
X

Ontsnappen aan de gevangenis

Europese pogingen om de korte (en/of voorwaardelijke)

vrijheidsstraf terug te dringen

M.W. Bol

In 1993 werd door de toenmalige minister van Justitie de projectgroep

'Redesign' ingesteld. Deze staat onder leiding van procureur-generaal dr.

D.W. Steenhuis en heeft - onder meer - tot taak om voorstellen te doen die

mogelijk kunnen leiden tot een verminderde toepassing van vrijheidsbene-

mende sancties. Ten behoeve van deze werkgroep heeft het WODC een inven-

tariserende studie uitgevoerd naar in Europese landen toegepaste middelen

om de korte vrijheidsstraf terug te dringen, en tevens naar het al dan niet

bestaan van de voorwaardelijke'vrijheidsstraf in die landen. Nu de problema-

3 Literatuurverkenningen

tiek van het cellentekort steeds nijpender wordt, is het des te wenselijker om

deze inventariserende studie ook aan een grotere kring van lezers beschik-

baar te stellen. Gezien de aard van de studie ('kort en snel') was opname in

de reeks literatuurverkenningen van het WODC een voor de hand liggende

keus. In deze verkenning wordt voor veertien landen een overzicht gegeven

van de mogelijkheden die er zijn om toepassing van de (korte) vrijheidsstraf

beperkt te houden of terug te dringen. De nadruk is hierbij niet al te zeer op

de dienstverlening/werkstraf gelegd; in Nederland kennen we die immers

reeds als hoofdstraf. Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens in dit rapport

ontleend aan Van Kalmthout en Tak (1988 en 1992). De landen zullen in alfa-
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betische volgorde worden behandeld, waarna wordt afgesloten met een

korte samenvattende conclusie.

België

In België heeft de strafrechter ten minste vijf niet-vrijheidsbenemende sanc-

ties ter beschikking: geldboete, uitstel van strafoplegging (al dan niet met

probation), en opschorting van de tenuitvoerlegging (al dan niet met pro-

bation).1 Sinds 1970 is er sprake van een afname van de toepassing van de

gevangenisstraf. Via een wet van 1973 werd een poging gedaan om de preven-

tieve hechtenis terug te dringen door middel van strengere voorwaarden

voor de toepassing; deze wet bleek echter niet het gewenste resultaat op te

leveren. Het relatieve succes van de toepassing van de geldboete heeft geleid

tot een nieuw probleem, en wel tot een toename van de aantallen vervan-

gende hechtenissen.2 Er is over nagedacht om voor deze problematiek een

oplossing te vinden, en er is zelfs voorgesteld om de vervangende hechtenis

af te schaffen. Van Kalmthout en Tak (1988 en 1992) betwijfelen echter of dit

soort van voorstellen ook werkelijk zullen leiden tot een wetswijziging. Be-

staande wettelijke mogelijkheden worden naar hun mening niet ten volle

benut; probation bijvoorbeeld wordt heel weinig toegepast. Anderzijds is het

zo dat lang niet alle korte vrijheidsstraffen ten uitvoer gelegd worden. Voor

dit niet ten uitvoer (hoeven) leggen worden vier 'instrumenten' gebruikt: (1)

uitstel van executie ten behoeve van het indienen van een gratieverzoek; (2)

niet-tenuitvoerlegging van straffen tot 4 maanden; (3) weekend- en deeltijd-

detentie en (4) semi-liberté.

1 Gratieverzoek

Deze mogelijkheid dateert van 1939. Men kan een verzoek indienen bij vrij-

heidsstraffen tot 6 maanden. Dit moet gebeurd zijn binnen 2 maanden na

oplegging van het vonnis.

2 Niet-tenuitvoerlegging

Sinds 1984 worden straffen van 4 maanden of minder niet ten uitvoer gelegd.

