt op te maken dat het (ex-
periment met) elektronisch toezicht over het geheel genomen naar tevreden-

heid verloopt. Op een enkeling na geven de deelnemers en eventueel hun

huisgenoten te kennen het elektronisch toezicht te prefereren boven een ver-

blijf in een penitentiaire inrichting. Het strikte dagprogramma zorgt daarbij

zowel voor een zinvolle invulling van het toezicht als voor het feit dat het

elektronisch toezicht als een'echte straf' wordt ervaren. Van een duidelijk
gevoel van inbreuk op de privacy lijkt bij de meeste deelnemers en huisgeno-

ten geen sprake te zijn. Ook de geïnterviewde medewerkers van de reclasse-

ring, het gevangeniswezen en het departement en de leden van de rechter-
lijke macht en de advocatuur zijn over het geheel genomen positief over (het
verloop van) het experiment met elektronisch toezicht. Een aantal zaken in

de opzet en uitvoering van het experiment is echter minder goed verlopen

en vragen (nog) de nodige aandacht.

Voorlichting/PR

Een eerste punt dat door zowel de deelnemers aan het experiment als de ver-

tegenwoordigers van de betrokken organisaties wordt genoemd, is de voor-

lichting over elektronisch toezicht. Deze heeft duidelijk tekortgeschoten.

De deelnemers geven te kennen dat ze in feite nauwelijks wisten wat elek-
tronisch toezicht inhield en wat zij ervan moesten verwachten toen zij zich

als kandidaat aanmeldden. Het bureau Sociale Dienstverlening (BSD) van de

penitentiaire inrichting kon in dezen weinig duidelijkheid verschaffen. Dit

leidde tot nogal wat onduidelijkheid over bijvoorbeeld uitkeringen, de te

volgen detentieroute en de daginvulling. Ook de medewerkers van de reclas-

sering, het gevangeniswezen en het departement en de leden van de rechter-

lijke macht en de advocatuur vinden dat de voorlichting over elektronisch

toezicht te kort is geschoten. Een eenmalige voorlichtingsronde, zoals voor

de start van het experiment heeft plaatsgevonden, is duidelijk te weinig

geweest. Bovendien is de voorlichting indertijd uitsluitend gericht geweest

op de hogere hiërarchische niveaus binnen de organisaties en niet (mede)

op de personen die de feitelijke selectie van kandidaten uitvoeren of in ieder

geval een belangrijke signalerende functie (kunnen) vervullen. De recentelijk

gestarte, nieuwe voorlichtingsronde lijkt hier overigens verbetering in te

brengen, evenals de voorlichting aan het gevangeniswezen, de rechterlijke

macht en de advocatuur aan de hand van 'concrete' zaken.
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Het geven van dergelijke voorlichting kost echter veel tijd. Tijd, die nu vooral

voor rekening komt van de reclassering. Daar komt bij dat, zoals de geïnter-

viewden aangeven, de boodschap met betrekking tot elektronisch toezicht

waarschijnlijk eerder of beter overkomt als zij wordt uitgedragen door

iemand uit de eigen organisatie, in plaats van door iemand uit een externe

organisatie. Het lijkt daarom een goede zaak om binnen het gevangenis-

wezen en binnen de rechterlijke macht meer tijd dan wel menskracht vrij te

maken voor het geven van voorlichting aan de eigen organisatie. Dergelijke

voorlichting kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het openbaar ministerie en

de rechtbank hun afwachtende houding (enigszins) laten varen en vaker uit

eigen beweging advies met betrekking tot elektronisch toezicht aanvragen.

Ook binnen het gevangeniswezen zal meer voorlichting uit eigen kring er

wellicht toe leiden dat elektronisch toezicht vaker of eerder als een zinvolle

aanvulling op de bestaande detentiefaseringsmogelijkheden wordt gezien

dan nu het geval is. Een uitgebreid artikel in een vaktijdschrift voor advo-

caten kan de bekendheid van elektronisch toezicht binnen deze groep van

'leveranciers' van kandidaten bevorderen.

Elektronisch toezicht in het kader van detentiefasering

Uit de interviews met de vertegenwoordigers van de betrokken organisaties

kan worden opgemaakt dat de plaats van het elektronisch toezicht binnen

de detentiefasering vanaf het begin van het experiment (te) onduidelijk is

geweest. Aan deze onduidelijkheid is een aantal facetten te onderscheiden.

In de eerste plaats is dat het feit dat elektronisch toezicht in principe wat be-

treft duur noch inhoud en (mate van) vrijheden vastligt. Het ontbreken van

richtlijnen of vaste criteria voor het toekennen en intrekken van vrijheden

heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de zwaarte van elektronisch toezicht - en

daarmee de positie ten opzichte van andere modaliteiten - onduidelijk is.

Ook qua inhoud en duur vertoont elektronisch toezicht veel meer variatie-

(mogelijkheden) dan plaatsing in een POI of een inrichting voor dagdetentie.

Dit maakt het voor penitentiaire inrichtingen lastig om al een jaar of langer
voor de VI-datum vast te stellen, of en hoe elektronisch toezicht valt in te

passen in het detentietraject van een gedetineerde. Dit knelpunt lijkt echter

van tijdelijke aard te zijn. Naarmate men meer ervaring opdoet met het

onder elektronisch toezicht stellen van detentiefaseerders, wordt het voor

de inrichtingen duidelijker wat elektronisch toezicht in de praktijk inhoudt

en hoe het kan worden ingevuld.
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De onduidelijke positie van elektronisch toezicht ten opzichte van andere

modaliteiten blijkt ook uit de 'ET-plusvariant', waarbij het programma van

dagdetentie wordt 'ingebouwd' in het elektronisch toezicht. Deze construc-

tie biedt als voordeel dat het op reïntegratie gerichte programma van dag-

detentie kan worden gecombineerd met een strikt dagprogramma onder

elektronisch toezicht. Een knelpunt is echter de onduidelijke verantwoorde-

lijkheidsverdeling bij deze constructie. Het is niet altijd duidelijk wie - de

coordinator elektronisch toezicht of de medewerkers van de inrichting voor

dagdetentie - wanneer waarvoor verantwoordelijk is. Ook beschikt men over
weinig mogelijkheden om de laatste zes weken van de detentie, wanneer het

elektronisch toezicht is afgelopen en de deelnemer formeel in dagdetentie is

geplaatst, zinvol in te vullen.
Een meer principieel knelpunt bij de toepassing van elektronisch toezicht

in het kader van detentiefasering is dat hiervoor een advies van een externe

organisatie - de reclassering - vereist is. Dit is vreemd binnen het gevan-

geniswezen, waar detentiefasering in de meeste gevallen een interne aan-

gelegenheid is. Het feit dat inrichtingen nu 'plotseling' een externe instantie

moeten inschakelen indien ze elektronisch toezicht in de detentieroute

willen opnemen, vormt in een aantal gevallen een struikelblok: het lijkt extra

werk voor de inrichting met zich mee te brengen. Daar komt bij dat die exter-

ne instantie adviseert over slechts een deel van de detentieroute: het elektro-

nisch toezicht. Het opstellen van de totale detentieroute blijft een zaak van

de inrichting. Het advies van de reclassering en het voorstel van de peniten-

tiaire inrichting kunnen daarbij bovendien in bepaalde opzichten met elkaar

in strijd zijn. De reclassering kan bijvoorbeeld adviseren om een kandidaat

alleen onder elektronisch toezicht te plaatsen en af te zien van een eventuele

plaatsing in een inrichting voor dagdetentie vanwege de lange reistijd of

omdat de kandidaat al 'voldoende sociaal vaardig' is. In het voorstel van de

penitentiaire inrichting kan plaatsing in dagdetentie echter een integraal

onderdeel uitmaken van het totale, voor die kandidaat opgezette, detentie-

traject. De Selectie Advies Commissie voor het gevangeniswezen (SAC), die

over de voorgestelde detentieroute - en dus ook over het advies van de

reclassering inzake het elektronisch toezicht - beslist, wordt in een dergelijk

geval met twee, op bepaalde punten afwijkende voorstellen geconfronteerd.

Veel onduidelijkheid over de besluitvorming in de SAC waarmee de cotirdina-

toren zich in dergelijke situaties geconfronteerd zien, zou kunnen worden

weggenomen indien er meer (voor)overleg zou plaatsvinden tussen de peni-

tentiaire inrichting, die het detentieplan opstelt en aan de SAC voorlegt, en



Samenvatting en discussie 7

de reclassering, die over een deel van dat plan - het elektronisch toezicht -

adviseert. Ook zou gezocht kunnen worden naar manieren om de reclasse-

ring al in een vroeg stadium bij het opstellen van einde-detentieplannen te

betrekken. Of en hoe een dergelijke betrokkenheid binnen de huidige opzet

van het elektronisch toezicht moet en kan worden vormgegeven, zou nader

kunnen worden uitgewerkt door het deelproject'detentiefasering'.

Een ander belangrijk aandachtspunt bij de toepassing van elektronisch toe-

zicht in het kader van detentiefasering betreft de termijn voor het uitbrengen

van een advies. Uit de interviews met de coordinatoren elektronisch toezicht

blijkt dat de afgesproken termijn van twee weken in de meeste gevallen niet

haalbaar is. Administratieve procedures bij de reclassering, bloktijden bij

penitentiaire inrichtingen, reistijden en noodzakelijke werkzaamheden ten

behoeve van de andere kandidaten en deelnemers aan het experiment met

elektronisch toezicht leiden ertoe dat voor een advies gemiddeld vier weken

nodig zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat gedetineerden zich terugtrekken

omdat het allemaal te lang duurt, of dat de termijnen voor detentiefasering

in de knel komen. Dit laatste speelt vooral bij gedetineerden die nog een

betrekkelijk kort strafrestant hebben. Aan een aantal belemmeringen, zoals

reistijden en de tijd die nodig is om een advies te schrijven, valt weinig te

doen. Andere belemmeringen kunnen in principe wel (gedeeltelijk) worden

opgelost zonder de adviestaak van de reclassering ingrijpend te veranderen.

Zo zouden adviesaanvragen bijvoorbeeld direct aan de coordinatoren kun-

nen worden doorgegeven in plaats van ze eerst in te boeken bij de reclasse-

ring. Dit kan al snel één of meer dagen 'tijdwinst' opleveren. Penitentiaire

inrichtingen zouden de coordinatoren verder in de gelegenheid kunnen stel-

len gedetineerden over wie advies is aangevraagd, te allen tijde te bezoeken

(dus ook tijdens blokuren). Verder zou tijdwinst kunnen worden geboekt

door niet af te wachten hoe het eerste verlof verloopt, maar gedetineerden al

voor het proefverlof als elektronisch-toezichtkandidaat bij de reclassering

aan te melden indien men verwacht dat het verlof zonder problemen zal

verlopen.

Elektronisch toezicht in het kader van een taakstraf

Het belangrijkste knelpunt dat bij de toepassing van elektronisch toezicht in
het kader van een taakstraf wordt gesignaleerd, is - naast de afwachtende

houding bij de rechterlijke macht - de onzekerheid over de uitkomst van het

strafproces. Aan die onzekerheid valt weinig te doen. Vooroverleg met de

behandelend officier van justitie vormt bijvoorbeeld geen garantie dat er een
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dienstverlening in combinatie met elektronisch toezicht'uitrolt. Wel mag

worden verwacht dat, naarmate er meer ervaring is opgedaan met de combi-

natie van taakstraf en elektronisch toezicht, het steeds gemakkelijker wordt

een goede inschatting te geven van 'elektronisch-toezichtwaardige' zaken.

Uit de interviews met de leden van de rechterlijke macht valt in ieder geval

op te maken dat zij elektronisch toezicht duidelijk als een strafverzwarend

element zien. De kans op een aanzuigende werking in de zin van het opleg-

gen van elektronisch toezicht plus een taakstraf in een zaak waarin, gezien

de ernst en omstandigheden, volstaan kan worden met een dienstverlening,
is bij een dergelijke toepassing gering.

Inbreng van de reclassering

Het laatste punt waaraan in deze samenvatting aandacht dient te worden

besteed, is de inbreng van de reclassering. Voor de reclassering is namelijk

een grote rol weggelegd bij het experiment met elektronisch toezicht. Naast

de advisering over mogelijke kandidaten wordt veel tijd geïnvesteerd in de

controle en begeleiding van de deelnemers aan het experiment. Over het

algemeen kunnen de coordinatoren goed met de hun toegedeelde taken en

verantwoordelijkheden uit de voeten. Er is echter ook hier een aantal knel-

punten te signaleren.

In de eerste plaats is dat de werkdruk. De meeste coordinatoren besteden

aanzienlijk meer tijd aan elektronisch toezicht dan aanvankelijk is begroot.

Voor een deel gaat deze tijd zitten in de adviestaak en in de, volgens de

reclassering onmisbare, (controle)bezoeken aan de deelnemers thuis of

op het werk. Veel tijd gaat echter ook op aan zaken die een dergelijke inzet

eigenlijk niet verdienen, zoals het 'administratieve werk' dat samenhangt

met (tijdelijke) wijzigingen in het dagprogramma van de deelnemers en

bijvoorbeeld contacten met sociale diensten die weigeren een uitkering aan

een deelnemer te verschaffen. Het valt te bezien in hoeverre automatisering

van een deel van de administratieve handelingen (het doorgeven van wijzi-

gingen in dagprogrammás via een laptopcomputer met modem) en een

landelijke regeling van de uitkeringsproblematiek - waarover overlegd wordt

met het ministerie van Sociale Zaken - zullen leiden tot meer en zinvoller te

besteden tijd voor de coordinatoren.

Een ander belangrijk knelpunt is dat een aantal belangrijke zaken nog niet

goed geregeld is. Te denken valt in dit verband aan duidelijke criteria voor

het toekennen en intrekken van vrijheden. Nu gebeurt dit nog - op basis van

voorlopig geformuleerde, vrij ruime richtlijnen en in/na onderling overleg -
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door de reclassering 'naar eigen inzicht'. Dit leidt niet alleen tot een onduide-

lijke positie van elektronisch toezicht ten opzichte van andere modaliteiten,
maar kan ook leiden tot ongewenste verschillen in de bejegening van deel-

nemers. Er is dan ook behoefte aan meer uitgewerkte richtlijnen die kunnen

zorgen voor meer duidelijkheid en consistentie in dezen.

Een meer algemeen knelpunt voor de meeste geïnterviewde vertegenwoor-

digers van de reclassering, het gevangeniswezen en het departement vormt

de onduidelijke positie van de reclassering ten opzichte van het gevangenis-

wezen. Recentelijk is bijvoorbeeld afgesproken dat de reclassering op eigen

initiatief veranderingen mag doorvoeren in de dagprogramma's van detentie-

faseerders tijdens het elektronisch toezicht. Achteraf legt zij hierover verant-

woording af aan de PI Groningen. Hoewel dit volgens de geïnterviewden

goed werkt, groeit bij de meesten echter de behoefte aan een meer formele

regeling van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken

partijen. Zo'n formele standpuntbepaling wordt actueler naarmate het einde

van de experimentele periode nadert.

Iets soortgelijks geldt voor de taakstrafmodaliteit. Hoewel dit in de inter-

views niet ter sprake is gekomen, dient men zich af te vragen wat de status is

van elektronisch toezicht als bijzondere voorwaarde bij een taakstraf. Gaat

het om een vrijheidsbeperkende maatregel? Wat moet er gebeuren met het

elektronisch toezicht als de dienstverlening wordt stopgezet of omgekeerd:

kan de dienstverlening doorgaan als het elektronisch toezicht mislukt?

Dergelijke vragen dienen beantwoord te zijn voordat elektronisch toezicht

- in zijn huidige vorm - op landelijke schaal wordt ingevoerd. Met juli 1997

als beslismoment over het al dan niet - op ruimere schaal - doorgaan met

elektronisch toezicht in het vooruitzicht, valt er dus nog het nodige werk te

verzetten.



1

Inleiding

Op 11 juli 1995 is in het noorden van het land een experiment met elektro-

nisch toezicht van start gegaan. Sinds die datum kunnen veroordeelden die

aan bepaalde criteria voldoen, een deel van hun straf 'thuis uitzitten'. Het

experiment, dat een looptijd heeft van twee jaar, vindt plaats in de arron-

dissementen Groningen, Leeuwarden, Assen en Zwolle. Het doel van het

experiment is, vast te stellen in hoeverre en onder welke omstandigheden

elektronisch toezicht een alternatief vormt voor de tenuitvoerlegging van

een (deel van een) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Op grond van onder

andere de uitkomsten van het experiment zal in juli 1997 een beslissing

worden genomen over eventuele ruimere, landelijke invoering van het

elektronisch toezicht.

De departementale dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft het WODC

gevraagd het experiment te evalueren. Aan onder andere de volgende vragen

wordt aandacht besteed.
- Wie worden er voor elektronisch toezicht aangemeld?

- Wie van de aangemelde personen worden wel en wie worden'niet onder

elektronisch toezicht geplaatst (en om welke reden)?

- Hoe ziet het elektronisch toezicht er in de praktijk uit, hoe wordt het

vorm gegeven?
- Hoe verloopt het elektronisch toezicht, welke factoren zijn op het ver-

loop en de afloop van het toezicht van invloed?

- Hoeveel dagen detentie worden er door het elektronisch toezicht ver-

vangen?
In de evaluatie wordt verder ingegaan op de voorbereiding, de implemen-

tatie en de uitvoering van het experiment. Getracht wordt een antwoord te

geven op vragen als: Is in de voorbereiding van het experiment aan alle rele-

vante aspecten voldoende aandacht gegeven? Tegen welke onverwachte situ-

aties en knelpunten loopt men in de praktijk aan? Hoe verlopen de samen-

werking en de communicatie tussen de betrokken personen en organisaties?

Ook de 'consumenten' van het elektronisch toezicht komen in de evaluatie
aan bod. Onderzocht wordt hoe personen die onder elektronisch toezicht

zijn geplaatst, deze beperking van hun bewegingsvrijheid ervaren en wat

eventueel hun huisgenoten ervan vinden.

Over de uitkomsten van het onderzoek wordt twee keer gerapporteerd. Een

keer ongeveer halverwege de looptijd van het experiment (juli 1996) en een
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keer aan het eind van de experimentele periode (juli 1997). In dit tussentijd-

se verslag, dat de stand van zaken in juli 1996 weergeeft, ligt de nadruk op de

procesmatige kant van het experiment met elektronisch toezicht. Aan de

hand van interviews met sleutelinformanten wordt beschreven hoe de voor-

bereiding, de implementatie en de uitvoering van het elektronisch toezicht

gedurende het eerste proefjaar zijn verlopen. Ook wordt ingegaan op wat de
eerste deelnemers aan het experiment van hun plaatsing onder elektronisch

toezicht vonden. Deze interviews met de 'uitvoerenden' en de deelnemers

leveren een aantal belangrijke aandachtspunten en knelpunten op, waarvan

sommige immiddels al zijn opgelost dan wel aangepast. De verkregen infor-

matie kan worden gebruikt om na te gaan welke aanpassingen van het expe-

riment nog wenselijk en mogelijk zijn. Dergelijke aanpassingen kunnen dan

zo veel mogelijk in de resterende proefperiode worden doorgevoerd. Omdat

een tussentijdse inventarisatie van aandachtspunten en eventuele knelpun-

ten een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verdere verloop van het

experiment, wordt in dit verslag uitgebreid op de meningen en ervaringen

van sleutelinformanten van betrokken organisaties ingegaan.' 1

Verder wordt in dit verslag een cijfermatig overzicht gegeven van de aan-

meldingen voor en plaatsingen onder elektronisch toezicht sinds de start

van het experiment tot halverwege juni 1996. Het gaat hierbij om een globale

'tussenstand'. De dataverzameling ten behoeve van het onderzoek - waar-

onder de interviews met deelnemers en eventueel hun huisgenoten - loopt

door tot eind 1996. In het later te verschijnen eindrapport zal uitgebreid

worden ingegaan op de kenmerken van de personen die voor elektronisch

toezicht zijn aangemeld respectievelijk onder elektronisch toezicht zijn

geplaatst en op het verloop en de afloop van de aanmeldingen en de plaat-

singen onder elektronisch toezicht. Ook zal in het eindrapport nog uitvoerig

worden ingegaan op de ervaringen van de onder elektronisch toezicht gestel-

den en eventueel hun huisgenoten.

Dit tussenverslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt een over-

zicht gegeven van de aanmeldingen voor en plaatsingen onder elektronisch

toezicht die hebben plaatsgevonden in de periode sinds de start van het

experiment tot halverwege juni 1996. Beschreven wordt'wat voor' en hoe-

1 In het eindrapport zal kort worden ingegaan op de vraag welke veranderingen en verbeteringen

gedurende het laatste jaar van het experiment zijn doorgevoerd en met welk resultaat.
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veel kandidaten voor elektronisch toezicht zijn aangemeld, hoeveel van hen

vervolgens zijn geplaatst respectievelijk zijn afgevallen - en om welke reden

- en hoe het elektronisch toezicht is verlopen. Het tweede deel van het rap-

port staat in het teken van de meningen over en ervaringen met (het experi-

ment met) elektronisch toezicht. Eerst wordt kort ingegaan op de meningen

en ervaringen van de 'consumenten' van elektronisch toezicht: de personen

die onder elektronisch toezicht zijn gesteld en eventueel hun huisgenoten.

Vervolgens komen sleutelinformanten van organisaties die rechtstreeks met

elektronisch toezicht te maken hebben aan het woord. Aangegeven wordt

hoe betrokken personen die werkzaam zijn bij de reclassering, het departe-

ment, het gevangeniswezen, de rechterlijke macht en de advocatuur de op-

zet, de voorbereiding en de uitvoering van het experiment met elektronisch

toezicht 'tot op heden' beoordelen en welke knelpunten zij hierin signaleren.

Alvorens met deel 1 te beginnen, wordt in hoofdstuk 2 eerst enige algemene

informatie over het experiment gegeven. Elektronisch toezicht is immers een

geheel nieuwe modaliteit. Door in het kort te beschrijven hoe het experi-

ment is opgezet, wie voor elektronisch toezicht in aanmerking komen, hoe

(de aanmelding voor) elektronisch toezicht verloopt en dergelijke, zijn de

uitkomsten in deel 1 en 2 wellicht beter te begrijpen.



2

Opzet van het experiment

2.1 Achtergrond

Directe aanleiding tot het experiment met elektronisch toezicht vormde een

rapport van de Heroverwegingswerkgroep Subsidies Delinquentenzorg en

Jeugdinrichtingen van mei 1992. In dit rapport wordt elektronisch toezicht

voorgesteld als een mogelijkheid om zowel celcapaciteit als kosten voor het

gevangeniswezen te besparen. Nadat het voorstel in 1993 door de regering

was overgenomen, werd de interdepartementale Projectgroep Elektronisch

Toezicht in het leven geroepen, die tot taak had te adviseren over de voor-

waarden en de inhoud van een experiment met elektronisch toezicht. Deze

projectgroep adviseerde om een tweejarig experiment op te zetten in één

regio, waarbij elektronisch toezicht op twee manieren zou worden toegepast:

als een vorm van detentiefasering en als bijzondere voorwaarde bij een

taakstraf.2 Voor de nadere uitwerking en implementatie van het experiment

werd een projectstructuur in het leven geroepen, bestaande uit een alge-

meen projectleider en twee deelprojecten -'detentiefasering' en'taakstraf-

fen' - waarin vertegenwoordigers van het departement, de reclassering, het

gevangeniswezen en de rechterlijke macht zitting hebben. Een stuurgroep,

bestaande uit vertegenwoordigers van het departement en de rechterlijke

macht, werd in het leven geroepen om toezicht te houden op de voortgang

van het experiment en om ondersteuning te bieden bij de ontwikkelingen

die zich voordoen. Nadat de samenwerkingsafspraken en procedures rond

elektronisch toezicht waren vastgelegd en een voorlichtingsronde over elek-

tronisch toezicht onder de reclassering, het gevangeniswezen, de rechterlijke

macht en de advocatuur was voltooid, ging het experiment met elektronisch

toezicht op 11 juli 1995 van start.

2.2 Wat is elektronisch toezicht?

Onder elektronisch toezicht wordt verstaan: een vorm van controle, waarbij

gebruik wordt gemaakt van een of meer elektronische componenten die het

2 Van andere modaliteiten, zoals schorsing van de voorlopige hechtenis of vervanging van korte,

bij verstek opgelegde vrijheidsstraffen werd afgezien, omdat zij het risico van 'sterke aanzuigen-

de werking' of'ondermijning van de rechterlijke uitspraak' in zich zouden dragen.
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mogelijk maken om te verifiëren of iemand gedurende een bepaalde termijn

op een vooraf met hem overeengekomen plaats aanwezig is.3 In de praktijk
houdt dit in dat iemand zijn woning niet mag verlaten, behalve op afgespro-

ken tijden. Het gaat dan om verplichte activiteiten buitenshuis, zoals het

verrichten van werk of het volgen van een opleiding, of om bijvoorbeeld het

afleggen van een bezoek aan huisarts of sociale dienst. Daarnaast kan een

gedeelte van de dag - een (paar) uur, een dagdeel of langer - vrij besteedbaar

zijn. Dat wil zeggen, de onder elektronisch toezicht gestelde bepaalt dan zelf

waar en hoe hij die tijd doorbrengt. Om de gewenste controle te kunnen uit-

oefenen, draagt de onder elektronisch toezicht gestelde - verder aangeduid

als deelnemer - een zender in de vorm van een enkelband. Deze zender

zendt gedurende 24 uur per dag twee keer per minuut een signaal uit. Het

signaal wordt, wanneer de deelnemer thuis is, opgevangen door een ontvan-

ger die in de woningvan de deelnemer staat opgesteld. Via de telefoonlijn

wordt het signaal doorgegeven aan een computer in de meldkamer van ADT
Security Systems, een particulier beveiligingsbedrijf. De computer contro-

leert of de deelnemer op de afgesproken tijden thuis is en geeft een alarm-

melding als dit niet het geval is of als de deelnemer de enkelband probeert te

verwijderen. De medewerker van ADT Security Systems neemt daarop onmid-

dellijk contact op met de reclassering, die nagaat wat de reden is voor de on-

geoorloofde af- of aanwezigheid thuis. Dit kan resulteren in een foutmelding

- wanneer de melding bijvoorbeeld het gevolg is van een technische storing

- of tot een officiële waarschuwing of zelfs stopzetting van het elektronisch

toezicht. Het waarschuwings- en stopzettingsbeleid wordt strikt toegepast:

kleine overtredingen, zoals een half uur verwijtbaar te laat, resulteren in een

officiële waarschuwing (gele kaart). Gaat de deelnemer opnieuw willens en

wetens in de fout of maakt hij een ernstige overtreding, dan volgt stopzetting

van het elektronisch toezicht.4 De duur van het elektronisch toezicht be-

3 Hoewel zowel mannen als vrouwen voor elektronisch toezicht in aanmerking komen, worden

de (potentiële) deelnemers in dit rapport gemakshalve aangeduid als personen van het manne-

lijk geslacht.

4 Dit'low tolerance'-concept is gebaseerd op het principe dat de tolerantie om overtredingen toe

te staan, afneemt / af dient te nemen naarmate het aantal vrijheden toeneemt. Het strikt toe-

passen van het waarschuwings- en stopzettingsbeleid betekent overigens niet dat er in het ge-

heel geen rekening wordt gehouden met de omstandigheden en de houding van de deelnemer.

Deelnemers die zich al geruime tijd goed aan de gemaakte afspraken hebben gehouden, zullen

bij een eerste overtreding minder snel een officiële waarschuwing krijgen dan deelnemers die

er al geruime tijd 'de kantjes van aflopen'.
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draagt minimaal een maand en maximaal zes maanden. Het maximumaantal

deelnemers dat tijdens de experimentele periode tegelijkertijd onder elektro-

nisch toezicht kan staan, bedraagt vijftig.

2.3 Doelgroepen

Het elektronisch toezicht richt zich, conform het advies van de Projectgroep

Elektronisch Toezicht, vooralsnog op twee groepen: personen in de eindfase

van hun detentie en personen die kunnen rekenen op meer dan zes maan-

den onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar die men toch graag buiten de

gevangenis wil houden.

2.3.1 Detentiefaseerders

De groep detentiefaseerders bestaat uit personen die in aanmerking komen

voor plaatsing in een penitentiaire open inrichting (Pol) of in een inrichting

voor dagdetentie.5 Indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen (waarover

verderop meer), kunnen zij de laatste fase van hun gevangenisstraf thuis uit-

zitten. Elektronisch toezicht wordt dan aan de detentiefasering toegevoegd,

waardoor de totale duur van de detentiefasering kan worden'opgerekt' van

maximaal 6,5 (Pol plus dagdetentie) tot maximaal 10 maanden (Pol plus
dagdetentie en/of elektronisch toezicht).6 Het verblijf in een gesloten of half-

open inrichting kan navenant worden verkort. Behalve deze 'echte' detentie-

faseerders kunnen ook gedetineerden in een huis van bewaring voor elektro-

nisch toezicht in aanmerking komen, indien er na het onherroepelijk worden

van het rechterlijk vonnis nog maar een kort strafrestant overblijft. Beide

categorieën gedetineerden worden door het bureau Sociale Dienstverlening

(BSD) van de penitentiaire inrichting geselecteerd en voorgedragen voor

detentiefasering / elektronisch toezicht. Over eventuele plaatsing in een

5 Voor plaatsing in een POI komt men in principe in aanmerking indien men een onvoorwaarde-

lijke gevangenisstraf van minimaal twaalf maanden heeft gekregen en ten minste de helft van

de totale detentietijd in een gesloten of halfopen inrichting heeft doorgebracht. De duur van

een verblijf in een POI bedraagt maximaal vijf maanden. Om voor zes weken dagdetentie in

aanmerking te komen, dient een gedetineerde ten minste de helft van een gevangenisstraf van

acht maanden of meer in een gesloten of halfopen inrichting te hebben doorgebracht.

6 De maximale duur van de detentiefasering inclusief elektronisch toezicht is vastgesteld op tien

maanden. Het aandeel van elektronisch toezicht in de detentiefasering zal daarbij in principe

niet meer bedragen dan zes maanden.
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open inrichting, in een inrichting voor dagdetentie en/of onder elektronisch

toezicht beslist de Selectie Advies Commissie voor het gevangeniswezen

(SAC). Wordt de gedetineerde onder elektronisch toezicht geplaatst, dan

wordt hij, althans op papier, overgeplaatst naar de PI Groningen, afdeling

Elektronisch Toezicht. Deze 'papieren inrichting' is formeel verantwoordelijk

voor de uitvoering van het elektronisch toezicht van detentiefaseerders.7

2.3.2 Taakstraf klanten

De tweede groep personen die voor elektronisch toezicht in aanmerking

komt, zijn verdachten (en veroordeelden in hoger beroep) die kunnen reke-

nen op een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes tot twaalf maanden.
Juridisch gezien komen deze personen niet meer in aanmerking voor een

taakstraf (lees: werkstraf). Door dienstverlening te combineren met elek-

tronisch toezicht, kan de gewenste-straf(verzwaring) evenwel gerealiseerd

worden. De betreffende personen worden dan veroordeeld tot zes maanden

onvoorwaardelijke gevangenisstraf, die wordt omgezet in dienstverlening,

plus een voorwaardelijke gevangenisstraf met als bijzondere voorwaarde

dat de veroordeelde zich gedurende een bepaald aantal maanden onder

elektronisch toezicht laat stellen. Het zal duidelijk zijn dat deze toepassing

van elektronisch toezicht alleen mogelijk is indien de rechterlijke macht er

iets in ziet.

2.3.3 Algemene voorwaarden

Afgezien van instemming van de SAC - bij detentiefaseerders - of van de

rechterlijke macht - bij taakstrafklanten - moeten personen die voor elektro-

nisch toezicht in aanmerking willen komen, aan de volgende, algemene voor-

waarden voldoen. Men dient te beschikken over een acceptabele woon- of

verblijfplaats in de proefregio8 en over een goed functionerende telefoon.9

7 Tot deze verantwoordelijkheid hoort ook de stopzetting van het elektronisch toezicht in geval

van ernstige en/of herhaalde overtredingen.

8 Aanmelding voor elektronisch toezicht is in principe ook mogelijk indien de kandidaat serieus

van plan is om zich (blijvend) in de proefregio te vestigen.

9 Indien het door omstandigheden - bijvoorbeeld schulden - niet mogelijk is om tijdig een

telefoonaansluiting te realiseren, kan in een aantal gevallen een noodvoorziening (lees: een

tijdelijke telefoonverbinding) worden getroffen.
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Ook dient er sprake te zijn van een zinvolle dagbesteding buitenshuis, bij

voorkeur ten minste twintig uur per week. Dit kan zijn het verrichten van

(een) werk(straf), het volgen van een cursus of opleiding of deelname aan

bijvoorbeeld het programma van de inrichting voor dagdetentie. Met andere

woorden, elektronisch toezicht wordt niet 'kaal' opgelegd - in de vorm van

huisarrest 'sec' - maar dient ingebed te zijn in een zinvol dagprogramma.

Dit dagprogramma maakt deel uit van de overeenkomst die de deelnemer

met de reclassering sluit. Ook dienen eventuele huisgenoten met het elek-

tronisch toezicht in te stemmen. De verplichte aanwezigheid thuis van een

deelnemer gedurende een deel van de week kan namelijk een zware last op

het gezin leggen. Hoewel er geen groepen verdachten of veroordeelden van

deelname aan het experiment met elektronisch toezicht worden uitgesloten,

wordt terughoudendheid bepleit ten aanzien van verslaafden en psychisch

gestoorden. Verwacht wordt dat deze personen onvoldoende in staat zullen

zijn de gemaakte afspraken volledig na te komen. De proef beperkt zich ove-

rigens niet tot volwassen deelnemers. Ook jeugdigen onder de 18 jaar komen

in principe voor plaatsing onder elektronisch toezicht in aanmerking. Gedu-

rende het eerste jaar van het experiment zijn echter nog geen minderjarigen

aangemeld respectievelijk onder elektronisch toezicht geplaatst.

2.4 Inbreng van de reclassering

De reclassering speelt een belangrijke rol bij het elektronisch toezicht. Zij

adviseert over de mogelijkheid en wenselijkheid van elektronisch toezicht

in individuele gevallen, is verantwoordelijk voor de invulling en het verloop

van het dagprogramma tijdens het elektronisch toezicht, treedt op bij gesig-

naleerde overtredingen en rapporteert over het verloop en de afloop van het

toezicht. Daarnaast verzorgt de reclassering een belangrijk deel van de voor-

lichting/PR over elektronisch toezicht aan de eigen organisatie, de rechter-

lijke macht en de advocatuur. Voor de uitvoering van deze taken heeft de

reclassering zogenaamde coordinatoren elektronisch toezicht aangesteld.

Bij elk van de vijf deelnemende reclasseringsinstellingen/units - in Gronin-

gen, Leeuwarden, Assen, Zwolle en Lelystad - zijn twee werkers gedeeltelijk

vrijgesteld voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van elektro-

nisch toezicht.10

10 In Groningen is inmiddels een derde coordinator elektronisch toezicht aangesteld.



Hoofdstuk 2

2.4.1 Voorbereiding van het elektronisch toezicht

20

De reclasseringsbemoeienis start op het moment dat het BSD van een peni-
tentiaire inrichting, een advocaat, een collega-reclasseringswerker of een

officier van justitie een kandidaat voor elektronisch toezicht aanmeldt.

De reclassering dient namelijk bij iedere kandidaat te adviseren over de

geschiktheid voor elektronisch toezicht. Door gesprekken te voeren met

de kandidaat en eventueel zijn huisgenoten en contact op te nemen met de

aanmelder en/of de instelling die de kandidaat eventueel al begeleidt, wordt
nagegaan of de kandidaat aan de criteria voldoet en of hij voldoende gemoti-

veerd is voor elektronisch toezicht. Is dit het geval, dan wordt in overleg met

de kandidaat een voorlopig programma opgesteld voor de invulling van de

eventuele elektronisch toezichtperiode. In dit voorlopige programma wordt

bijvoorbeeld aangegeven hoeveel uur per week iemand zal gaan werken,

hoeveel vrij te besteden uren iemand per week krijgt, enzovoort.)1 Het voor-

lopige programma maakt deel uit van het advies dat de reclassering aan de

aanmelder stuurt.

Bij detentiefaseerders is die aanmelder, zoals in paragraaf 2.3.1 is aangege-

ven, het BSD van een penitentiaire inrichting. Het BSD voegt het advies van

de reclassering bij het 'eigen' detentiefaseringsvoorstel. De SAC beslist ver-

volgens over dit voorstel, dus ook over het al dan niet doorgaan van het elek-

tronisch toezicht. In geval van een positieve beslissing legt de reclassering

enkele weken voor de start van het elektronisch toezicht het definitieve

programma ter goedkeuring voor aan de PI Groningen. Deze inrichting, van

waaruit de deelnemer formeel onder elektronisch toezicht wordt geplaatst

(zie paragraaf 2.3), gaat na of het definitieve programma overeenstemt met

de beslissingen die de SAC heeft genomen (bijvoorbeeld of de daginvulling

overeenstemt met het eerdere voorstel, of er niet te veel of te weinig vrije

uren zijn toegekend).

Bij taakstraf klanten is het doorgaan van het elektronisch toezicht afhankelijk

van de instemming van de officier van justitie met het advies van de reclasse-

ring en van de beslissing hieromtrent van de rechter. Net als bij de detentie-

faseerders wordt het definitieve dagprogramma voor de start van het elektro-

nisch toezicht ter goedkeuring voorgelegd, in dit geval aan de officier van

11 Bij het opstellen van het programma en tijdens het verloop van het elektronisch toezicht kan de

reclassering meer of minder vrij te besteden uren toekennen, afhankelijk van onder andere de

totale duur van het elektronisch toezicht en het gedrag van de deelnemer tijdens het toezicht.
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justitie. Een belangrijke eis die aan het dagprogramma wordt gesteld, is dat

de deelnemers beschikken over een zinvolle dagbesteding. Dit kan zijn het

verrichten van (onbetaald) werk bij een reguliere werkgever, het verrichten

van vrijwilligerswerk of werkzaamheden op een projectplaats voor dienst-

verleners, het volgen van een opleiding, het verrichten van huishoudelijk

werk, enzovoort. In veel gevallen helpt de reclassering bij het realiseren van

een dergelijke dagbesteding. 12

2.4.2 Uitvoering van het elektronisch toezicht

Nadat het toezicht van start is gegaan, is de reclassering verder verantwoor-

delijk voor de uitvoering ervan. Bij detentiefaseerders betreft deze verant-

woordelijkheid tevens eventuele wijzigingen in het dagprogramma en het

toekennen van meer of minder vrijheden. Over (wijzigingen in) het program-

ma legt de reclassering achteraf verantwoording af aan de PI Groningen.

Deze situatie is overigens betrekkelijk nieuw. Aanvankelijk bracht de reclas-

sering alleen na toestemming van de PI Groningen wijzigingen in het pro-

gramma aan (zie ook deel 2 van dit verslag). Bij taakstrafklanten dient de

reclassering substantiële wijzigingen in het dagprogramma tijdens het elek-

tronisch toezicht - zoals vergroting van het aantal vrije uren - (nog wel) voor

te leggen aan de behandelend officier van justitie.13

Ten behoeve van de controle en begeleiding bezoekt men de deelnemers

wekelijks of, indien het toezicht goed verloopt, een keer in de twee weken

thuis of op het werk. Daarnaast heeft men regelmatig telefonisch contact

met de deelnemers. Over de controle op de aanwezigheid op het werk of op

de opleiding maakt men afspraken met de werkgever of opleidingsinstantie.