Deze praktijk is gebaseerd op een circulaire van de minister van Justitie

(april 1984). De circulaire bevat enkele restricties: degenen die in de afgelo-

pen vijf jaar veroordeeld zijn geweest tot een onvoorwaardelijke vrijheids-

1 Probation is een vorm van reclasseringstoezicht bij een voorwaardelijke straf, dat per land ver-

schilt.
2 Deze stegen van 1.838 in 1974 tot 3.528 in 1984 (vergelijk Zweden!).
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straf van 2 maanden of meer, komen niet in aanmerking; evenmin buiten-

landers die geen adres in België hebben. Maar deze restricties gelden weer

niet als het gaat om bepaalde personen en/of bepaalde delicten, bijvoor-

beeld om valsheid in geschrifte, fraude, verlating van familie, dood of letsel

veroorzaakt door aanrijding, openbare dronkenschap en dergelijke. In de

gevallen dat er niet geëxecuteerd wordt, kan het openbaar ministerie de

straf laten vervallen, of verzoeken om omzetting in een boete, om een op-

schorting van de tenuitvoerlegging met probation, of om kwijtschelding. De

circulaire adviseert om te kiezen voor omzetting in een geldboete. Sommige

rechters vinden deze vormen van niet-tenuitvoerlegging moeilijk te aanvaar-

den; zij kennen de circulaire niet of slecht.

3 Weekend- en deeltijddetentie

Een circulaire van februari 1963 voorzag in twee nieuwe executiemodali-

teiten: weekend- en deeltijddetentie. Weekenddetentie is mogelijk bij

gevangenisstraffen tot 1 maand, deeltijddetentie voor straffen tot 6 maan-

den. Beide zijn bedoeld als alternatief voor de korte gevangenisstraf, maar

weekenddetentie wordt steeds minder toegepast (in 1984 waren er nog

slechts 20 gevallen).3 Toepassing van deeltijddetentie steeg tot 1972, maar

daalde sindsdien eveneens aanzienlijk. In de toptijd leidde 10% tot 12% van

de in aanmerking komende zaken tot een deeltijddetentie. In 1983 was dit

nog maar 4,6%. Sinds 1984 is er weer een stijging; in dat jaar werd het voor-

naamste bezwaar tegen de deeltijddetentie weggenomen, namelijk dat de

betrokkene wei kon werken maar verder geen deel had aan het sociale leven.

Door nu te komen met een systematisch verlof loste men dit enigermate op.

Het houdt in dat de gevangene van tijd tot tijd de gevangenis mag verlaten

voor 1 tot 3 dagen. Deze versoepeling is bedoeld om de detentie humaner te

maken: aldus meende men beter tegemoet te komen aan seksuele behoeften

en familieproblemen van gedetineerden.

4 Semi-detentie

Semi-detentie is grotendeels hetzelfde als deeltijddetentie, maar toepas-

baar bij gevangenisstraffen langer dan 6 maanden. Tijdens de laatste maan-

den van zijn detentie mag de gevangene werken of een opleiding volgen

buiten de gevangenis. In de praktijk wordt van de mogelijkheid niet zoveel

3 Als redenen voor de geringe toepassing worden opgegeven, dat de veroordeelde deze sanctie

relatief zwaar vindt wegens de spreiding in de tijd, dat weekenddetentie vooral bedoeld is voor

werkenden terwijl veroordeelden vaak werkloos zijn, en dat weekendexecutie niet te doen Is in

de overbevolkte gevangenissen.
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gebruik gemaakt wegens de hoge werkloosheid.

In een wetsvoorstel van R. Legros worden drie middelen voorgesteld om de

korte vrijheidsstraf terug te dringen: dienstverlening als zodanig, dienst-

verlening in plaats van vervangende hechtenis (bij niet-betalen van een geld-

boete), afschaffingvan de korte vrijheidsstraf en zelfs van de preventieve

hechtenis. Vervangende hechtenis is volgens Legros onrechtvaardig, inhu-

maan en discriminerend. Hij pleit voor dienstverlening als middel om het

bedrag van de geldboete als het ware zelf te verdienen.4 De ervaringen in

Duitsland hebben geleerd dat er alleen kans van slagen is bij voldoende man-

kracht om een en ander goed te organiseren. Overigens is de vervangende

dienstverlening in Portugal en Zwitserland al wettelijk geregeld, zij het dat

zij daar nog weinig wordt toegepast. De laatste jaren wordt er in België veel

gediscussieerd over het terugdringen van de korte vrijheidsstraf. De wens

hiertoe is vooral ingegeven door capaciteitsproblemen. Door middel van een

circulaire van februari 1988 is - bij wijze van interimmaatregel - bepaald dat

gevangenen met een strafrestant van minder dan 6 maanden en zij die ver-

vangende hechtenis ondergaan, meteen worden vrijgelaten. Noch een prin-

cipiële discussie, noch noodmaatregelen hebben tot nu toe geleid tot politie-

ke aanvaarding van een systematische beperking van de korte vrijheidsstraf.