Bij meldingen van ongeoorloofde aan- of afwezigheid neemt de reclassering

contact op met de deelnemer om na te gaan wat hiervan de reden is. Bij

verwijtbare overtredingen - te laat thuis of op het werk, het verlaten van de

woning buiten de toegestane uren - geeft de reclassering de deelnemer een

officiële waarschuwing. Gaat de deelnemer opnieuw verwijtbaar in de fout
of is er sprake van een zware overtreding (bijvoorbeeld het plegen van een

12 Sommige kandidaten nemen zelf contact op met hun (oude) werkgever of met een instelling die

met vrijwilligers werkt, om te kijken of zij daar tijdens hun elektronisch toezicht terechtkunnen.

13 Verwacht mag worden dat dezelfde procedure gevolgd zal gaan worden als bij de detentiefaseer-

ders als men meer ervaring heeft opgedaan met elektronisch toezicht voor taakstrafklanten.
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strafbaar feit), dan wordt het toezicht in overleg met de PI Groningen respec-

tievelijk de officier van justitie stopgezet.

Over voltooide en voortijdig beëindigde toezichten stuurt de reclassering
een afloopbericht aan de PI Groningen respectievelijk de officier van justitie.



Deel 1

Aanmeldingen voor en plaatsingen

onder elektronisch toezicht: een

aantal kenmerken



In dit deel van het verslag wordt een cijfermatig overzicht gegeven van de

personen die sinds de start van het experiment tot halverwege juni 1996 voor
elektronisch toezicht zijn aangemeld en vervolgens al dan niet onder toe-

zicht zijn geplaatst. Eerst komen de aanmeldingen voor elektronisch toezicht

en de adviezen van de reclassering aan bod. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan

op de kenmerken van de aangemelde personen. In het vijfde hoofdstuk

wordt een beschrijving gegeven van de duur en de inhoud van het elektro-

nisch toezicht, inclusief eventuele waarschuwingen en stopzettingen. Waar

dit relevant (en mogelijk) is, wordt een uitsplitsing gemaakt naar modaliteit,

dat wil zeggen, detentiefasering of taakstraf.
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Aanmelding en advies

3.1 Aanmeldingen voor elektronisch toezicht

Tussen 11 juli 1995 en half juni 1996 zijn in totaal 143 personen voor elek-

tronisch toezicht aangemeld. De meesten van hen zijn woonachtig in Gro-

ningen of Friesland: respectievelijk een derde en iets minder dan een kwart

van alle elektronisch-toezichtkandidaten is bij de reclassering in deze arron-

dissementen aangemeld. Figuur 1 geeft de verdeling van de aangemelde per-

sonen over de vijf reclasseringsinstellingen weer.

Kijken we naar de modaliteit van de aanmeldingen, dan kunnen we con-

cluderen dat een kwart van de aanmeldingen (namelijk 36) taakstrafklanten

betreft en drie kwart (107 kandidaten) detentiefaseerders. Van de 36 poten-

tiële taakstrafklanten zijn er 9 aangemeld door het parket van de procureur-

generaal, 7 door hun advocaat, 7 door de zaaksofficier van justitie en 3 door

de rechter-commissaris. 14 Aanmelding door een collega-reclasseringswerker

en aanmelding op 'eigen initiatief' door de coordinator elektronisch toezicht

komen respectievelijk 4 en 5 keer voor.15 De meeste detentiefaseerders zijn

aangemeld door PI Bankenbosch te Veenhuizen (45 aanmeldingen, ofwel

31% van alle kandidaten) en PI Groningen (23 aanmeldingen, ofwel 16%).

De BSD's van andere penitentiaire inrichtingen hebben in de onderzochte

periode elk maximaal vijf gedetineerden voor elektronisch toezicht aan-

gemeld.16
De verhouding tussen het aantal aangemelde taakstrafklanten en detentie-

faseerders is overigens niet overal gelijk. In Groningen en Assen is ongeveer

90% van de kandidaten door penitentiaire inrichtingen aangemeld. In Zwolle

en Lelystad bestaat ongeveer de helft uit detentiefaseerders. Friesland komt

overeen met het totale beeld.

14 Van de 9 aanmeldingen door het parket van de procureur-generaal zijn er 6 afkomstig van het

Gerechtshof te Arnhem en 3 van het Gerechtshof te Leeuwarden.

15 Van aanmelding op eigen initiatief is sprake indien de coordinator bij een verzoek om een

'gewoon' voorlichtingsrapport besluit om - na overleg hierover met de betrokken officier van

justitie - (tevens) de mogelijkheid van plaatsing onder elektronisch toezicht te onderzoeken.

16 Waaronder PI De Grittenborgh te Hoogeveen, hvbDe Blokhuispoort in Leeuwarden, PI West-

linge te Heerhugowaard en PIV Ter Peel te Sevenum.
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Figuur 1: Aantal aanmeldingen voor elektronisch toezicht per reclasseringsinstelling

(juli 1995 -juni 1996)

Zwolle

(n=26)

3.2 Advies van de reclassering

In de onderzochte periode heeft de reclassering over 99 kandidaten een ad-

vies uitgebracht over de wenselijkheid en de mogelijkheid van elektronisch

toezicht. Van de resterende 44 kandidaten zijn er 20 afgevallen voordat de

reclassering over hen kon adviseren. Deze kandidaten zijn tussentijds door

de penitentiaire inrichting teruggetrokken - vanwege bijvoorbeeld drank- of

druggebruik in de inrichting of tijdens weekendverlof - of hebben uit eigen

beweging afgezien van een eventuele plaatsing onder elektronisch toezicht

(zij gingen bijvoorbeeld liever naar een POI).17 Over de 24 andere kandidaten

moest in juni 1996 nog een advies worden uitgebracht.

Figuur 2 laat zien wat er met de adviezen van de reclassering is gedaan. Van

de uitgebrachte adviezen zijn er 92 positief en 7 negatief. De negatieve advie-
zen zijn gebaseerd op de conclusie dat de kandidaat onvoldoende gemoti-

veerd was voor elektronisch toezicht of kampte met ernstige psychische of

psychiatrische problemen. Ook het ontbreken van passende woonruimte of

17 Hoewel de reclassering in deze zaken nog geen advies had uitgebracht, kan wel al de nodige tijd

zijn geïnvesteerd in het bezoeken van de kandidaten in de penitentiaire inrichting en van de

huisgenoten, in het zoeken naar een zinvolle dagbesteding tijdens elektronisch toezicht, enz.
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Figuur 2: Adviezen van de reclassering en beslissingen van de SAC/rechterlijke

macht

aantal adviezen 99
Y

ti
neg. advies (geen ET) 7 1_^

pos. beslissing (wel ET) 0

pos. beslissing (wel En 58

neg. beslissing (geen El) 19

29

neg. beslissing (geen El) 7

nog geen beslissing 150

de instemming van huisgenoten en de vrees dat de kandidaat zou terug-

vallen in harddruggebruik, zijn door de reclassering genoemd als argumen-

ten tegen elektronisch toezicht. In elk van deze gevallen is het advies van de

reclassering door de aanmelder opgevolgd.
Van de 92 positieve adviezen zijn er.58 ('deels') opgevolgd en wachten er 15

nog op een beslissing van de SAC respectievelijk van de rechterlijke macht.18

In de overige 19 gevallen is het elektronisch toezicht niet doorgegaan, on-

danks een positief advies hierover van de reclassering; hieronder bevinden

zich in totaal negen taakstrafklanten. Vijf van hen zijn 'uiteindelijk' veroor-

deeld tot een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden

of meer. Zij hebben een te hoge straf gekregen om in aanmerking te komen

voor de combinatie dienstverlening plus elektronisch toezicht. Drie andere

taakstrafklanten hebben juist te lage straffen gekregen. Zij hebben een

geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekregen van zes maanden of

minder, eventueel om te zetten in uitsluitend dienstverlening. De negende

taakstrafklant is kort voor aanvang van zijn elektronisch toezicht opgepakt

in verband met (veel) eerder gepleegde strafbare feiten, waarvan tot op dat

moment geen aangifte was gedaan.

18 Van adviezen die deels zijn opgevolgd, is sprake in ten minste zes gevallen. Het gaat om zaken

waarin de reclassering expliciet heeft geadviseerd om, naast elektronisch toezicht, wel of geen

dagdetentie toe te passen en waarin de sAC, wat betreft dagdetentie, afwijkend heeft beslist.

(Zie ook deel 2, waar de uitkomsten van de interviews worden besproken.
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Van de tien niet-geplaatste detentiefaseerders over wie de reclassering posi-

tief heeft geadviseerd, zijn er vier door de penitentiaire inrichting terug-

getrokken omdat zij zich na het uitbrengen van het advies schuldig hebben
gemaakt aan drank- of druggebruik. Drie andere gedetineerden zijn door

de SAC afgewezen (geen vertrouwen in een goede afloop, alleen plaatsing in
dagdetentie), terwijl twee kandidaten na een positief advies van de reclas-

sering alsnog van deelname aan het experiment afzagen (de procedure duur-

de te lang). De tiende detentiefaseerder is voor de start van zijn elektronisch

toezicht overleden door een verkeersongeluk tijdens een weekendverlof.

3.3 Status van de aangemelde zaken

Tabel 1 laat zien wat er met de 143 aanmeldingen tussen juli 1995 en juni

1996 gebeurd is. In totaal zijn 50 kandidaten met hun elektronisch toezicht

gestart. Nagenoeg evenveel kandidaten (48) zijn om uiteenlopende redenen

niet onder elektronisch toezicht geplaatst.19 Bij zes van de 45 resterende

aanmeldingen is sprake van een positieve beslissing van de SAC of van de

rechterlijke macht. Deze kandidaten zullen binnen afzienbare tijd met hun

elektronisch toezicht starten, bijvoorbeeld wanneer hun opgelegde dienst-

verlening van start gaat of beëindigd is, of wanneer de gedetineerde kan

worden overgeplaatst. Over het elektronisch toezicht van de overige 39 kan-

didaten moet de reclassering nog een advies uitbrengen c.q. de SAC of de

rechter nog een beslissing nemen.

De percentages in tabel 1 gaan in grote lijnen op voor de aangemelde kan-

didaten bij de reclassering in Groningen, Leeuwarden en Assen. Zwolle en

Lelystad geven echter een afwijkend beeld te zien. Omdat het elektronisch

toezicht hier veel later op gang is gekomen, is in de onderzochte periode niet

meer dan een vijfde van alle aangemelde kandidaten onder elektronisch

toezicht geplaatst. Het aantal aanmeldingen waarover nog geadviseerd of

beslist moet worden, ligt evenwel vrij hoog (ruim een derde tot drie kwart
van alle aanmeldingen).

Kijken we naar de modaliteit van de aanmeldingen in combinatie met hun

status, dan kunnen we constateren dat van de 36 aangemelde taakstraf-

klanten er één zijn elektronisch toezicht heeft voltooid en een tweede in juni

19 Bij deze afgevallen kandidaten wordt overigens geen onderscheid gemaakt tussen personen die

zijn afgevallen voordat de reclassering een advies over hen heeft uitgebracht en degenen over

wie de reclassering wel heeft geadviseerd.
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Tabel 1: Status van de voor elektronisch toezicht aangemelde zaken (juli 1995 -

juni 1996)

status

elektronisch toezicht voltooid
elektronisch toezicht loopt nog

elektronisch toezicht mislukt

positieve beslissing SAC / recht. macht; elektr. toezicht moet nog starten

advies uitgebracht, nog geen beslissing SAC / rechterlijke macht

nog geen advies uitgebracht

kandidatuur ingetrokken door penitentiaire inrichting

kandidatuur ingetrokken door gedetineerde

negatief advies reclassering

negatieve beslissing SAC

te hoge straf opgelegd

te lage straf opgelegd

anders'

totaal

31

N o/a

27 19
21 15

2 1

6 4

15 11

24 17

15 11

10 7

7 4

3 2

5 3

4 3
4 3

143 100

Twee taakstrafklanten die voor de aanvang van het toezicht zijn opgepakt in verband met eerder

gepleegde respectievelijk nieuwe strafbare feiten en twee detentiefaseerders die zijn overleden, één

tijdens een weekendverlof en één vrijwel direct na aanvang van het elektronisch toezicht.

1996 onder toezicht staat, terwijl hij op dat moment zijn dienstverlening

verricht. Negentien taakstrafkandidaten wachten nog op een beslissing van

de rechterlijke macht dan wel op het moment waarop zij met hun elektro-
nisch toezicht kunnen beginnen. De overigen zijn definitief afgevallen.

Van de 107 aangemelde detentiefaseerders heeft een kwart zijn of haar elek-

tronisch-toezichtperiode met succes afgerond, staat bijna een vijfde in juni

1996 onder elektronisch toezicht en dient bij een kwart nog over het elek-

tronisch toezicht geadviseerd respectievelijk beslist te worden. Bijna een

derde van de aangemelde gedetineerden is definitief afgevallen. De twee

kandidaten van wie het elektronisch toezicht is mislukt (zie tabel 1), zijn

(Groningse) detentiefaseerders.20

20 Een van de twee is door de politie aangehouden op verdenking van handel in harddrugs vanuit

zijn woning. In het tweede geval is het elektronisch toezicht stopgezet nadat de betrokken

persoon na een ernstige, officiële waarschuwing wegens ongeoorloofde afwezigheid, opnieuw

zijn woning verliet op een tijdstip dat in strijd was met het overeengekomen dagprogramma.
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Kenmerken van de kandidaten

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de personen die vanaf de

start van het experiment tot halverwege juni 1996 voor elektronisch toezicht

zijn aangemeld. Indien er sprake is van belangrijke verschillen of overeen-

komsten tussen personen die onder elektronisch toezicht zijn gesteld, en

afgewezen kandidaten of tussen taakstrafklanten en detentiefaseerders, zal

hiervan in de tekst melding worden gemaakt. Hier past overigens een waar-

schuwing: omdat het om kleine aantallen gaat en omdat bovendien de data-

verzameling nog niet is afgesloten, dienen eventuele verschillen en overeen-

komsten tussen groepen met terughoudendheid geïnterpreteerd te worden.

4.1 Demografische kenmerken

De 143 kandidaten zijn op 5 (detentiefaseerders) na allemaal van het man-

nelijk geslacht. De leeftijd varieert van 18 tot 68 jaar en bedraagt gemiddeld

35 jaar. Verreweg de meeste personen zijn van Nederlandse afkomst (83%).

De burgerlijke staat van de aangemelde personen is: twee derde gehuwd of

samenwonend, een tiende gescheiden of weduwnaar, de rest - bijna een
kwart - alleenstaand en niet eerder gehuwd geweest. Bijna de helft van de

kandidaten heeft één of meer inwonende kinderen. Gezien het kleine aantal

waarschuwingen en mislukkingen in de onderzochte periode, valt er niets

te zeggen over de eventuele invloed van de leef- of gezinssituatie op het

verloop en de afloop van het elektronisch toezicht.

Over de dagbesteding kan worden vermeld dat drie personen ten tijde van

hun arrestatie c.q. voorafgaand aan hun detentie een opleiding volgden en

51 personen, oftewel ruim een derde, een betaalde baan had. Iets meer dan

de helft leefde van een uitkering als gevolg van werkloosheid, arbeids-

ongeschiktheid of langdurige ziekte. De aangemelde vrouwen zijn alle vijf

'fulltime' huisvrouw. Deze aantallen gelden in grote lijnen voor zowel de

taakstrafklanten als de detentiefaseerders, evenals voor de personen die wel

en degenen die niet onder elektronisch toezicht zijn/worden gesteld.

Tot slot kan nog worden vermeld dat een kwart van de aangemelde personen

op het moment van hun arrestatie respectievelijk bij aanvang van de deten-

tie overmatig alcohol en/of drugs gebruikte dan wel gokverslaafd was. Over-

matig alcoholgebruik komt het meest voor: twintig keer, waarvan vier keer in

combinatie met overmatig softdruggebruik en drie keer in combinatie met
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harddrugs. Van de overige tien harddruggebruikers waren er twee tevens

gokverslaafd. Het totale aantal gokverslaafden bedraagt vier. Net als bij de

dagbesteding valt er geen verband te constateren tussen eventuele (eerdere)

verslaving en de aard en/of status van de aanmelding voor elektronisch

toezicht.

4.2 Opgelegde straf

Van de 36 kandidaten die in het kader van een taakstraf voor elektronisch

toezicht zijn aangemeld, is precies de helft al voor de rechter verschenen.

Zeven van hen komen voor elektronisch toezicht in aanmerking. Zij zijn

door de meervoudige kamer of door het gerechtshof veroordeeld tot een

onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, om te zetten in 240 uur

dienstverlening (met aftrek), en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes

maanden, met als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich onder

elektronisch toezicht laat stellen voor een periode van twee (twee personen),

drie (twee personen) of vier maanden (drie personen). De resterende elf

potentiële taakstrafklanten hebben een te zware of een te lichte straf ge-

kregen om voor dienstverlening in combinatie met elektronisch toezicht in
aanmerking te komen.

De 107 detentiefaseerders die voor elektronisch toezicht zijn aangemeld, zit-

ten onvoorwaardelijke gevangenisstraffen uit die variëren van acht maanden

tot tien jaar. 21 Gemiddeld zijn zij veroordeeld tot ruim 32 maanden gevange-

nisstraf; de helft zit een gevangenisstraf uit van twee jaar of minder.22 Voor

zover bekend, is bijna de helft van de aangemelde detentiefaseerders afkom-

stig uit een halfopen inrichting en een derde uit een huis van bewaring.23

Zo'n 10% van de aangemelde personen komt uit een gesloten gevangenis,

een zelfde percentage uit een open inrichting.

21 Hierbij is de totale duur van alle opgelegde straffen die de detentiefaseerders op het moment

van aanmelding uitzitten, als uitgangspunt gehanteerd; 19 van de 107 personen zitten namelijk

twee of meer vrijheidsstraffen aaneensluitend uit.

22 De (gemiddelde) duur van de detentie vertoont geen verband met de status van de aanmelding

(oftewel met de vraag of men al of niet onder elektronisch toezicht is/wordt gesteld).

23 Van personen die recentelijk voor elektronisch toezicht zijn aangemeld en nog een flink aantal

maanden detentie voor de boeg hebben, is de herkomstinrichting - dat wil zeggen, het type van

inrichting van waaruit zij onder elektronisch toezicht of, als plaatsing onder elektronisch toe-

zicht niet doorgaat, in een ander type van inrichting zullen worden geplaatst - nog onbekend.
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Duur en inhoud van het

elektronisch toezicht

5.1 Duur van het elektronisch toezicht

De vijftig personen die sinds de start van het experiment onder elektronisch

toezicht zijn gesteld, zijn voor gemiddeld iets meer dan drie maanden 'aan

de elektronische enkelband gelegd'. De minimumduur van het elektronisch

toezicht bedraagt 18 dagen (een van de eerste elektronisch-toezichtzaken),

de maximumduur zes maanden. Omdat tot nog toe slechts tweemaal het

elektronisch toezicht voortijdig is beëindigd, kunnen er nog geen conclusies

worden getrokken met betrekking tot de eventuele invloed van de duur van

het toezicht op het verloop en de afloop ervan.24 Hetzelfde geldt voor de mo-

daliteit (taakstraf of detentiefasering). Het lijkt er overigens op dat naarmate

men meer ervaring met deze nieuwe straf- of detentievorm heeft kunnen

opdoen, deelnemers voor een langere periode onder elektronisch toezicht

worden gesteld. Dit valt af te leiden uit figuur 3, waarin de gemiddelde duur

van het opgelegde elektronische toezicht per kwartaal (sinds juni 1995)

wordt weergegeven. Of deze toename uitsluitend aan de, doorgaans posi-

tieve, ervaring met elektronisch toezicht moet worden toegeschreven of dat

bijvoorbeeld ook het aanbod in bepaalde opzichten is veranderd, is (nog)

niet duidelijk.

5.2 Inhoud van het elektronisch toezicht

Van de 50 onder elektronisch toezicht gestelden, hebben er 40 (onbetaald)

werk verricht tijdens hun toezichtperiode. Negen van hen zijn bij hun oude

werkgever tewerkgesteld, drie anderen bij een nieuwe 'reguliere' werkgever.

Het aantal elektronisch-toezichtklanten dat vrijwilligerswerk heeft verricht,

of op een projectplaats voor dienstverlening tewerk is gesteld, bedraagt 23.

De overige acht personen hebben in hun eigen auto- of bloemenhandel dan

wel in een familiebedrijf gewerkt of hebben een werkervaringstraject ge-

24 Eén mislukt elektronisch toezicht is na één van de in totaal twee maanden stopgezet, het

tweede na zes van de in totaal zestien weken.
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Figuur 3: Gemiddelde duur van het elektronisch toezicht per kwartaal"
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Nemen we het eerste kwartaal, waarin twee keer een elektronisch toezicht is gestart, en het tweede

kwartaal (13 gestarte toezichten) samen, dan bedraagt de gemiddelde duur van het elektronisch

toezicht in het eerste halfjaar van het experiment 65 dagen.

volgd. Met deze werkzaamheden zijn de deelnemers 16 tot 70 uur per week

(inclusief reistijd en eventueel 'overwerk') bezig.25 De gemiddelde tijd die

besteed wordt/is aan werk, ligt iets onder de 30 uur per week.

Van de tien personen die niet aan het werk zijn gezet, heeft er één een oplei-

ding gevolgd, een ander een hartrevalidatieprogramma en een derde heeft

zijn zieke partner geholpen met huishoudelijke taken. Vier anderen hebben

alleen deelgenomen aan het programma van dagdetentie.26 Van de overige

drie deelnemers is er één vrijwel direct na aanvang van het elektronisch toe-

zicht overleden, de andere twee - taakstrafklanten - hebben tijdens hun elek-

tronisch toezicht een opgelegde werkstraf verricht. Andere activiteiten die

deel (kunnen) uitmaken van het dagprogramma tijdens elektronisch toe-

25 De deelnemer die zeventig uur per week werkt, heeft een eigen bedrijf waarvoor hij 's ochtends

vroeg al de deur uitgaat.

26 Dat wil zeggen, zij volgden vier ochtenden per week thema's, groepswerk of EHBO. Door de

lange reistijd van en naar dagdetentie bleef er onvoldoende tijd over om nog een zinvolle dag-

besteding voor de middaguren, zoals vrijwilligerswerk, te organiseren.
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zicht, zijn wekelijkse gesprekken met de coordinator elektronisch toezicht,

deelname aan sport, bezoek aan een (poli) kliniek voor therapie, het volgen

van een sociale-vaardigheidstraining en het verrichten van een dienstverle-

ning naast de eigen baan (bij taakstrafklanten). Ook het laten uitvoeren van

urinecontroles op druggebruik wordt bij twee deelnemers genoemd. Het

aantal uren dat men wekelijks vrij kan besteden, varieert van nul tot 78 en

bedraagt gemiddeld 17.27

5.2.1 Dagdetentie en elektronisch toezicht

Ruim drie kwart van de detentiefaseerders die onder elektronisch toezicht

zijn gesteld, neemt ook deel aan het programma van dagdetentie. In vijf

gevallen is eerst het dagdetentieprogramma afgerond, daarna is het elektro-

nisch toezicht van start gegaan. Tien andere detentiefaseerders dien(d) en

eerst hun elektronisch-toezichtperiode vol te maken voordat zij in dagdeten-

tie worden geplaatst. De meesten - 22 van de 37 personen die in het kader

van hun detentiefasering zowel onder elektronisch toezicht als in dagdeten-

tie worden geplaatst - volgen echter het zogenaamde ET-plusprogramma.

'Officieel' c.q. op papier worden deze deelnemers eerst onder elektronisch

toezicht geplaatst en, nadat dat is afgelopen, voor de duur van zes weken in

de inrichting voor dagdetentie in Groningen. In de praktijk echter worden de

plaatsing onder elektronisch toezicht en de plaatsing in dagdetentie gecom-

bineerd: deelnemers aan het ET-plusprogramma volgen gedurende de eerste

zes weken van hun elektronisch toezicht het programma van dagdetentie.

Een belangrijk pluspunt van dagdetentie - een goed uitgewerkt programma,

dat gericht is op de situatie na een (langdurig) verblijf in een penitentiaire

inrichting - wordt dan gecombineerd met een belangrijke mogelijkheid die

elektronisch toezicht biedt: het aanbrengen van een duidelijke structuur in
het leven van de deelnemer door middel van een strikt dagprogramma. In dit

dagprogramma kunnen geleidelijk aan meer vrijheden worden ingebouwd

bij een goed verloop van het elektronisch toezicht. Als het elektronisch toe-

27 Het betreft hier overigens het aantal vrije uren bij aanvangvan het elektronisch toezicht. Bij

een goed verloop van het elektronisch toezicht worden in de regel (wat) meer vrije uren toe-

gekend. De mediaan geeft aan dat de helft van de elektronisch-toezichtklanten met maximaal

12 vrije uren per week start. Over eventuele veranderingen in het dagprogramma - waaronder

vergroting of verkleining van het aantal vrije uren - zal in het in 1997 te verschijnen eind-

rapport (nader) worden ingegaan.
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zicht afgelopen is, staan formeel nog zes weken dagdetentie open. Omdat de

deelnemer het programma van dagdetentie al heeft gevolgd, wordt afgespro-

ken dat hij de laatste zes weken van zijn detentie doorgaat met het werk of

de opleiding waarmee hij tijdens het elektronisch toezicht is gestart. Verder

dient hij zich gedurende deze periode één of twee keer per week bij de in-

richting voor dagdetentie te melden, veelal om deel te nemen aan bijeen-

komsten met als thema: 'Wat voor problemen kom je tijdens je werk tegen?

Waar loop je tegen aan nu je nagenoeg helemaal vrij bent?'

5.3 Problemen en waarschuwingen

Afgezien van problemen op het gebied van huisvesting en financiën en, in

een enkel geval, het vinden van een geschikte werkplek, zijn er tijdens het

elektronisch toezicht over het algemeen weinig grote problemen opgetreden.

De meeste personen hebben zich 'tot op heden' bovendien goed aan het op-

gestelde programma gehouden, zij het dat het volgens de coordinatoren wèl

noodzakelijk is om er steeds 'bovenop te zitten': ook bij kleine overschrijdin-

gen van de gestelde tijdslimieten of bij afwijkingen van het dagprogramma

die te wijten zijn aan overmacht, is het van belang om aan te geven dat zoiets

eigenlijk niet door de beugel kan. Officiële waarschuwingen zijn sinds de

start van het experiment vier keer gegeven: driemaal omdat de betrokkene

buiten het bereik van de zender was op een moment dat hij thuis moest zijn

en eenmaal omdat iemand na een familiebezoek 'willens en wetens' later

thuis kwam dan was toegestaan. Van deze vier personen is er één opnieuw in

de fout gegaan. Zijn elektronisch toezicht is daarop stopgezet.



Deel 2

Uitkomsten van de interviews met

direct betrokkenen



In dit tweede deel van het verslag worden de uitkomsten beschreven van

halfgestructureerde interviews die zijn gehouden met personen die direct

met elektronisch toezicht te maken hebben. Allereerst wordt ingegaan op de

meningen en ervaringen van de deelnemers en hun eventuele huisgenoten.

De interviews hebben betrekking op 19 van de in totaal 27 deelnemers die

in het eerste proefjaar hun elektronisch toezicht met goed gevolg hebben af-

gerond.28 Aangegeven wordt wat de deelnemers en hun huisgenoten van de

voorbereiding op hun elektronisch toezicht vonden, wat hun voornaamste

reden voor deelname/instemming was en hoe zij het elektronisch toezicht

hebben ervaren. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de meningen

en ervaringen van de reclasseringswerkers die belast zijn met de advisering

over en de controle en begeleiding van het elektronisch toezicht: de coordi-

natoren elektronisch toezicht. In hoofdstuk 8 komen de geïnterviewde mede-

werkers van de dienst Justitiële Inrichtingen, de reclassering en het gevan-

geniswezen aan bod die een belangrijke rol spelen en/of hebben gespeeld

bij de opzet, de voorbereiding en de dagelijkse gang van zaken van het ex-

periment: de algemeen projectleider, de voorzitters van de deelprojecten

'detentiefasering' en 'taakstraffen' en het hoofd dagdetentie - elektronisch

toezicht. Hoofdstuk 9 bevat de uitkomsten van de interviews met de belang-

rijkste 'leveranciers' van elektronisch-toezichtkandidaten: de rechterlijke

macht, de advocatuur en de bureaus Sociale Dienstverlening van de peniten-

tiaire inrichtingen.

Over het doel van de interviews met de betrokken personen dient het volgen-

de te worden opgemerkt. Het experiment met elektronisch toezicht kent,

zoals gezegd, een looptijd van twee jaar. De interviews die hier worden be-

schreven, zijn afgenomen om de meningen, ervaringen en eventuele aan-

dachts- en knelpunten 'halverwege de rit' te inventariseren. De uitkomsten

van de interviews leveren dan ook slechts uitgangspunten op voor de dis-

cussie over hoe het nu verder moet. Duidelijke beleidsaanbevelingen zijn op

basis van het materiaal niet te formuleren; bovendien is het daarvoor, een

jaar na de start van het experiment, nog te vroeg.
Zoals uit de beschrijving zal blijken, komen de meningen en ervaringen van

de geïnterviewde personen/organisaties in bepaalde opzichten overeen. Op

28 De acht deelnemers die hun elektronisch toezicht eveneens hebben voltooid maar die niet zijn

geïnterviewd, zijn slechts voor korte tijd (ongeveer een maand) en vrij snel na de start van het

experiment - toen de interviewprotocollen nog niet klaar waren - onder elektronisch toezicht

gesteld.



andere punten verschillen de ervaringen en zienswijzen. In de 'Samenvatting

en discussie' aan het begin van dit rapport, wordt nader op de overeenkom-

sten en verschillen ingegaan en worden de voornaamste aandachts- en knel-

punten samengevat en besproken.
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De deelnemers en hun huisgenoten

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten beschreven van interviews met 19

deelnemers - allen mannen - aan de proef met elektronisch toezicht en met

acht huisgenoten (zes keer de vriendin of echtgenote, een keer de moeder

en een keer een inwonende vriend van de deelnemer). De interviews zijn af-

genomen bij de deelnemers thuis, kort voor (en in een enkel geval, kort na)

het einde van hun elektronisch toezicht.

Omdat het afnemen van interviews aan deelnemers en hun huisgenoten nog
doorgaat en in het in 1997 te verschijnen eindrapport uitgebreid op de uit-

komsten van deze interviews zal worden ingegaan, wordt in dit hoofdstuk

volstaan met een korte opsomming van de belangrijkste uitkomsten. Gezien

de kleine aantallen wordt bovendien afgezien van eventuele uitsplitsing naar

bijvoorbeeld duur van het elektronisch toezicht, type penitentiaire inrich-

ting van waaruit men afkomstig is, en modaliteit.

6.1 De deelnemers

De 19 geïnterviewde deelnemers, van wie één taakstrafklant, zijn voor een

periode variërend van één tot zes maanden onder elektronisch toezicht

gesteld. De meesten van hen zijn indertijd van het bestaan van elektronisch

toezicht op de hoogte gesteld via de media of door medegedetineerden.

Vervolgens zijn zij benaderd door of hebben zij zelf contact opgenomen met

het BSD van de penitentiaire inrichting over eventuele deelname aan het

experiment.29 Hun voornaamste reden om voor elektronisch toezicht in

aanmerking te willen komen, is 'weer thuis zijn bij vrouw en kind(eren)',

'thuis zijn en werken (eigen bedrijf voortzetten)', 'thuis zijn in verband met

de ziekte van mijn partner' of 'alles beter dan in de gevangenis'. De meeste

deelnemers (14 van de 19) beoordelen de informatie over elektronisch toe-
zicht waarover zij op dàt moment beschikten, achteraf gezien als 'niet echt

duidelijk', 'heel algemeen' en 'summier'. Veel meer dan in de voorlichtings-

brochure over elektronisch toezicht staat, kon het BSD in de meeste gevallen

niet vertellen. Hierdoor was er veel onduidelijkheid over de regeling van

financiële zaken (uitkeringsproblematiek), over de mogelijkheid om tijdens

29 De taakstrafklant is door zijn advocaat op de mogelijkheid van elektronisch toezicht gewezen.
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het elektronisch toezicht weer bij de oude werkgever in dienst te treden en

over de te volgen detentieroute: men bleek 'plotseling' eerst nog in een open

inrichting of een inrichting voor dagdetentie te worden geplaatst. Pas tijdens

de gesprekken die de coordinatoren elektronisch toezicht in de inrichting

met hen voerden, werden de zaken volgens de deelnemers (wat) duidelijker.

De installatie van de apparatuur en de uitleg over de werking ervan, is goed

verlopen. Behoudens het 'hinderlijke gepiep' dat optreedt wanneer de appa-

ratuur tijdens een telefoongesprek wordt gecontroleerd, wordt het telefoon-

gebruik in de regel niet sterk door de apparatuur belemmerd. Een aantal
deelnemers geeft aan dat de enkelband soms irriteert, hindert bij het trap-

lopen of bepaalde activiteiten, zoals voetballen, onmogelijk maakt.30 Onge-

veer de helft van de deelnemers wil de zender zo veel mogelijk voor onbeken-

den verbergen of camoufleren. De anderen 'hebben lak aan wat men van hen

denkt'.

Het dagprogramma wordt door iedereen als duidelijk beoordeeld: men weet

wanneer men waar moet zijn en welke regels men in acht moet nemen. Een

dagbesteding buitenshuis in de vorm van deelname aan het programma van

dagdetentie, het verrichten van (vrijwilligers)werk dan wel het volgen van

een opleiding gedurende ten minste 20 uur per week wordt van groot belang
geacht. Wel geeft de helft van de geïnterviewde deelnemers te kennen het

programma, vooral in het begin, (te) strak te vinden: men heeft weinig vrij te

besteden uren. Vooral in de weekeinden wordt het moeilijk gevonden om

zich aan de afgesproken tijden te houden. Naarmate de elektronisch-toe-

zichtperiode verstrijkt en men in de regel (wat) meer vrije uren krijgt, wordt

het gemakkelijker om het elektronisch toezicht vol te houden.

Over de begeleiding door de coordinator elektronisch toezicht zijn de mees-

te geïnterviewden tevreden. Het wekelijkse of tweewekelijkse contact over

het verloop van het elektronisch toezicht, het doorpraten van (wijzigingen

in) het dagprogramma en het overleg over problemen die zich voordoen,

hebben geholpen bij het voltooien van de elektronisch-toezichtperiode.

Slechts drie deelnemers vinden de begeleiding door de reclassering niet echt

zinvol: 'Hij komt wel iedere week langs, maar van mij hoeft het eigenlijk niet,

het [elektronisch toezicht] loopt wel.' Ruzies en spanningen in de thuissitua-

tie als gevolg van het elektronisch toezicht worden door drie deelnemers

30 Dit hangt overigens niet alleen samen met de grootte en het gewicht van de enkelbandzender,

maar ook met het feit dat men niet wil dat anderen de enkelband zien en daarover vragen

beginnen te stellen.
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genoemd. Men zit te veel op elkaars lip, plannen voor het weekeinde blijken

'plotseling' niet door te kunnen gaan of financiële problemen leiden tot 'veel

stress' in de thuissituatie.

Het geheel overziend, beoordelen zes deelnemers het elektronisch toezicht

'zoals verwacht'. Het strakke karakter van het programma onder elektronisch

toezicht maakt het volgens hen een echte straf. 'Het lijkt alsof je veel vrijer

bent dan in een gevangenis, maar in wezen ben je je eigen cipier.' 'Je bent

vrij, maar ook niet vrij.' Zeven deelnemers geven te kennen dat het elektro-

nisch toezicht wat zwaarte betreft toch wat is tegengevallen. Men had zich

van tevoren niet voldoende gerealiseerd wat het inhoudt om veel thuis te

moeten zijn, zich strikt aan de regels en tijden te moeten houden en spannin-

gen thuis niet uit de weg te kunnen gaan.

Eén deelnemer vindt het elektronisch toezicht zwaarder dan het verblijf in

een gevangenis, een ander geeft te kennen dat de (halfopen) gevangenis

weliswaar meer bewegingsvrijheid en sociale contacten biedt, maar dat de

voordelen van het thuis zijn hiertegen opwegen. De overigen vinden het elek-

tronisch toezicht lichter dan verwacht of hadden van tevoren geen duidelijke

voorstelling van het elektronisch toezicht. Op de vraag of men opnieuw voor

elektronisch toezicht zal kiezen indien de situatie zich voordoet, antwoordt

één deelnemer liever in de gevangenis te blijven: onvoldoende begeleiding

bij persoonlijke en financiële problemen hebben van het elektronisch toe-

zicht een bijzonder zware periode gemaakt. Twee andere deelnemers verbin-

den aan een eventuele herhaalde deelname aan elektronisch toezicht de

voorwaarde dat de problematiek rond uitkeringen geregeld is. Nog eens twee

deelnemers weten niet of zij opnieuw voor elektronisch toezicht zouden

kiezen. De rest (14 deelnemers) zou wel opnieuw, zonder voorbehoud, voor

elektronisch toezicht kiezen. Als wenselijk geachte veranderingen in het

elektronisch toezicht worden genoemd meer vrijheid (bijvoorbeeld 'één

weekend per maand eens even helemaal vrij zijn'), een betere voorlichting

en een betere voorbereiding van en begeleiding bij zaken op het gebied van

werk en uitkering.

6.2 De huisgenoten

Het elektronisch toezicht wordt door de meeste geïnterviewde huisgenoten

beoordeeld als positief, als 'een uitkomst'. Men is door de coordinator elek-

tronisch toezicht voldoende op de thuiskomst van de echtgenoot, vriend of

zoon voorbereid, het dagprogramma zorgt voor een zinvolle dagbesteding en
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ruzies komen maar weinig voor. Vergeleken met de (detentie) situatie die

daaraan voorafging, heeft het elektronisch toezicht alleen maar voordelen:

men kan weer een gezinsleven opbouwen, de kinderen kunnen hun vader

regelmatig(er) zien, men hoeft niet meer te reizen van en naar de inrichting,

enzovoort. Er is één uitzondering: bij één deelnemer hebben problemen met

het vinden van een geschikte werkplek en het regelen van een uitkering

geleid tot grote spanningen in de thuissituatie. Onvoldoende begeleiding

tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het elektronisch toezicht

zouden er volgens de geïnterviewde partner toe hebben geleid dat de span-

ningen escaleerden en de deelnemer uiteindelijk op zichzelf is gaan wonen.

Het elektronisch toezicht van deze deelnemer is overigens wel voltooid.



7

De coordinatoren elektronisch

toezicht

De interviews met de coordinatoren elektronisch toezicht hebben plaats-

gevonden in de maanden mei en juni 1996. Bij elk van de vijf reclasserings-

instellingen of units zijn één of beide coordinatoren ondervraagd over hun

meningen en ervaringen met betrekking tot elektronisch toezicht. Hieronder

staan de voornaamste uitkomsten van de interviews.