Het voorstel van Legros is bepaald revolutionair: sindsdien heerst er in Bel-

gië een angstig stilzwijgen. Dit wordt min of meer doorbroken door Beyens

e.a. (1993) en door Snacken en Beyens (1994). Deze auteurs menen dat er in

België een discrepantie bestaat tussen discours en praktijk. Zij pleiten welis-

waar niet voor afschaffing van de korte vrijheidsstraf, maar wel voor een

reductionistische criminele politiek. Ze zijn tegen oplossingen van het capa-

citeitsprobleem 'via de achterdeur' (zoals door vervroegd vrijlaten, gratiëren

e.d.). Beyens e.a. (1993) zouden voor bepaalde misdrijven het opleggen van

vrijheidsbenemende straffen onmogelijk willen maken.

Denemarken

Door een wet uit 1973 werden straffen van onbepaalde duur afgeschaft. In de

jaren daarna moest een werkgroep zich bezinnen op het terugdringen van de

vrijheidsstraf en het bevorderen van niet-residentiële sancties. De werkgroep

vroeg zich ook af hoe de nettoduur van de vrijheidsbeneming en hoe schade-

lijke effecten beperkt zouden kunnen worden. Zij boog zich onder andere

over de vraag of de korte vrijheidsstraf niet zou kunnen worden afgeschaft.

4 Die methode wordt in de Bondsrepubliek Duitsland al sinds 1981 met toenemend succes

toegepast.
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Haefte is een korte gevangenisstraf van minimaal 7 dagen en maximaal 6

maanden. Faengsel is een gevangenisstraf van minimaal 30 dagen en maxi-

maal 16 (soms 20) jaar. Het regime van haefte zou lichter moeten zijn maar

is het in de praktijk niet. Volgens de werkgroep kan haefte worden afgeschaft,

maar dan zou de gevangenisstraf op minimaal 5 dagen moeten worden

gesteld.5 Een wetsontwerp is in voorbereiding maar de afwikkeling wordt

vertraagd door tal van praktische problemen. De werkgroep stelt de volgen-

de nieuwe sancties voor.

- Avond- en weekenddetentie (vormen van semi-detentie). Er worden twee

varianten beschreven, de tenuitvoerleggingsvariant en de strafvariant.

Bij de eerstgenoemde gaat het om tenuitvoerlegging van een korte vrij-

heidsstraf in een lang weekend (40 tot 48 uur), welke moet dienen als

equivalent voor 2 dagen gevangenisstraf. Het maximale aantal weekends

is 15. Als nadeel van deze variant wordt genoemd dat de gevangenis-

capaciteit niet optimaal wordt gebruikt. De werkgroep pleit voor verdere

discussie, vooral over de strafvariant. Hierbij geldt de avond- of weekend-

detentie als een aparte straf, bijvoorbeeld als een weekendstraf die wordt

opgelegd in plaats van een korte vrijheidsstraf, maar dan korter. Een in-

dicatie voor de relatieve zwaarte: 10 weekends komen in de plaats van 60

dagen gevangenis. Avonddetentie zou volgens de werkgroep alleen ge-

vangenisstraffen van 6 maanden of minder moeten vervangen. Er is een

risico van ongelijke behandeling van werkenden vergeleken met werk-

lozen. Daarom wordt voorgesteld om 3 dagen avonddetentie te fixeren

als equivalent voor 2 dagen gevangenisstraf; dit leidt echter weer tot een

toename van de strafduur, een probleem waarvoor de werkgroep geen

oplossing heeft.

- Dienstverlening. Op basis van de voorstellen die de werkgroep had ge-

daan, zijn er meer concrete voorstellen voor wetswijziging gedaan door

het Danish Penal Law Committee.6 Deze zijn nog in een stadium van

voorbereiding.

Duitsland

Sinds de laatste grote herziening van de strafwet (in 1975) zijn in de Bonds-

republiek Duitsland geen vrijheidsstraffen van minder dan een maand meer

mogelijk. Het opleggen van een vrijheidsstraf van 1 tot 6 maanden is alleen

5 Wellicht ten overvloede: in Nederland is de minimumduur van hechtenis en gevangenisstraf

beide 1 dag.