7.1 Formatie

Bij elk van de deelnemende reclasseringsinstellingen zijn twee werkers elk

voor 50% vrijgesteld voor het verrichten van werkzaamheden in het kader

van elektronisch toezicht.31 Deze toegekende formatie is volgens de coordi-

natoren in Groningen, Leeuwarden en Assen, waar het grootste aantal aan-

meldingen voor en plaatsingen onder elektronisch toezicht plaatsvindt, niet

toereikend. Gemiddeld besteden de coordinatoren hieraan namelijk 32 tot

(meer dan) 40 uur per week. Omdat elektronisch toezicht prioriteit heeft

boven alle andere werkzaamheden, blijven andere taken, zoals het (regulie-

re) extramurale of penitentiaire reclasseringswerk, de coordinatie en begelei-

ding van reguliere werkstraffen of het verzorgen van arbeidstoeleiding en

sociale-vaardigheidstrainingen, liggen. In Zwolle en vooral in Lelystad is de

toegemeten tijd (nog) wel toereikend. Dit schrijven de coordinatoren toe aan

het feit dat het elektronisch toezicht hier maar langzaam van de grond komt.

Op het moment van afname van de interviews hebben de coordinatoren in

zowel Zwolle als Lelystad ieder slechts één deelnemer onder elektronisch

toezicht staan; daarnaast loopt een aantal adviesaanvragen.

7.2 Werkzaamheden

Tot hun voornaamste werkzaamheden rekenen de coordinatoren het opstel-

len van adviezen over elektronisch toezicht, het begeleiden en controleren

31 In Leeuwarden zijn de cotirdinatoren respectievelijk 28 en 20 uur per week vrijgesteld. In

Groningen is, zoals eerder is vermeld, inmiddels een derde coordinator aangesteld.
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van personen die onder elektronisch toezicht staan - waaronder het aanwe-

zig zijn bij het aan- en afsluiten van de apparatuur bij de deelnemers thuis,

het draaien van 'bereikbaarheidsdiensten' en het verrichten van allerlei 'ad-

ministratieve handelingen' die met (wijzigingen in) het dagprogramma van

de deelnemers samenhangen -, het bijwonen van zittingen van (potentiële)

taakstrafklanten en het voeren van (werk) overleg. In de volgende paragrafen

wordt op een aantal van deze activiteiten nader ingegaan.

7.2.1 Advisering

Het opstellen van een advies kost veel tijd. De coordinatoren schatten dat

zij gemiddeld 12 tot 16 uur bezig zijn met één advies. In deze tijd vinden

één of twee gesprekken plaats met de kandidaat en wordt nagegaan of de

woonsituatie van de kandidaat geschikt is en of aanwezige huisgenoten geen

bezwaar hebben tegen een eventueel elektronisch toezicht. In deze, volgens

de coordinatoren zeer belangrijke, bezoeken gaat veel tijd zitten. Indien het

om een 'bekende klant' gaat, wordt tevens contact opgenomen met collega-

reclasseringswerkers. Bij detentiefaseerders gaan de coordinatoren boven-

dien altijd langs bij het BSD van de inrichting, nadat zij de kandidaat in de
inrichting hebben bezocht. Tot deze (vaste) procedure hebben de coordi-

natoren besloten omdat het hen in de gelegenheid stelt zowel extra infor-

matie over de betreffende gedetineerde te verzamelen als ook, aan de hand

van deze 'concrete casus', nadere voorlichting aan de medewerkers van het

BSD te geven over de mogelijkheden en voorwaarden van elektronisch toe-

zicht.

Bij detentiefaseerders is de afgesproken termijn van twee weken voor het

uitbrengen van een advies volgens de coordinatoren in veel gevallen niet

haalbaar. Voordat de adviesaanvrage van het BSD bij de reclassering is in-

geboekt en er een afspraak is gemaakt om de gedetineerde te bezoeken, is er

dikwijls al een aantal dagen voorbij. Een bijkomend probleem is dat som-

mige inrichtingen nog streng vasthouden aan hun bloktijden. Hierdoor

kunnen de coordinatoren de gedetineerde bijvoorbeeld alleen op maandag-

morgen of vrijdagmiddag bezoeken. Dit knelpunt lijkt overigens van tijde-

lijke aard te zijn. Naarmate elektronisch toezicht meer ingeburgerd raakt

- lees: vaker aangevraagd wordt - blijken de coordinatoren vaker (ook)

bezoeken te kunnen regelen tijdens bijvoorbeeld de arbeid. Het afleggen van

een huisbezoek en een eventueel tweede gesprek met de gedetineerde als-

mede het opstellen en regelen van een (voorlopig) dagprogramma vergen
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eveneens de nodige tijd. Verder dient het advies nog te worden goedgekeurd

door de unitmanager van de reclassering, voordat het naar de inrichting

wordt gestuurd. Gedurende dit alles lopen de werkzaamheden ten behoeve

van de andere aangemelde en'lopendé elektronisch-toezichtklanten uiter-

aard gewoon door. Alleen als er niets tegenzit, er direct afspraken gemaakt

kunnen worden, er reeds de nodige informatie over de kandidaat voorhan-

den is dan wel al het andere werk tijdelijk opzijgezet kan worden, is de ter-

mijn van twee weken volgens de coordinatoren haalbaar. In de meeste

gevallen echter heeft men zo'n vier weken nodig voor het uitbrengen van een

advies. Door deze langere termijn ontstaat het gevaar dat gedetineerden zich

als kandidaat terugtrekken omdat het 'allemaal te lang duurt' of dat de ter-

mijnen voor detentiefasering in de knel komen.32 Om dit te voorkomen, zo

suggereert een van de coordinatoren, zouden penitentiaire inrichtingen

kandidaten eerder kunnen aanmelden. Dat wil zeggen, niet afwachten hoe

het eerste weekendverlof verloopt, zoals nu gebeurt, maar kandidaten reeds

vóór het weekendverlof aanmelden indien men verwacht dat dit verlof goed

zal verlopen. Op deze manier hebben de coordinatoren meer tijd voor het

plannen en uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn voor het uit-

brengen van een advies.

Bij de aangemelde taakstrafklanten is de termijn voor het uitbrengen van

een advies - doorgaans een maand of meer - wel voldoende. Bovendien kan

de coordinator nogal eens beschikken over de nodige recente informatie

indien een kandidaat door een collega-reclasseringswerker wordt aangemeld

of indien het een hoger-beroepzaak betreft. Bij dergelijke kandidaten is

meestal al veel bekend over de achtergronden van de persoon en van de

gepleegde feiten en kan de coordinator zich beperken tot het onderzoeken

van de mogelijkheid en de wenselijkheid van elektronisch toezicht. Aan de

taakstrafvariant kleeft volgens de coordinatoren echter een belangrijk na-

deel: de onzekerheid of er een elektronisch toezicht'uitrolt'. Dit geldt vooral

in zaken waarin een collega-reclasseringswerker of een advocaat verzoekt

een advies uit te brengen over elektronisch toezicht. Contact vooraf met de

behandelend officier van justitie vormt geen garantie dat op de zitting

elektronisch toezicht in combinatie met dienstverlening zal worden geëist.

Bovendien is de rechter vrij om de eis van de officier van justitie wel of niet

32 Dit laatste speelt vooral bij gedetineerden in een huis van bewaring, die na het onherroepelijk

worden van hun vonnis nog maar een kort strafrestant hebben.



Hoofdstuk 7 50

te volgen. Kortom, bij taakstrafklanten lopen de coordinatoren een aan-

zienlijke kans om veel werk voor niets te doen. Hoewel de verhouding tussen

het aantal opgelegde toezichten en het aantal afgewezen, teruggetrokken

dan wel 'anders gestrafte' kandidaten per arrondissement verschilt, is deze

verhouding volgens de coordinatoren overigens nergens zodanig scheef dat

het werk eronder lijdt. Met de officiële criteria waaraan detentiefaseerders

en taakstrafklanten moeten voldoen om voor elektronisch toezicht in aan-

merking te komen, valt volgens de coordinatoren in de praktijk in ieder geval

goed te werken.

Beslissingen naar aanleiding van het advies van de reclassering

Op grond van onder andere het advies van de reclassering neemt de rechter

dan wel de SAC een beslissing over de toepassing van elektronisch toezicht.

Bij beslissingen door de rechterlijke macht is, zoals gezegd, lang niet altijd

zeker dat het advies van de reclassering gevolgd wordt. Het is al een aantal

keren voorgekomen dat de officier van justitie c.q. de rechter besluit dat een

taakstraf plus een eventuele voorwaardelijke gevangenisstraf zander elektro-

nisch toezicht volstaat in een zaak die aanvankelijk, gezien de verwachte

strafmaat, een 'echte' elektronisch-toezichtzaak leek. Deze onzekerheid is

volgens de coordinatoren echter inherent aan taakstrafzaken.

Bij beslissingen over de toepassing van elektronisch toezicht in het kader

van detentiefasering signaleren de coordinatoren twee andere knelpunten.

Het eerste knelpunt, dat zich overigens slechts incidenteel voordoet, heeft

betrekking op de beoordeling van het advies van de reclassering door de

penitentiaire inrichting die het advies heeft aangevraagd. Het gaat dan

om gedetineerden die worden aangemeld, terwijl zij nog een flink aantal

maanden gevangenisstraf moeten uitzitten. Het advies over de geschikt-

heid van dergelijke kandidaten is volgens de coordinatoren soms nood-

gedwongen 'voorlopig': er moet bijvoorbeeld nog een definitieve woon-

ruimte of een telefoonaansluiting worden geregeld in de vijf of zes maanden

die resteren voordat zij onder elektronisch toezicht geplaatst kunnen wor-

den. Hetzelfde geldt ten aanzien van het dagprogramma. Het is volgens de

coordinatoren niet mogelijk of in ieder geval weinig zinvol om een gedetail-

leerd dagprogramma op te zetten voor iemand die pas over een maand of

zes onder elektronisch toezicht zal worden gesteld. Het voorlopige karakter

van het advies van de reclassering kan voor de penitentiaire inrichting

evenwel een reden zijn om af te zien van elektronisch toezicht als onderdeel

van het detentiefaseringstraject dat zij voor de gedetineerde opstelt. In haar
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voorstel aan de SAC zal de penitentiaire inrichting elektronisch toezicht dan

ook niet noemen. Dit dilemma tussen een zo vroeg mogelijke aanmelding

van de gedetineerde voor elektronisch toezicht enerzijds en het soms nood-

zakelijk'voorlopige' karakter van het advies van de reclassering anderzijds,

kan voor problemen gaan zorgen indien de inrichtingen ertoe overgaan

gedetineerden steeds vaker een jaar of langer voor de datum van de ver-

vroede invrijheidstelling (VI-datum) aan te melden. Dit laatste is echter een

voorwaarde indien men elektronisch toezicht wil gebruiken om een maxi-

male detentiefaseringstermijn van tien maanden te realiseren (zie paragraaf

2.3).

Het tweede knelpunt dat de coordinatoren bij beslissingen over detentie-

faseerders signaleren, betreft de besluitvorming door de SAC, die volgens de

coordinatoren volstrekt ondoorzichtig is. In tegenstelling tot de formele

afspraak dat beslissingen die afwijken van het advies van de reclassering,

schriftelijk worden teruggekoppeld, ontvangt men bijvoorbeeld gewoonlijk

slechts een telefoontje met de mededeling'die is afgewezen', 'die gaat zus' of

'die gaat zo'. Eventuele toelichtingen op afwijkende beslissingen zijn door-

gaans heel summier (bijvoorbeeld'geen vertrouwen in een goede afloop').33

Bovendien geeft de SAC volgens de coordinatoren bij een positieve beslissing

de ene keer uitgebreid de voorwaarden aan waaraan de deelnemer dient te

voldoen (met betrekking tot bijvoorbeeld werk, alcohol- of drugcontroles),

terwijl een andere keer alleen wordt aangegeven met ingang van welke

datum het elektronisch toezicht dient te beginnen. Dat de SAC anders beslist

dan dat zij adviseren, vinden de coordinatoren op zich geen probleem.

Immers, 'de SAC beslist en de reclassering voert uit'. Wel vinden de coordi-

natoren het een probleem dat, door het achterwege blijven van argumenten

waarom afwijkend is besloten, zij niet aan de deelnemer duidelijk kunnen

maken waarom voor een ander traject is gekozen. Ook blijft het voor hen

onduidelijk hoe zij hun adviezen zouden kunnen verbeteren, aan welke

aspecten zij meer of juist minder aandacht moeten besteden. Omdat de

coordinatoren niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van het totale

traject - of daar in ieder geval onvoldoende zicht op hebben - bestaat bij hen

de indruk dat bijvoorbeeld een deel van de detentiefaseerders, soms tegen

het advies van de reclassering in, tevens in dagdetentie wordt geplaatst om

33 Overigens zijn dergelijke korte motiveringen gebruikelijk binnen het gevangeniswezen.
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deze inrichting'vol te houden. 34 Zo'n voor de coordinatoren onverwachte

plaatsing in dagdetentie kan tot gevolg hebben dat afspraken met een werk-

verschaffer plotseling niet door kunnen gaan en er weer nieuwe afspraken

gemaakt moeten worden. Op dit punt - de adviezen van de reclassering in

combinatie met de besluitvorming door de SAC - wordt in hoofdstuk 8

teruggekomen.

7.2.2 Begeleidingen controle

Het realiseren van een zinvolle dagbesteding stelt de coordinatoren in de

regel niet voor problemen. De meeste deelnemers kunnen bij hun oude

werkgever (onbetaald) aan de slag, of kunnen terecht bij een vrijwilligers-

project of een projectplaats voor dienstverleners.35 Daarnaast volgt een

groot aantal deelnemers gedurende de eerste zes weken van het elektronisch

toezicht het programma van dagdetentie, wat voor de nodige daginvulling

zorgt. De combinatie elektronisch toezicht - dagdetentie levert volgens de

coordinatoren soms problemen op in verband met reistijden: als iemand 2,5

uur nodig heeft om van huis naar dagdetentie te komen en vice versa, blijft

er volgens de coárdinatoren's middags te weinig tijd over om nog een zin-

volle dagbesteding te kunnen regelen. 'Zo'n vent heeft dan net de bezem uit

de kast gehaald en dan zet hij hem er weer in en gaat naar huis'. Hoewel de PI

Groningen in een dergelijk geval het dagprogramma te licht kan vinden, zien

de coordinatoren doorgaans weinig of geen mogelijkheden voor een nadere

invulling.

Ten aanzien van het toekennen van vrijheden is afgesproken dat de coordina-

toren zich bij aanvang van het toezicht in principe terughoudend opstellen.

Door zich goed aan de regels te houden, kunnen de deelnemers meer vrij te

besteden uren 'verdienen' tijdens het toezicht. Bij het vaststellen van het aan-

34 Opgemerkt moet worden dat de combinatie dagdetentie - elektronisch toezicht allerminst door

de coordinatoren wordt afgewezen. In tegendeel, men is van mening dat beide modaliteiten

elkaar heel goed kunnen aanvullen. In een deel van de aangemelde zaken ligt plaatsing in dag-

detentie naar de mening van de coordinatoren echter niet voor de hand (kandidaten die een

baan hebben, die voldoende sociaal vaardig zijn of die juist niet in groepen kunnen functio-

neren). Waarom in dergelijke zaken voor zowel dagdetentie als elektronisch toezicht wordt

gekozen, is en blijft naar het oordeel van de coordinatoren geheel onduidelijk.

35 Van deze laatste optie wordt relatief veel gebruik gemaakt in Assen. Dit heeft te maken met het

feit dat de coordinatoren elektronisch toezicht ook belast zijn met de coordinatie van en de

controle op 'reguliere' taakstraffen.
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tal vrije uren bij aanvang van het toezicht houdt men - binnen de grenzen

die door de SAC respectievelijk de rechterlijke macht zijn gesteld - rekening

met onder andere de totale duur van het toezicht en met het type van her-

komstinrichting (voorzover van toepassing). Personen die voor vijf of zes

maanden onder elektronisch toezicht worden gesteld, krijgen doorgaans

minder snel extra vrije uren dan degenen die voor één of twee maanden on-

der toezicht worden gesteld. Verder speelt mee uit wat voor soort inrichting

de deelnemer afkomstig is. Een deelnemer die rechtstreeks uit een huis van

bewaring komt, zal zeker in het begin minder vrije uren krijgen dan iemand

die vanuit een open inrichting of een inrichting voor dagdetentie onder elek-

tronisch toezicht wordt geplaatst. Dit beleid is onder andere vervat in een

notitie waaraan op dit moment (nazomer 1996) nog wordt gewerkt. De noti-

tie is gebaseerd op criteria die door de bij de proef betrokken organisaties

gezamenlijk zijn ontwikkeld. De notitie poogt verder richtlijnen te geven met

betrekking tot het toekennen en eventueel weer intrekken van vrijheden

tijdens het elektronisch toezicht. Laatstgenoemde richtlijnen staan echter

nog grotendeels 'in de kinderschoenen' en laten de reclassering veel ruimte

bij de invulling ervan. In feite beslist de coordinator, na overleg met de pro-

jectleider Elektronisch Toezicht van de reclassering en, bij taakstrafklanten,

na toestemming van het openbaar ministerie (zie paragraaf 2.4.2) - over het

toekennen en intrekken van de vrij te besteden uren van elke deelnemer. Om

zo veel mogelijk consistentie in dezen te bereiken, vormt het onderdeel 'vrij-
heden' een vast onderdeel van het tweewekelijkse overleg van coordinatoren

elektronisch toezicht (zie paragraaf 7.3). Verdere uitwerking van de criteria

voor het toekennen en intrekken van vrijheden is volgens de coordinatoren

echter gewenst, zeker nu het aantal deelnemers, en daarmee het aantal

individuele beslissingen omtrent vrijheden, steeds meer toeneemt.

De contacten met de deelnemers nemen volgens de coordinatoren behoor-

lijk wat tijd in beslag. Dit geldt vooral voor de (twee)wekelijkse bezoeken van

de coordinatoren aan de deelnemers thuis of op het werk. Inclusief reistijd is

men voor een enkel bezoek al snel een paar uur kwijt. De persoonlijke en
telefonische contacten met de deelnemers zijn volgens de coordinatoren

echter van groot belang. Ze maken het mogelijk het verloop van het elektro-

nisch toezicht op de voet te blijven volgen en snel te kunnen inspelen op

eventuele problemen en vragen van deelnemers (en hun huisgenoten).

Een ander onderdeel van de controle en begeleiding van deelnemers dat

naar de mening van de coordinatoren veel tijd kost, vormt het 'administra-

tieve werk' dat samenhangt met wijzigingen in de dagprogramma's van de
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deelnemers. Iedere wijziging in het programma die de coordinator aan-

brengt, hoe klein of hoe kort van duur ook, dient in ieder geval te worden

doorgegeven aan ADT Security Systems, aan de coordinator elektronisch
toezicht die bereikbaarheidsdienst heeft, en aan de deelnemer (in uit-

geschreven vorm). Geeft een deelnemer aan dat hij op een bepaalde datum

een afspraak heeft met bijvoorbeeld de sociale dienst of met zijn tandarts,

dan dient bovendien gecontroleerd te worden of dit klopt. Al deze 'admini-

stratieve rompslomp' leidt er volgens de coordinatoren toe dat 'toestemming

voor een bezoek aan de huisarts bij wijze van spreken in vijf minuten is

gegeven, maar vervolgens drie kwartier werk oplevert om alle betrokken

partijen te informeren. Volgens eigen inschatting zijn de coordinatoren elk

tussen de zes en acht uur per week kwijt aan dit soort van 'administratieve'

bezigheden. Wellicht dat het gebruik van een laptopcomputer met modem,

waarmee programma's en programmawijzigingen rechtstreeks kunnen wor-

den doorgegeven aan de computer van ADT Security Systems, dit werk voor

een deel kan terugdringen (ten tijde van het schrijven van dit rapport werd

hieraan gewerkt).36 Overigens is deze situatie intussen reeds in zoverre ver-

beterd dat voor tussentijdse wijzigingen in het dagprogramma van detentie-

faseerders niet meer, zoals voorheen, eerst toestemming hoeft te worden

gevraagd aan de PI Groningen. De PI Groningen beoordeelt alleen nog het

definitieve dagprogramma zoals dat is opgesteld voor de aanvang van het

elektronisch toezicht. Over wijzigingen in het dagprogramma tijdens het

elektronisch toezicht dient de coordinator achteraf verantwoording af te
leggen.37 Deze ruimere verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het

elektronisch toezicht wordt door de coordinatoren bijzonder op prijs ge-

steld. Bovendien levert het'pure tijdwinst' op.38

36 Via een dergelijke computerverbinding kan tevens de coordinator elektronisch toezicht die

bereikbaarheidsdienst heeft, zich op de hoogte stellen van de meest recente (wijzigingen in de)

dagprogramma's van de deelnemers.

37 Wel is het zo dat de PI Groningen over ingrijpende wijzigingen vooraf geïnformeerd wordt.

38 Bij taakstrafklanten geldt de afspraak dat de coordinatoren elektronisch toezicht niet-ingrijpen-

de wijzigingen, zoals het verschuiven van vrije uren van de woensdag- naar de vrijdagmiddag,

zelf mogen doorvoeren. Als het gaat om vergroting van het aantal vrije uren of andere meer

ingrijpende wijzigingen in het dagprogramma, wordt vooraf contact opgenomen met de behan-

delend officier van justitie. Wellicht dat op termijn, indien er meer ervaring is opgedaan met

elektronisch toezicht van taakstrafklanten, dezelfde procedure gevolgd zal worden als bij de

detentiefaseerders.
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7.3 Samenwerking en communicatie
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Extern

Over de samenwerking en communicatie met de betrokken personen en in-

stanties zijn de coordinatoren over het algemeen tevreden. Met de peniten-

tiaire inrichtingen 'in het land' is in het algemeen goed contact, zij het dat

men buiten het proefgebied soms nog geconfronteerd wordt met bloktijden

die het plannen van een bezoek aan een aangemelde kandidaat kunnen be-

moeilijken. Met de PI Groningen, waaronder de inrichting voor dagdetentie,

is het contact eveneens goed, zij het dat de medewerkster van het BSD die

zich bezighoudt met elektronisch-toezichtzaken, alleen's ochtends te berei-

ken is. Ook de samenwerking met ADT Security Systems verloopt, op een

enkele strubbeling na, naar wens.39 Contacten met sociale diensten - in ver-

band met uitkeringen - verlopen wisselend, afhankelijk van de betrokken ge-

meente of ambtenaar.

Intern

Dat er bij elk van de betrokken reclasseringsinstellingen twee werkers gedeel-

telijk voor elektronisch toezicht zijn vrijgesteld, achten de coordinatoren een

goede zaak. Hierdoor is veel onderling overleg mogelijk. Daarnaast hechten

de coordinatoren veel belang aan het tweewekelijkse (voorheen wekelijkse)

overleg met alle coordinatoren elektronisch toezicht. Dit overleg vindt plaats

onder leiding van de projectleider elektronisch toezicht van de reclassering,

via wie alle adviezen, waarschuwingen, stopzettingen en eindrapportages in

het kader van elektronisch toezicht lopen. Het overleg vormt voor de coordi-

natoren een belangrijke mogelijkheid om, door middel van casusbesprekin-

gen, het werk op elkaar af te stemmen wat betreft het toekennen van vrij-

heden, het omgaan met overtredingen en dergelijke. Deze afstemming is van

groot belang, zeker nu de coordinatoren ruimere bevoegdheden hebben met

betrekking tot de uitvoering van het dagprogramma van de deelnemers.

39 Bij ADT Security Systems komen kleine wijzigingen in het dagprogramma soms niet volledig

over, de coordinatoren leveren in een enkel geval een programma in dat op bepaalde punten

niet helemaal duidelijk is.
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7.4 Oordeel over de opzet en uitvoering van het experiment
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Hoewel sommige werkzaamheden geheel nieuw zijn, hebben de coordina-

toren niet het gevoel 'in het diepe' te zijn gegooid. Bovendien gaat het om

een experiment: er treden altijd onverwachte dingen op die 'ter plekke'

moeten en kunnen worden opgelost. Wat men zich echter vooraf niet gereali-

seerd heeft, is het vele 'administratieve werk' dat het elektronisch toezicht

met zich meebrengt. Dit valt behoorlijk tegen. De bevoegdheden die de coor-

dinatoren op dit moment hebben, worden als voldoende (ruim) beoordeeld
voor het goed kunnen uitvoeren van de hen toegedeelde taken. Ook het sanc-

tiebeleid is volgens de coordinatoren voldoende uitgewerkt.

De coordinatoren noemen verder twee zaken die voor de aanvang van het

experiment geregeld hadden moeten worden en waar zij nu vrijwel dagelijks

tegenaan lopen: de uitkeringsproblematiek en de beperkte mogelijkheden

om detentiefaseerders betaald werk te laten verrichten. Wat de uitkerings-

problematiek betreft, komt het regelmatig voor dat de sociale dienst, met

een beroep op de nieuwe bijstandswet, (aanvankelijk) weigert om een uit-

kering aan een detentiefaseerder te verschaffen. Het kost dan veel tijd om
alsnog een uitkering (te trachten) te regelen. Lukt dit niet, dan kan de Pi

Groningen voor een financiële regeling zorgen. Met betrekking tot het ver-

richten van betaald werk: gedetineerden kunnen alleen bij een particuliere

werkgever werken als er een contract wordt afgesloten tussen de werkgever

en de penitentiaire inrichting. Het loon wordt in dat geval overgemaakt aan

de inrichting, die de gedetineerde vervolgens een bedrag uitkeert, dat door-

gaans nauwelijks hoger is dan een bijstandsuitkering. Naar de mening van de

coordinatoren is er in een dergelijke situatie niet echt sprake van 'het ver-

dienen van een eigen boterham' of het onderhouden van het eigen gezin.

Hierdoor wordt een belangrijke kans gemist om de overstap naar de vrije

maatschappij nog geleidelijker te laten verlopen.

Doelgroep

Of de huidige groep deelnemers de gewenste doelgroep voor elektronisch

toezicht vormt, hangt volgens de coordinatoren af van wat men ermee wil

bereiken. Is het belangrijkste doel het besparen van celcapaciteit, dan is het

van belang om, zoals nu gebeurt, personen te selecteren die door hun gedrag
in en/of buiten de inrichting hebben laten zien dat zij zich aan afspraken

kunnen houden en structuur'aankunnen'. Zou met elektronisch toezicht

daarentegen vooral resocialisatie worden nagestreefd, dan zou het (meer)
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voor de hand liggen om zich te richten op personen die nog weinig of geen

structuur in hun leven hebben. De kans op een problematisch verloop en het
mislukken van het elektronisch toezicht is bij deze tweede groep echter veel

groter. Gelet op het nieuwe, experimentele karakter van het elektronisch

toezicht is het volgens de coordinatoren verstandig om eerst ervaring op te

doen met de eerste groep deelnemers: degenen die structuur lijken aan te

kunnen.

Bekendheid met elektronisch toezicht bij potentiële aan melders

De bekendheid met elektronisch toezicht bij de penitentiaire inrichtingen,

de rechterlijke macht, de advocatuur en collega-reclasseringsmedewerkers

(waaronder tevens het Leger des Heils en de instellingen voor verslavings-

zorg), is volgens de coordinatoren in veel gevallen nog onvoldoende. Binnen

het proefgebied lijken de meeste leveranciers van kandidaten weliswaar in

grote lijnen op de hoogte te zijn van de voorwaarden en de mogelijkheden

van elektronisch toezicht, maar lijkt het toezicht nog onvoldoende bij hen te

leven (met uitzondering van PI Bankenbosch en PI Groningen, die optreden

als 'hofleveranciers' van detentiefaseerders).40 Wat betreft de inrichtingen,

schrijven de coordinatoren dit onder andere toe aan het feit dat de voorlich-

ting indertijd gericht is geweest op de hoofden BSD en de unitdirecteuren,

in de verwachting dat de informatie wel doordruppelt naar de werkvloer. Dit

heeft volgens de coordinatoren niet gewerkt. Medewerkers van de BSD's, die

in de praktijk de aanmeldingen voor elektronisch toezicht (moeten) verzor-

gen, (b)lijken onvoldoende op de hoogte, evenals trouwens de PIW'ers en de

gedetineerden. Daarnaast heeft wellicht meegespeeld dat eenmalige voor-

lichting doorgaans niet lang beklijft: als zich pas geruime tijd na zo'n voor-

lichtingsronde potentiële kandidaten voor elektronisch toezicht aandienen,

is de kans groot dat deze optie over het hoofd wordt gezien. Hetzelfde geldt

in feite voor de andere aanmelders: de rechterlijke macht, de advocatuur en

de reclassering. Ook voor deze aanmelders geldt dat een eenmalige voorlich-
tingsronde, achteraf gezien, volgens de coordinatoren onvoldoende is ge-

weest. Om deze reden is de reclassering samen met andere partners recente-

lijk gestart met een nieuwe voorlichtingsronde langs alle partijen. Daarnaast

steken de coordinatoren veel tijd in voorlichting aan de hand van concrete

40 Buiten het proefgebied is de bekendheid van (de voorwaarden en mogelijkheden van) elektro-

nisch toezicht volgens de coordinatoren (veel) kleiner.
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zaken: na een gesprek met een nieuwe kandidaat neemt men contact op

met het BSD, de officier van justitie of de advocaat om aan de hand van deze

specifieke zaak nader in te gaan op de mogelijkheden en voorwaarden van

elektronisch toezicht. Vooral deze laatste wijze van voorlichting werkt vol-

gens de coordinatoren goed. Alle voorlichtingsactiviteiten tezamen beginnen

overigens vrucht af te werpen: hoewel er nog veel 'zendingswerk' moet wor-

den verricht, groeit de bekendheid van elektronisch toezicht volgens de

coordinatoren langzaam maar zeker.



8

De dagelijkse projectleiding

De algemeen projectleider, de voorzitters van de deelprojecten'taakstraffen'

en 'detentiefasering' en het hoofd dagdetentie - elektronisch toezicht (hier

aangeduid met de termdagelijkse projectleiding) zijn nauw betrokken (ge-

weest) bij de opzet, de voorbereiding en de uitvoering van het experiment

met elektronisch toezicht. In de interviews met deze personen, die werk-

zaam zijn bij respectievelijk de dienst Justitiële Inrichtingen, de reclassering

en de PI Groningen, is nader ingegaan op een aantal organisatorische aspec-

ten van het experiment met elektronisch toezicht.41 Achtereenvolgens wor-

den hun meningen en ervaringen met betrekking tot de gekozen project-

structuur, de voorbereiding en het verloop van het experiment beschreven.

8.1 Projectstructuur

Uit de interviews met de algemeen projectleider en de voorzitters van de

deelprojecten valt op te maken dat de gekozen projectstructuur- in ieder

geval na de start van het experiment - niet goed heeft gefunctioneerd. Van

een duidelijke inbreng van de stuurgroep, die toezicht dient te houden op de

voortgang van het experiment en ondersteuning dient te bieden bij ontwik-

kelingen die zich voordoen, is volgens de geïnterviewden geen sprake (ge-

weest). Zo heeft de stuurgroep zich gedurende het eerste jaar van het experi-

ment niet of nauwelijks uitgesproken over belangrijke kwesties, zoals het te

voeren mediabeleid. Ook de beide deelprojecten, die aanvankelijk waren op-

gezet om het experiment met elektronisch toezicht voor te bereiden, hebben

sinds de start van het experiment niet meer goed gefunctioneerd, zo meent

men. Voor een deel schrijft men dit toe aan de veranderde taak van de deel-

projecten: van het opzetten en voorbereiden naar het begeleiden van het

experiment. Ook het feit dat de beide deelprojecten nooit officieel door de

stuurgroep zijn ingesteld, hangt mogelijk samen met het gebrekkige functio-

neren van de projectstructuur. Het commitment van bepaalde organisaties

- lees: de rechterlijke macht - is volgens de geïnterviewden daardoor wel-

41 Toen de interviews werden afgenomen - in juni 1996 - was het voorzitterschap van het deel-

project'taakstraffen' net overgegaan van de reclassering naar de rechterlijke macht. In feite is

dus niet de voorzitter, maar de voormalige voorzitter van het deelproject 'taakstraffen' geïnter-

viewd.
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licht minder (geworden).42 Verder speelt mee dat in het begin verzuimd is

om ieder lid van de deelprojecten een expliciete taak en rol te geven en tot

het vaste aanspreekpunt binnen de desbetreffende organisatie te maken.43

De gebrekkige projectstructuur heeft ertoe geleid dat de samenwerking en

het overleg 'tot op heden' vooral op informele basis heeft plaatsgevonden.

Omdat de verhoudingen tussen de betrokken organisaties in het noorden

van het land volgens de geïnterviewden goed zijn, heeft dit geen problemen

opgeleverd. Nu echter het aantal aanmeldingen en 'lopende elektronische

toezichten' steeds verder toeneemt, loopt men in de praktijk vaker tegen

kwesties aan die om overleg en gezamenlijke beslissingen vragen. Tegelijker-

tijd gaan, naast organisatorische kwesties, ook (meer) principiële kwesties

spelen, zoals de vraag hoe de verhouding tussen de reclassering en het ge-

vangeniswezen in de toekomst geregeld dient te worden (wie is waarvoor ver-

antwoordelijk?). Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de samen-

werking meer te formaliseren, zo meent men. Een duidelijke taak- en rol-

verdeling tussen de betrokken partijen vergroot bovendien het commitment

en daarmee het draagvlak van genomen beslissingen. De voorzitter van het

deelproject detentiefasering merkt in dit verband overigens op dat zo'n for-

malisering van de samenwerking weliswaar wenselijk is/lijkt, maar dat de

tijd daarvoor nog niet rijp is. Zowel binnen het gevangeniswezen als binnen

de reclassering zijn op dit moment namelijk belangrijke processen gaande,

zoals de ontwikkeling van penitentiaire programma's, waar elektronisch

toezicht ingepast kan worden. Door dit soort van ontwikkelingen zal het

volgens hem nog geruime tijd nodig blijven om in informele verbanden en

verschillende netwerken met elkaar te communiceren en samen te werken.

Om die onderlinge communicatie en samenwerking te vergemakkelijken,

zijn de beide deelprojecten recentelijk 'nieuw leven ingeblazen'.

8.2 Voorbereiding van het experiment

Bij de voorbereiding van het experiment met elektronisch toezicht is, achter-

af gezien, onvoldoende aandacht besteed aan drie belangrijke zaken, zo

42 Het gaat hier om het commitment van de rechterlijke macht 'in het algemeen', niet van indivi-

duele leden van de rechterlijke macht. Een aantal van hen toont zich namelijk zeer betrokken

bij het experiment met elektronisch toezicht.

43 Dit is bij de reclassering (in de persoon van R. Boelens), DJI (C. Droogendijk) en de peniten-

tiaire inrichtingen (F. Hoogenboom, H. de Vries) wel gebeurd.
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stellen de geïnterviewden. In de eerste plaats is de tijd en energie die nodig

zijn voor een goede voorlichting over elektronisch toezicht, schromelijk

onderschat. Een tweede aspect dat in de praktijk voor knelpunten zorgt, is

de onduidelijke plaats die het elektronisch toezicht in het gehele traject van

detentiefasering inneemt. De derde zaak die vooraf beter geregeld had moe-

ten worden, is de samenwerking met de sociale diensten: de uitkerings-

problematiek en de mogelijkheden om van de opleidings- en werkervarings-

trajecten van de sociale diensten gebruik te maken. Hieronder worden de

drie tekortkomingen in de voorbereiding van het experiment kort toegelicht.

8.2.1 Voorlichting

De voorlichtingsbijeenkomsten voor de zittende en de staande magistratuur,

de advocatuur en de hoofden BSD en unitdirecteuren van penitentiaire in-

richtingen, die voor de start van het experiment in ieder arrondissement zijn

gehouden, hebben achteraf gezien onvoldoende effect gehad, zo stelt men

vast. Bovendien is de voorlichting uitsluitend gericht geweest op de hogere
hiërarchische niveaus binnen de organisaties. Personen die een belangrijke

signalerende functie (kunnen) vervullen dan wel feitelijk de selectie van

kandidaten uitvoeren - de hoofden executie en parketsecretarissen, mede-

werkers van de BSD's, afdelingshoofden en PIW'ers - zijn volgens de geïnter-

viewden aanvankelijk onvoldoende over het elektronisch toezicht geïnfor-

meerd. Om deze reden acht men het een goede zaak dat recentelijk is gestart

met een nieuwe voorlichtingsronde, deze keer gericht op alle bij de aanmel-

ding voor elektronisch toezicht betrokken partijen. Het meeste effect ver-

wachten de geïnterviewden echter, net als de coordinatoren elektronisch

toezicht, van voorlichting aan medewerkers van BSD's, advocaten en leden

van de rechterlijke macht naar aanleiding van individuele, concrete zaken.
Door zo'n casus met de betrokken inrichtingswerker, advocaat of officier van

justitie door te spreken, gaat elektronisch toezicht voor hem of haar 'leven'.
Duidelijk(er) wordt wanneer er geselecteerd moet worden, hoe er moet wor-

den aangemeld, hoe de selectieprocedure verloopt en wat de mogelijkheden

zijn van elektronisch toezicht.
Het geven van voorlichting, zowel aan groepen vertegenwoordigers van

betrokken organisaties als tijdens persoonlijke contacten naar aanleiding

van een concrete zaak, kost echter veel tijd. Omdat het hoofd dagdetentie -

elektronisch toezicht weinig tijd overheeft voor het verzorgen van (meer)

voorlichting aan de penitentiaire inrichtingen, komt deze taak voor een



Hoofdstuk 8 62

groot deel op de reclassering neer (in het bijzonder op de coordinatoren elek-
tronisch toezicht).44 Dit is enigszins te betreuren, omdat de geïnterviewden

verwachten dat de boodschap met betrekking tot elektronisch toezicht eer-

der of beter overkomt wanneer zij door een vertegenwoordiger uit de eigen

organisatie wordt gebracht dan indien dit door een 'buitenstaander' wordt

gedaan. Hetzelfde geldt voor de voorlichting aan de rechterlijke macht. Ook

deze zou bij voorkeur gegeven moeten worden door bijvoorbeeld leden van

het openbaar ministerie in plaats van door de reclassering, zo meent men.45

8.2.2 De plaats van elektronisch toezicht binnen detentiefasering

De opvattingen van de geïnterviewden over de plaats van het elektronisch

toezicht binnen de detentiefasering hebben betrekking op twee aspecten,

namelijk de positie van elektronisch toezicht ten opzichte van andere deten-

tiefaseringsmodaliteiten en -programma's, en de verdeling van de bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden tussen het gevangeniswezen en de reclas-

sering.

De positie van elektronisch toezicht ten opzichte van andere detentie-

faseringsmodaliteiten en -programma's is volgens de geïnterviewden (nog)

onduidelijk. Dit wordt voor een deel toegeschreven aan het ontbreken van

duidelijke richtlijnen voor het toekennen en intrekken van vrijheden tijdens

het toezicht. Het ontbreken van dergelijke richtlijnen leidt ertoe dat de mate

van vrijheid en daarmee ook de zwaarte van het elektronisch toezicht per

deelnemer kan variëren. Hierdoor is het onduidelijk of elektronisch toezicht,

wat zwaarte betreft, voor of na plaatsing in een open inrichting of een inrich-

ting voor dagdetentie komt. Verder valt er volgens de geïnterviewden een

44 Het hoofd dagdetentie - elektronisch toezicht is formeel voor 50% van zijn werktijd vrijgesteld

voor werkzaamheden in het kader van het experiment met elektronisch toezicht. De resterende

50% is bestemd voor het leidinggeven aan de inrichting voor dagdetentie en aan de maatschap-

pelijke integratieprojecten van de PI Groningen. In de praktijk kost het elektronisch toezicht, en

dan vooral het overleg met de sociale diensten (zie paragraaf 8.2.3), zeer veel tijd. Bij voorlich-

ting aan penitentiaire inrichtingen gaat bovendien veel tijd op aan reizen van en naar Gronin-

gen.