6 Dit Is een permanent adviserend lichaam onder voorzitterschap van K. Waaben.
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mogelijk wanneer aan strenge criteria is voldaan, namelijk als speciale om-

standigheden in verband met het delict of de persoonlijkheid van de dader

een vrijheidsstraf onvermijdelijk maken. Zo niet, dan moet de rechter een

boete opleggen, zelfs indien op het feit geen boete staat. Een en ander heeft

het aantal korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen aanzienlijk teruggedron-

gen, maar niet geheel uitgebannen. De wetsherziening heeft voorts geleid tot

meer mogelijkheden voor het opleggen van geldboetes en voor invoering van

een dagboetesysteem. Voor Duitsland geven Van Kalmthout en Tak (1988 en

1992) verder geen overzicht van pogingen om de korte vrijheidsstraf terug te

dringen. Wel wordt de dienstverlening beschreven.

Heinz (1989) meent dat de verminderde toepassing van de korte vrijheids-

straf slechts tot een tijdelijke afname van de overbevolking heeft geleid. Hij

geeft toe dat men in de loop der tijd steeds minder korte vrijheidsstraffen is

gaan opleggen, maar in zijn ogen is het nog steeds te veel. Het opleggen van

korte vrijheidsstraffen is geen uitzondering geworden (zoals was gehoopt).

De recente toename van de gevangenisbevolking acht hij ten dele toe te

schrijven aan het meer opleggen van middellange en langdurige vrijheids-

straffen. Volgens Heinz is hiervoor geen voor de hand liggende reden. Het

kan te maken hebben met een toename van het aantal drugdelicten, met

het ernstiger worden van de criminaliteit, maar ook met een min of meer

onbewuste wijziging in het strafrechtelijk beleid. De toename in absolute

aantallen gevangenen is evenwel niet alleen het gevolg van langere straffen,

maar ook van de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenissen (deze

nemen iets toe wegens geldgebrek, werkloosheid e.d.). Volgens Heinz zijn er

geen cijfers beschikbaar met betrekking tot de tenuitvoerlegging van voor-

waardelijke straffen. Men gaat er in het algemeen van uit dat 35% van de

voorwaardelijke vrijheidsstraffen alsnog ten uitvoer wordt gelegd. Bij een

toename van de voorwaardelijke straffen zal ook dit per saldo leiden tot

meer gevangenen. Preventieve hechtenis werd na de wetswijziging aanvan-

kelijk niet minder toegepast, maar de laatste jaren is er een scherpe daling te

zien, welke niet in de laatste plaats is te danken aan een toegenomen bewust-

zijn en meer publiciteit. Al met al vindt Heinz de Duitse strafrechtshervor-

ming toch wel een succes; men is op de goede weg. De geldboete noemt hij

een niet te onderschatten alternatief voor de korte vrijheidsstraf; men zou

moeten zoeken naar meer vervangende sancties bij niet-betalen ervan

(behalve aan vervangende dienstverlening denkt Heinz ook aan afbetalings-

regelingen en dergelijke). In het algemeen vindt Heinz dat de bestaande

mogelijkheden op het gebied van alternatieven voor de korte vrijheidsstraf

nog niet ten volle worden benut.
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Volgens Graham (1990) is sinds 1983 in Duitsland het toepassen van de

gevangenisstrafaanzienlijk afgenomen. De auteur heeft het over een soort

perestroika in het Duitse strafrecht. De gevangenisbevolking is niet afgeno-

men door het opleggen van kortere straffen, maar wel door het opleggen van

minder straffen en minder preventieve hechtenissen. Vooral bij jeugdigen is

dit het geval. Deze tendens wordt door Graham niet zozeer aan de wetswijzi-

gingen toegeschreven, als wel aan een mentaliteitsverandering bij leden van

de rechterlijke macht. Graham verwijst naar Rutherford (1988) volgens wie

deze mentaliteitsverandering is ingezet in 1983 tijdens een conferentie van

de Duitse juristenvereniging, met als thema het excessieve gebruik van de

preventieve hechtenis. De laatste jaren zijn er plannen om preventieve hech-

tenis van 14- en 15-jarigen geheel af te schaffen. Ook ten aanzien van straf-

oplegging in het algemeen blijft het beleid volgens Graham restrictief. Het

openbaar ministerie doet veel zaken zelf af; daarnaast bestaat de neiging om

oudere jeugdigen vaker dan voorheen op grond van het jeugdstrafrecht te

berechten. De keerzijde van een terughoudend beleid is misschien dat voor

relatief ernstige misdrijven nu langere vrijheidsstraffen worden opgelegd.