45 Overigens is een goede voorlichting nog geen garantie dat er meer geschikte kandidaten voor

elektronisch toezicht worden aangemeld. Zowel bij de rechterlijke macht als binnen het gevan-

geniswezen leven er uiteenlopende opvattingen over wie wel en wie niet in aanmerking komt

voor elektronisch toezicht of, in geval van gedetineerden, voor detentiefasering'in het alge-

meen'.
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duidelijke overlap waar te nemen tussen elektronisch toezicht en andere

detentiefaseringsmodaliteiten en maatschappelijke integratieprogrammás.

Deze overlap blijkt heel duidelijk bij de combinatie dagdetentie - elektro-

nisch toezicht. Zo heeft dagdetentie een uitgewerkt programma dat erop

gericht is, gedetineerden aan het eind van een fikse gevangenisstraf voor te

bereiden op hun terugkeer in de samenleving. Elektronisch toezicht biedt

een unieke mogelijkheid om die terugkeer zo geleidelijk mogelijk te laten

verlopen. Door te beginnen met een (heel) strikt dagprogramma, waarvan

dagdetentie deel uitmaakt, en langzaam maar zeker steeds meer vrijheden

toe te kennen, kan de gedetineerde langzaam maar zeker wennen aan zijn

vrijheid. Op dit moment worden dagdetentie en elektronisch toezicht veelal

gecombineerd in de vorm van een zogenaamd ET-plus. Deze constructie,

waarbij de deelnemers gedurende de eerste zes weken van het elektronisch

toezicht het programma van dagdetentie volgen en na afloop daarvan nog

'formeel' in dagdetentie worden geplaatst (zie paragraaf 5.2.1), is echter nog-

al gekunsteld en kan leiden tot onduidelijkheden over wie op welk moment

nu waarvoor verantwoordelijk is. Het is volgens de geïnterviewden dan ook

van belang dat elektronisch toezicht veel meer gezien wordt als een onder-

deel van het totale detentiefaseringstraject, als een van de opties die men
kan gebruiken bij het opzetten van een totaaltraject voor een gedetineerde.

Een en ander impliceert dat, wil men met de huidige mogelijkheden een

optimaal, maximaal tien maanden durend detentiefaseringstraject - inclu-

sief elektronisch toezicht - voor een gedetineerde opzetten, de reclassering

al veel eerder en veel meer bij het opzetten van een dergelijk traject betrok-

ken wordt. Dit veronderstelt enerzijds een grondige kennis van de inhoud en

de mogelijkheden van elektronisch toezicht bij de BSD's. Anderzijds dient de

reclassering volledig op de hoogte te zijn van de verschillende detentieroutes
die mogelijk zijn. Verder vereist dit volgens de geïnterviewden veel meer

overleg en afstemming tussen de (thuis)reclassering en het gevangeniswezen

dan nu het geval is.
Op dit moment echter vormt de reclassering nog 'een eiland binnen het ge-

vangeniswezen', zoals een van de geïnterviewden het uitdrukt. Gedurende

de route die een gedetineerde volgt tot en met de plaatsing in een open in-
richting of in een inrichting voor dagdetentie, is er in de regel namelijk niet

of nauwelijks sprake van bemoeienis van de kant van de reclassering. In

tegendeel, detentiefasering is (in de meeste gevallen nog) een zaak van en

tussen de inrichtingen: in onderling overleg wordt een bepaalde route uit-

gezet en gevolgd. Bij elektronisch toezicht duikt daar nu 'plotseling' de
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reclassering op, die een advies moet geven over de geschiktheid en de even-

tuele inhoud van een deel van de detentieroute, namelijk de elektronisch-

toezichtperiode. Het feit dat de reclassering niet betrokken is geweest bij het

opzetten van de oorspronkelijke, totale detentieroute, verklaart volgens het

hoofd dagdetentie - elektronisch toezicht, die in de SAC zitting heeft, waar-

om de beslissingen van de SAC, wat betreft plaatsing in dagdetentie, soms

afwijken van de adviezen hierover van de reclassering. Het advies van de

reclassering heeft namelijk betrekking op slechts een onderdeel van het tra-

ject - het elektronisch-toezichtgedeelte - en wordt als zodanig toegevoegd

aan c.q. maakt deel uit van het voorstel voor het totale detentie(faserings)tra-

ject dat de penitentiaire inrichting aan de SAC voorlegt. Hierbij kan het voor-

komen dat de reclassering adviseert om de kandidaat alleen onder elektro-

nisch toezicht te plaatsen en een plaatsing in dagdetentie, gelet op bijvoor-

beeld de reistijden of de persoonlijke omstandigheden van de kandidaat,

achterwege te laten. In het voorstel van de inrichting kan plaatsing in dag-

detentie echter een belangrijk onderdeel vormen van het totale detentie-

traject dat men voor de gedetineerde heeft uitgezet. De SAC, geconfronteerd

met zowel het advies van de reclassering als met het 'eigen' voorstel van de

penitentiaire inrichting, neemt gewoonlijk het meest uitgebreide voorstel

over. In 90% van de gevallen, aldus het hoofd dagdetentie - elektronisch

toezicht, is dit het voorstel van de penitentiaire inrichting.46 Wat betreft de

inhoudelijke vormgeving van het elektronisch toezicht - dat wil zeggen, de

dagbesteding, het aantal vrije uren en dergelijke - gaat de SAC volgens het

hoofd dagdetentie - elektronisch toezicht wel nagenoeg altijd mee met het

voorstel van de reclassering.

Over de samenwerking en de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen

de reclassering en het gevangeniswezen wordt verder nog opgemerkt dat

deze in de noordelijke provincies, op basis van afspraken tussen de lokale

reclassering en het lokale gevangeniswezen (en dan vooral de PI Groningen),

op dit moment vrij goed geregeld is. De recente verruiming van de bevoegd-

heden van de coordinatoren elektronisch toezicht om gedurende het elek-

tronisch toezicht naar eigen inzicht wijzigingen in het dagprogramma aan te

brengen, acht men een goede zaak. Dit betekent echter niet dat hiermee ook

een principiële beslissing is genomen over de vraag of de reclassering nu

46 Zou de reclassering al veel eerder bij het plannen van de detentieroute worden ingeschakeld,

dan zou dit niet meer voorkomen. In dat geval zou immers sprake zijn van een gezamenlijk

voorstel van reclassering en penitentiaire inrichting.
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(ook) verantwoordelijk is voor de inhoud van het elektronisch toezicht of

alleen voor de controle. Omdat men van mening is dat de verhouding tussen

de reclassering en het gevangeniswezen niet overal even goed is als in het

noorden, acht men het noodzakelijk dat de vraag wáár de regie bij elektro-

nisch toezicht moet komen te liggen, beantwoord is voordat elektronisch

toezicht op ruime(re) schaal wordt ingevoerd.

8.2.3 Samenwerking met de sociale diensten

De samenwerking met de sociale diensten wordt door elk van de geïnter-

viewden genoemd als een belangrijk knelpunt dat veel tijd en energie vergt.

Niet alleen zijn de coordinatoren elektronisch toezicht veel tijd kwijt aan de

uitkeringsproblematiek van deelnemers, ook het hoofd dagdetentie - elek-

tronisch toezicht is veelvuldig met de sociale diensten in de weer. Hierbij

gaat het overigens niet zozeer om financiële kwesties als wel om het feit dat

gedetineerden in principe niet in aanmerking komen voor arbeidstoeleiding

door de arbeidsbureaus en derhalve geen gebruik mogen maken van de

werk- en opleidingstrajecten die voor 'gewone' werklozen zijn opgezet.

8.3 Beoordeling van het verloop van het experiment

Het experiment verloopt zoals men verwacht(te). Het moeizaam op gang

komen van de taakstrafvariant wekt geen verwondering, gelet op het aanvan-

kelijke gebrek aan enthousiasme dat men van de kant van de rechterlijke

macht bespeurde ('daar zagen zij aanvankelijk geen klanten voor'). Dienst-

verlening in combinatie met elektronisch toezicht wordt echter steeds vaker

geopperd en opgelegd als een mogelijkheid om een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf te voorkomen. Het aantal adviesaanvragen voor taakstraf-

klanten groeit bovendien gestaag. Ook de detentiefaseringsvariant ontwik-

kelt zich overeenkomstig de verwachting. Gelet op het aantal aanmeldingen

en het aantal deelnemers lijkt elektronisch toezicht geleidelijk aan steeds

meer beschouwd te worden als een geschikte vorm van executie van (een

deel van) een vrijheidsstraf. Volgens de geïnterviewden zijn er enkele inrich-

tingen die vrijwel standaard aanmelden, indien een gedetineerde op grond

van zijn gedrag in de inrichting en zijn strafrestant voor detentiefasering in

aanmerking komt. Andere inrichtingen melden daarentegen veel minder

aan. Of dit te maken heeft met de relatieve onbekendheid met elektronisch

toezicht of met opvattingen over detentiefasering in het algemeen en elek-
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tronisch toezicht in het bijzonder, is niet geheel duidelijk. Wel heeft men

aanwijzingen dat de vroegtijdige signalering van potentiële elektronisch-

toezichtkandidaten een struikelblok vormt voor inrichtingen. Aan de moge-

lijkheid van elektronisch toezicht lijken veel inrichtingen (ruim) een jaar

voor de VI-datum nog niet te denken. Dit is echter wel een voorwaarde als
men elektronisch toezicht wil gebruiken om de maximale termijn van

detentiefasering 'op te rekken' van 6,5 naar 10 maanden. In dit kader wordt

het betreurd dat de toegezegde ondersteuning van de BSD's in de vorm van

een signaleringsprogramma dat aan TULP47 gekoppeld wordt, nog niet

beschikbaar is. Ook heeft men de indruk dat de extra werkzaamheden die

elektronisch toezicht voor de inrichtingen met zich mee (lijken te) brengen -
het inschakelen van de reclassering - soms een drempel vormen om kandi-

daten voor elektronisch toezicht aan te melden. Een andere factor die wel-

licht meespeelt, is dat nieuwe modaliteiten in de regel maar langzaam in-

gang vinden in het gevangeniswezen. Dit gold indertijd voor dagdetentie en

geldt waarschijnlijk nu voor elektronisch toezicht. Het zal volgens de geïnter-

viewden dan ook nog geruime tijd duren voordat elektronisch toezicht als

een standaardonderdeel van de detentiefasering wordt beschouwd.

Omdat er toch wel veel onverwachte aspecten aan de toepassing van elek-

tronisch toezicht kleven, acht men het een goede zaak dat voor een experi-

mentele opzet gekozen is en niet meteen voor een wettelijke regeling. De

geleidelijke groei van het aantal aanmeldingen heeft het mogelijk gemaakt

om 'in betrekkelijke rust' over optredende problemen en nieuwe ontwikke-

lingen te overleggen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Men ver-

wacht dat de maximale bezetting van het experiment - continu vijftig perso-

nen onder elektronisch toezicht - pas tegen het eind van de experimentele

periode gehaald zal worden. Over de doelgroep van het experiment is men

van mening dat zowel de huidige taakstrafklanten als de huidige detentie-

faseerders zonder meer voor de hand liggen.

47 TULP (voluit TenUitvoerLegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in Peniten-

tiaire inrichtingen) bestaat uit een verzameling geautomatiseerde systemen, die directe onder-

steuning geven bij de uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, zoals het

vastleggen van gegevens van gedetineerden door de inrichtingen.
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De `leveranciers' van kandidaten:

rechterlijke macht, advocatuur en

B S D's

In totaal zijn vier rechters, vijf officieren van justitie, vier advocaten en vier

hoofden BSD telefonisch ondervraagd naar hun ervaringen met en meningen

over elektronisch toezicht.48 De geïnterviewde rechters, officieren van justi-

tie en advocaten zijn werkzaam in de verschillende arrondissementen van

het proefgebied en hebben allemaal één of meer keren in de praktijk met

elektronisch toezicht te maken gehad. Van de vier ondervraagde hoofden

BSD zijn er twee werkzaam in penitentiaire inrichtingen binnen het proef-

gebied en twee in inrichtingen buiten het proefgebied.

9.1 Rechterlijke macht

De geïnterviewde rechters en officieren van justitie zijn van mening dat zij

voldoende op de hoogte zijn (gesteld) van de inhoud, de voorwaarden en de

mogelijkheden van elektronisch toezicht. Zij zijn indertijd geïnformeerd

door de reclassering of, in een enkel geval, door een collega. Daarnaast be-

schikt men over informatie uit de 'Wegwijzer elektronisch toezicht', brochu-

res en voorlichtingsfolders en de 'Nieuwsbrief elektronisch toezicht'.49 Op de

vraag of elektronisch toezicht (ook) bij collega's voldoende bekend is, ant-

woordt een van de officieren van justitie dat de basiskennis van elektronisch

toezicht weliswaar voldoende aanwezig is, maar dat het elektronisch toe-

zicht nog 'onvoldoende tussen de oren zit' van officieren van justitie en par-

ketsecretarissen. Het gevolg is dat de mogelijkheid van elektronisch toezicht

niet of te laat wordt overwogen: als men een week voor de zitting bedenkt

dat elektronisch toezicht wel eens een mogelijkheid kan zijn, dan is de

48 Om (reis)tijd te kunnen besparen, is voor een telefonische benadering van deze respondenten

gekozen.

49 In de'Wegwijzer elektronisch toezicht', die is opgesteld door de Projectgroep Elektronisch

toezicht, staan uitgebreid de vodrwaarden, procedures en handelwijzen vermeld die gevolgd

(dienen te) worden bij de toepassing van elektronisch toezicht in het kader van detentiefasering

en als bijzondere voorwaarde bij een taakstraf.
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noodzakelijke voorbereidingstijd - onder andere voor het uitbrengen van

een advies door de reclassering - al grotendeels verstreken. De eenmalige

voorlichting bij de start van het experiment beoordeelt men in dit opzicht
dan ook als onvoldoende. De tweede voorlichtingsronde langs de parketten

en rechtbanken, die in het voorjaar van 1996 is gehouden, had in feite al een

half jaar eerder moeten plaatsvinden, zo vindt men.

Het langzaam op gang komen van de taakstrafvariant is volgens de geïnter-

viewden echter niet alleen een gevolg van onvoldoende voorlichting. Ook

speelt de 'afwachtende houding' van de rechterlijke macht mee. Zowel de

rechters als de officieren van justitie vinden dat, net als bij een gewone taak-

straf, het initiatief in dezen van de verdachte, zijn advocaat of de reclassering

dient uit te gaan. Met andere woorden, genoemde partijen moeten met een

goed uitgewerkt voorstel komen om dienstverlening in combinatie met elek-

tronisch toezicht opgelegd te krijgen. De advocatuur lijkt hier volgens de

geïnterviewden soms wat terughoudend mee te zijn. Immers, door dienst-

verlening plus elektronisch toezicht voor te stellen, geeft men als advocaat in

feite aan een relatief zware straf te verwachten (in ieder geval meer dan zes

maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf). Men verwacht dat het aantal

taakstrafklanten zal groeien indien de reclassering vaker op eigen initiatief

- zij het na overleg hierover met de behandelend officier van justitie - de

mogelijkheid en wenselijkheid van elektronisch toezicht onderzoekt (zie ook

paragraaf 3.1). Daarnaast verwacht men dat het aantal aanmeldingen van

taakstrafklanten zal groeien nu de optie 'mogelijkheid van elektronisch toe-

zicht onderzoeken' standaard op het aanvraagformulier voor voorlichtings-

rapportages wordt vermeld/vermeld zal gaan worden. Hoewel men zich als

rechter of officier van justitie terughoudend opstelt, ziet men wel nog een

mogelijke, signalerende rol weggelegd voor de rechter-commissaris: hij of zij

zou verdachten die in aanmerking lijken te komen voor zes tot twaalf maan-

den onvoorwaardelijke gevangenisstraf, kunnen doorgeven aan de reclas-

sering met het verzoek de mogelijkheid en wenselijkheid van elektronisch

toezicht in combinatie met dienstverlening te bekijken.

De criteria die de geïnterviewde rechters en officieren van justitie hanteren

om te bepalen wie voor elektronisch toezicht in aanmerking komen, sluiten

nauw aan bij de criteria die zijn genoemd in de Wegwijzer. Zo wordt elektro-

nisch toezicht duidelijk beschouwd als een strafverzwarend element. Dat wil

zeggen, men overweegt elektronisch toezicht alleen indien een onvoorwaar-

delijke gevangenisstraf van meer dan zes maanden op zijn plaats lijkt en
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men de verdachte niet voor langere tijd - genoemd wordt negen tot twaalf

maanden - wil opsluiten. Verder moet de combinatie van dienstverlening en

elektronisch toezicht een goede kans van slagen hebben. Uit de rapportage

van de reclassering dient dan ook te blijken dat de verdachte goed gemoti-

veerd is, dat er een uitgewerkt programma voorhanden is en dat er sprake

is van een 'stabiele situatie'. Een ander criterium betreft de aard van de ge-

pleegde feiten. Personen die terechtstaan voor strafbare feiten die vanuit de

thuissituatie zijn gepleegd - heling, handel in verdovende middelen, incest

ingeval het slachtoffer nog thuis woont - komen volgens de geïnterviewden
in principe niet voor elektronisch toezicht in aanmerking. Een van de offi-

cieren van justitie merkt op dat je met deze criteria een beetje in de 'brave-

huisvadersfeer' terechtkomt.

Over de adviezen van de reclassering merken de meeste geïnterviewden

overigens op deze over het algemeen voldoende uitgebreid te vinden.50 De

aanwezigheid van de coordinator elektronisch toezicht op de strafzitting

acht men gewenst om desgevraagd een toelichting op het advies te kunnen

vragen.

Voor het vaststellen van de duur van het op te leggen elektronisch toezicht

gebruikt men geen (vaste) omrekeningstabel. Wel gaat men in de praktijk op

min of meer dezelfde wijze te werk: de duur van het elektronisch toezicht

wordt doorgaans gelijkgesteld aan het aantal maanden waarmee de voor-

genomen onvoorwaardelijke gevangenisstraf de zes maanden overschrijdt.

Met andere woorden, voor iedere maand (voorgenomen) gevangenisstraf die

boven de zes maanden uitkomt, wordt een maand elektronisch toezicht

gevorderd/opgelegd. Of het elektronisch toezicht voorafgaand aan, gelijk

met of volgend op de dienstverlening moet plaatsvinden, hangt volgens de

geïnterviewden af van de ernst van de zaak. Bij ernstige delicten kan men het

elektronisch toezicht bijvoorbeeld voor of na de dienstverlening plaatsen,

waardoor de straf als het ware wordt verlengd. De veroordeelde wordt dan

eerst enkele maanden in zijn bewegingsvrijheid beperkt en vervolgens dient

hij nog een werkstraf te verrichten, of omgekeerd. Bij minder ernstige zaken

kan men overwegen het elektronisch toezicht gelijktijdig met de werkstraf te

laten starten.

50 Eén officier van justitie geeft evenwel aan een duidelijk plan van aanpak te missen. Indien het

advies van de reclassering een dergelijk plan in plaats van een globaal dagprogramma zou

bevatten, zou wellicht het aantal adviesaanvragen van de kant van het openbaar ministerie

toenemen.
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Over de omvang van de doelgroep lopen de meningen van de rechters en

officieren van justitie uiteen. Volgens sommigen is het aantal potentiële taak-

strafklanten relatief klein; anderen menen dat de tegenvallende instroom
inherent is aan het nieuwe, experimentele karakter van elektronisch toezicht

en dat er 'meer dan voldoende doelgroep' is. Volgens laatstgenoemden zal

het aantal aanmeldingen toenemen naarmate men meer ervaring met deze

modaliteit heeft kunnen opdoen. In dit verband merkt een aantal rechters en

officieren van justitie op zich 'enigszins overvallen te voelen met weer een

nieuw experiment om het cellentekort terug te dringen.

9.2 Advocatuur

De vier geïnterviewde advocaten zijn indertijd tijdens een voorlichtings-

bijeenkomst door de reclassering op de hoogte gesteld van de voorwaarden

en mogelijkheden van elektronisch toezicht. Deze voorlichting beoordeelt

men als voldoende. Tegelijkertijd signaleert men dat de meeste collega-

advocaten weliswaar op de hoogte zijn van het bestaan van elektronisch

toezicht, maar dat de kennis omtrent de mogelijke inhoud, de voorwaarden

en de te volgen procedures nogal eens ontbreekt. Vooral bij collega's die

maar weinig strafzaken doen, ontbreekt dikwijls het besef dat het van belang

is om reeds in een vroeg stadium over een eventueel elektronisch toezicht na

te denken en te overleggen en vervolgens snel een advies bij de reclassering

aan te vragen. Dit knelt te meer daar, zoals in paragraaf 9.1 is aangegeven, de

rechterlijke macht doorgaans wacht tot de kant van de verdachte met een

eventueel voorstel voor elektronisch toezicht komt. Wellicht dat een artikel
in een vaktijdschrift, zoals het Advocatenblad, kan bijdragen aan een grotere

bekendheid van elektronisch toezicht binnen de advocatuur, aldus een van

de advocaten.

Bij de beoordeling of elektronisch toezicht een reële optie vormt, spelen de

instemming van de verdachte en zijn of haar huisgenoten, een verwachte

strafmaat van tussen de zes en twaalf maanden onvoorwaardelijk en een

redelijke kans op slagen - dat wil zeggen, dat de verdachte voldoende ge-

motiveerd en in staat is om zich aan de gemaakte afspraken te houden -

een belangrijke rol. Over het algemeen vormt het elektronisch toezicht

volgens de advocaten een goede mogelijkheid om personen die kunnen

rekenen op een behoorlijke vrijheidsstraf, buiten de gevangenis te houden.

Als nadeel van de opzet van het experiment noemt men de onzekerheid over

de afloop van een strafzaak. Omdat geenszins vaststaat dat dienstverlening
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in combinatie met elektronisch toezicht zal worden opgelegd, kan een

adviesaanvrage bij de reclassering ertoe leiden dat uiteindelijk veel werk
voor niets wordt verzet.

9.3 Bureaus Sociale Dienstverlening

De geïnterviewde hoofden BSD zijn werkzaam in penitentiaire inrichtingen

die niet tot de hofleveranciers van elektronisch toezichtklanten gerekend

kunnen worden.51 Het relatief kleine aantal aanmeldingen voor elektronisch

toezicht vanuit hun inrichting schrijven zij voor een deel toe aan het feit dat

de aanvankelijke, eenmalige voorlichting over elektronisch toezicht tekort is

geschoten. Na de recente, breder opgezette voorlichtingsronde is hierin

verbetering gekomen. Sinds die tijd is de bekendheid van elektronisch toe-

zicht binnen de inrichting in iedere geval toegenomen, zo meent men. Dat

het aantal aanmeldingen sindsdien maar weinig is toegenomen, wijt men

aan het feit dat elektronisch toezicht, net als bij veel leden van de rechter-

lijke macht en de advocatuur, nog'onvoldoende tussen de oren zit', nog

'onvoldoende leeft'. Dit geldt zowel voor de medewerkers van de BSD's als

voor de gedetineerden. Bij de laatstgenoemde groep lijkt bijvoorbeeld nog

steeds het idee te bestaan dat elektronisch toezicht inhoudt dat zij de hele

dag thuis moeten zitten met een enkelbandje om en dat zij bij de minste of

geringste overtreding gesnapt worden. Dit is volgens de geïnterviewden de

reden waarom gedetineerden nogal eens opteren voor plaatsing in een POI of

in een inrichting voor dagdetentie in plaats van elektronisch toezicht. Het

ophangen van affiches in de inrichting waarmee gedetineerden op de hoogte

worden gesteld van de inhoud en de mogelijkheden van elektronisch toe-

zicht, kan hierin wellicht enige verandering brengen, zo meent men.

Volgens de hoofden BSD zijn er in feite drie factoren die het gebruik van elek-

tronisch toezicht in de weg staan. Deze factoren vertonen veel overeenkomst

met enkele aspecten die in hoofdstuk 8 genoemd zijn. In de eerste plaats

wordt genoemd het feit dat men gedetineerden in principe al een jaar voor

de vI-datum moet aanmelden. Alleen dan kan het elektronisch toezicht

immers optimaal worden ingepast in de detentiefasering. Een jaar voor de

51 Hiertoe is besloten omdat vertegenwoordigers van PI Groningen en Pl Bankenbosch bij de

voorbereiding van het experiment met elektronisch toezicht betrokken zijn geweest en derhalve

verwacht mag worden dat de kennis van de voorwaarden en mogelijkheden van elektronisch

toezicht bij deze inrichtingen in voldoende mate aanwezig is.
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VI-datum is het volgens de geïnterviewden echter doorgaans (nog) niet

duidelijk of en hoe elektronisch toezicht valt in te passen in de detentieroute
van de gedetineerde. Bij andere detentiefaseringsmodaliteiten speelt dit

probleem niet of veel minder: zowel de termijnen als de inhoud van deze

modaliteiten liggen vast. De tweede factor die de geïnterviewden noemen,

is dat aanmelding voor elektronisch toezicht vereist dat een externe instan-

tie, namelijk de reclassering, wordt ingeschakeld. Dit is 'vreemd' binnen het

gevangeniswezen en lijkt bovendien extra werk voor de inrichting met zich
mee te brengen. 'Normaal, dat wil zeggen bij een plaatsing in een open

inrichting of een inrichting voor dagdetentie, selecteer je (als BSD) een

gedetineerde, stuur je het selectievoorstel naar de selecteur, die komt dan
langs en selecteert de gedetineerde wel of niet. Bij elektronisch toezicht zit

daar ineens een extra schakel tussen: de reclassering'. Als derde factor wordt

de concurrentie met andere modaliteiten en maatschappelijke integratie-

programa's genoemd. Elektronisch toezicht wordt als de zoveelste eend in de

bijt gezien. Men vraagt zich dan ook af of er wel voldoende aanbod voor een

project als elektronisch toezicht is. Als dit niet het geval is, ontstaat wellicht

de ongewenste situatie waarin men gaat'ronselen' om de eigen inrichting of
programma's vol te krijgen. Volgens een van de geïnterviewden gebeurt dat

nu al bij bepaalde halfopen inrichtingen en zou dit, door de introductie van

elektronisch toezicht, ook kunnen gaan optreden bij open inrichtingen en
inrichtingen voor dagdetentie.

Een samenvatting en bespreking van de voornaamste uitkomsten van de

interviews met alle betrokken personen is te vinden in de 'Samenvatting en

discussie', aan het begin van dit rapport.



Summary

On the `electronic Ieash'

Interim report on a research into

electronic monitoring

In July 1995 an experiment with electronic monitoring started in four

jurisdictions in the Netherlands. The goal of the experiment is to establish

whether electronic monitoring can serve as a substitute for the execution of

(part of) an unconditional prison service. The experiment, which will last

until July 1997, allows for electronic monitoring to be used with two groups

of persons. The first group consists of persons who are no longer eligible

for community service - because the offence is too serious or because of

previous (unfinished) alternative sanctions they received - but whom the

judge nonetheless wants to keep out of prison. By combining community

service with one to six months of electronic monitoring, the judge can make

his punishment more severe so that it suits the case. The second group con-

sists of prisoners who have spent at least half of their term in a closed or

half-open prison and who are eligible for placement in a so-called open

prison or a institution for day-time detention. Likewise, persons in pretrial

detention, who have only a short prison term left once the verdict has be-

come irrevocable, are potential candidates for electronic monitoring. All

candidates must satisfy certain demands: they must have suitable accommo-

dation in one of the four jurisdictions, with a telephone in working order;

housemates must assent to the electronic monitoring and there must be

suitable opportunities for work, study or other activities outside the house

during electronic monitoring for, preferably, at least twenty hours a week.

Electronic monitoring can only be imposed with the consent of the candi-

date and with permission of the judiciary (when combined with community
service) or the administration (when prisoners are concerned). Candidates

are screened by the probation service, which is also responsible for the

(work, study, etcetera) programme during elecironic monitoring and for

supervising the participants.

In planning and implementing the experiment with electronic monitoring

the probation service, the prison system, the judiciary and the department

of justice cooperate(d) closely. This interim report describes how this plan-
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ning and implementation have developed and what bottlenecks were en-

countered during the first year of the experiment. Interviews with represen-

tatives of the organizations involved revealed for instance, that insufficient

attention was paid to public relations prior to and following the start of

the experiment. As a result, the procedures and possibilities of electronic

monitoring remained unclear for many potential 'suppliers of candidates for

electronic monitoring - judges, prosecutors, attorneys, prison staff - during

most of the experiment's first year. This explains the relatively small number

of candidates (143) and participants (50) between July 1995 and June 1996.

Another important bottleneck that was mentioned in the interviews, is

where to situate electronic monitoring in the Dutch prison system. Com-

pared to an open prison or an institution for day-time detention, electronic

monitoring allows much more variance in both the length of term and the

amount of freedom. This makes it difficult to establish its severity and there-

by its place in the prison system.
Although a number of bottlenecks remains to be solved, the results of the

first experimental year indicate that electronic monitoring does have a

potential of substituting for (part of) unconditional prison sentences. On

a total of fifty persons who participated in the experiment during the first

year, only two did not finish their electronic monitoring. The majority (27)

completed their term of electronic monitoring of, on average, more than

three month (almost) without any problem. The remaining 21 participants

were still being monitored when the data for this report were collected.

Whether this success-rate will continue during the second year, remains
to be seen. This will be one of the principal subjects in the final report on

electronic monitoring, which will be published when the experiment has

been completed.



Résumé

Liberté bridée

Rapport intermédiaire d'une étude sur la

surveillance électronique

Un projet expérimental de surveillance électronique a été lancé en juillet

1995 aux Pays-Bas. L'objectif du projet, qui durera deux ans et qui est mis en

ouvre dans les quatre arrondissements du Nord des Pays-Bas, est de montrer

si la surveillance électronique constitue ou non une solution de remplace-

ment à l'exécution (d'une partie) des peines d'emprisonnement ferme. Deux

catégories de délinquants sont impliquées dans ce projet expérimental de

surveillance électronique. La première catégorie consiste en des personnes

auxquelles, étant donné la nature de leur comportement délinquant, une

peine de substitution (travail d'intérêt général) ne peut plus être infligée,

mais que 1'on veut quand même éviter d'envoyer en prison. La seconde

catégorie consiste en des détenus dont la période de détention est presque

terminée. Sous réserve de satisfaire à certaines conditions, les personnes

qui peuvent être placées dans un établissement pénitentiaire ouvert ou dans

un établissement de détention pendant la journée, peuvent (également)

être placées sur surveillance électronique. Il en va de même des détenus

auxquels il ne reste qu'une courte période de détention après que leur

condamnation est devenue irrévocable. Outre l'autorisation du juge ou de

l'administration pénitentiaire, un certain nombre de conditions générales

doivent être remplies. C'est ainsi que la surveillance électronique ne peut

avoir lieu qu'avec le consentement de la personne impliquée. Cette per-

sonne doit par ailleurs disposer d'un logement adéquat dans l'un des quatre

arrondissements et ce logement doit être équipé d'un téléphone qui

fonctionne correctement. Les personnes qui partagent éventuellement ce

logement ne doivent pas non plus voir d'inconvénient à la surveillance

électronique. La personne qui est placée sous surveillance électronique doit

également avoir une occupation quotidienne sensée, de préférence pendant

au moins 20 heures par semaine et à l'extérieur. Cette occupation peut

consister en un emploi, des études ou une formation, etc. Une enquête

d'antécédents sur les candidats à la surveillance électronique est effectuée

par les services de la probation qui se chargent également de l'encadrement
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et du controle de ces personnes pendant la période de surveillance électro-

nique.

Les services de la probation, l'administration pénitentiaire, le pouvoir judi-

ciaire et le ministère de la Justice ont étroitement collaboré à l'élaboration,

1'introduction et la mise en ouvre du projet. Ce rapport intermédiaire décrit

cette collaboration ainsi que les questions prioritaires et les points noirs qui

sont apparus au cours de la première année expérimentale. Des entretiens

avec des représentants des organisations impliquées ont montré par exem-
ple qu'une importance insuffisante a été attachée à une bonne information/

communication et ce, aussi bien avant qu'après le lancement du projet. Les

conditions et possibilités de la surveillance électronique sont de ce fait long-

temps restées méconnues des fournisseurs potentiels de candidats, juges,

procureurs de la Reine; avocats et responsables dans les établissements

pénitentiaires. Le nombre des candidatures (143) et des placements (50) au

cours de la première année est donc relativement réduit.

Les entretiens ont fait ressortir un autre point noir important qui concerne

la position de la surveillance électronique au sein du régime néerlandais des

modalités de détention. Comparée par exemple à un établissement péniten-

tiaire ouvert et à un établissement de détention pendant la journée, la sur-

veillance électronique offre plus de variations, tant sur le plan de la durée

que sur le plan de la marge de liberté accordée. C'est pourquoi il est difficile

de mesurer la gravité de la surveillance électronique en tant que peine de

substitution et d'en déterminer par conséquent la place parmi les modalités

de détention.

Bien qu'un certain nombre de questions prioritaires et de points noirs doit

encore être résolu, certains faits indiquent que la surveillance électronique

peut constituer un bon substitut à l'exécution (d'une partie) d'une peine

d'emprisonnement ferme. Sur les 50 personnes placées sous surveillance

électronique entre juillet 1995 et juin 1996, seules 2 personnes ne lont pas
menée à terme. La période de surveillance électronique de 27 de ces per-

sonnes - d'une durée moyenne de 3 mois - s'est déroulée sans problème. Les

autres 21 personnes étaient encore sous surveillance électronique lors du

recueil des données pour le présent rapport intermédiaire. L'on ne sait pas

encore si la seconde année du projet expérimental donnera elle aussi des

résultats positifs. Les résultats de la mise en ouvre expérimentale de la sur-

veillance électronique seront en tout cas traités de manière détaillée dans le
rapport final qui paraltra en 1997.
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Sinds 1991 in eigen beheer uitgegeven

rapporten van het WODC

1991

K14 De strafkamer van de Hoge Raad in

cijfers 1988-1989

E.J.M. Barendse-Hoornweg, P.C. van

Duyne

K15 Knelpunten bij de toepassing van

dienstverlening? Uitkomsten van een

enquête onder rechters, officieren

van justitie, advocaten en coordina-

toren dienstverlening

R. Kockelkorn, P.H. van der Laan,

C. Meulenberg

K16 Duits drugstoerisme; een veldonder-

zoek onder Duitse druggebruikers in

Arnhem

M. Grapendaal, R. Aidala

K17 Aandacht van de overheid voor

bodembescherming: sinds wanneer?

Een literatuuronderzoek

E.M.T. Beenakkers

K18 Afhandeling van winkeldiefstal via de

Halt-procedure; evaluatie van een

Rotterdams experiment

M. Kruissink

K19 Dagdetentie; evaluatie van een experi-

ment

B. Wartna, R. Aidala

1992

K20 Gezinshereniging; de overkomst van

gezinsleden van migranten en Neder-

landers

E.M. Nabom

K21 Vergelijken van politieprestaties;

aanzet tot de ontwikkeling van een

output/effectrapportage van de politie

C.J. Wiebrens, M. Kruissink,

G.J. Terlouw

K22 Hoe worden civiele zaken afgehan-

deld? Een indruk van de praktijk in

1983 en 1986 op vijf rechtbanken

E.J.M. Barendse-Hoornweg

K23 Strafrechtelijke dading

J.M. Wemmers, T. van Hecke

K24 Over jaarverslagen en wetsevaluatie

G.J. Veerman

K25 Eigen rechtsingang voor minderjari-

gen; ervaringen met artikel 1:162a BW

L. Doornhein

1993

K26 Jeugdreclassering in Rijksinrichting 't

Nieuwe Lloyd; een inventarisatie van

anderhalf jaar vrijwillige begeleiding

E.C. Spaans

K27 De ondertoezichtstelling en andere

maatregelen van kinderbescherming;

een dossieronderzoek

N. M. Mertens

K28 Motives for naturalization (summary);

Motifs pour naturalisation (résumé);

Einbiirgerungsmotive (Zusammen-

fassung)

R.FA. van den Bedem

K29 Een Alcohol-Verkeers Project in de

provincie Drenthe

C. Cozijn, R.F. Kouwenberg



Sinds 1991 in eigen beheer uitgegeven rapporten van het WODC

K30 Jongens en meisjes in een gesloten

jeugdinrichting; de eerste ervaringen

met coëducatie in Het Poortje

A. H. van der Laan, M. Smit

K31 Huismeesters; een stand-van-zaken-

onderzoek

R.B.P. Hesseling

1994

K32 Fatale fantasie; een onderzoek naar

moorden op prostituées

F.H.M. van Gemert

K33 Openbaar ministerie en milieu:

terugblik op 1992; tweede meting

'planning & control milieuwethand-

having'

E.A.I.M. van den Berg

K34 Eigen schuld!? 'Culpa in causa' bij

wettelijke strafuitsluitingsgronden

Samengesteld door C.J. van Netburg

1995

K35 Overtredende overheden; het vervol-

gingsbeleid van het openbaar minis-

terie inzake milieudelicten

W.M. Kleiman, E.A.LM, van den Berg

K36 De vakopleidingen van hvb Haven-

straat; resultaten in termen van werk

en recidive

B.S.J. Wartna, R. Aidala

K37 AVC-Proloog; een effectevaluatie

Ed. Leuw, M. Brouwers

K38 De markt van misdaad en milieu.

Deel 1

E.A.I.M. van den Berg (red.)

K39 De markt van misdaad en milieu.

Deel 2: de grijze en groene deel-

markten

E.A.I.M. van den Berg (red.)

80

K40 Jongeren in justitiële behandel-

inrichtingen

L. Boendermaker

K41 Criminaliteitspreventie via integraal

buurtbeheer; beschrijving criminali-

teitspreventiemaatregelen in Arnhem,

Eindhoven en Amsterdam

A.V. Guérin, R.B.P. Hesseling

K42 Lekken en lekkers; een verkennend

onderzoek naar het lekken van

vertrouwelijke informatie naar de pers

E.M.Th. Beenakkers, M. Grapendaal

1996

K43 Dossier TCR; tien jaar schone schijn

R.J.J. Eshuis, E.A.I.M. van den Berg

K44 Evaluatie Parcon-experiment;

over particuliere en collectieve

handhaving van parkeerbeleid en

fiscalisering van parkeerboetes

V. Sabee, W.M.E.H. Beijers

K45 Wet en Besluit politieregisters; een

inventarisatie van knelpunten in de

politiepraktijk

C. Cozijn

K46 Evaluatie OM-milieukaart

J. W. van Wetten, E.A.I.M. van den

Berg, R.J.J. Eshuis, M. Brouwers

K47 RETour Helmond; resultaten van een

nieuw reïntegratieproject voor

gedetineerden

B.S.J. Wartna, R. Aidala, P.N. van der

Veer

K48 Blokkeringstechniéken tegen geweld

via de audiovisuele media

N.J. Baas

K49 Aan banden gelegd; tussenverslag

onderzoek elektronisch toezicht

E.C. Spaans
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