Volgens Graham echter waren er ook vóór 1983 al aanwijzingen dat men bij-

voorbeeld drugdelicten zwaarder wilde gaan bestraffen. Ondanks de neiging

om langere vrijheidsstraffen op te leggen, is de volwassen gevangenisbevol-

king volgens Graham (maar niet volgens Heinz) ook de laatste jaren blijven

dalen; dit kan niet uitsluitend worden verklaard uit een toegenomen toepas-

sing van voorwaardelijke invrijheidstelling (daarvan is namelijk ook sprake).

Ook Schóch (1992) is van mening dat in Duitsland het terugdringen van de

korte vrijheidsstraf is gelukt. Volgens Schóch is dit vooral toe te schrijven aan

het opleggen van combinaties van geldstraffen plus het intrekken van het rij-

bewijs bij verkeersdelicten waarbij alcohol in het spel is. Schtich is tegen de

korte vrijheidsstraf bij wijze van short, sharp shock (er zou een internationale

trend zijn om de korte vrijheidsstraf weer op die manier aan te wenden). Hij

voelt meer voor inhoudelijke verbeteringen van de korte vrijheidsstraf, en

noemt als voorbeeld de zogeheten Freizeitstrafe. Hiermee wordt bedoeld een

korte vrijheidsstraf waarbij de gedetineerde de gevangenis (alleen) mag ver-

laten om naar zijn werk te gaan, met behoud van salaris. Schóch waarschuwt

in dit verband voor een aanzuigende werking.
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Engeland

In februari 1990 publiceerde de Engelse regering een White Paper getiteld

Crime, justice and protecting the public: the government's proposals for legis-

lation. De regering doet hierin voorstellen voor herziening van het Engelse

strafrecht. Terugdringing van de vrijheidsstraf is één van de doelstellingen.

Er is dan ook veel aandacht voor niet-residentiële sancties, en de voorstellen

op dat gebied worden nu weergegeven.8

Probation order

Deze sanctie zou een hoofdstraf moeten worden (is dat nu nog niet). Hier-

door wordt een combinatie mogelijk met andere niet-residentiële sancties

zoals boetes of dienstverlening. Het opleggen van voorwaarden in het kader

van een probation order moet mogelijk blijven, bijvoorbeeld dat men zich

onder psychiatrische behandeling stelt, in een tehuis verblijft, of dat men

(maximaal 60 dagen) een probation center bezoekt. Als nieuwe voorwaarde

wordt voorgesteld dat men zich laat opnemen voor behandeling wegens ver-

slaving (drugs of alcohol).

Community service (dienstverlening)

Voorgesteld wordt, een combinatie mogelijk te maken met probation.

Curfew order (huisarrest)

Deze sanctie kan volgens het voorstel in het kader van preventieve hechtenis

worden toegepast, maar ook als zelfstandige sanctie, eventueel in combina-

tie met probation of dienstverlening. Of het een elektronisch huisarrest moet

worden, wordt afhankelijk gesteld van de resultaten van experimenten (deze

zijn gaande in drie rechtsgebieden).

Compensation order (schadevergoeding)

Schadevergoeding blijft een belangrijk aspect van het strafproces, maar het

White Paper doet geen duidelijk voorstel voor een schadefonds dat recht-

streeks aan het slachtoffer uitkeert.

7 Groot-Brittannië is niet opgenomen in Van Kalnithout en Tak (1988 en 1992), aangezien dat

overzicht zich beperkt tot de lidstaten van de Raad van Europa. Voor Engeland en Wales werd

in eerste instantie een artikel uit de Criminal LawReview geraadpleegd (White Paper, 1990).

8 Van deze sancties Is alleen de curfew order geheel nieuw; de overige zijn bestaande sancties

waarvoor wijzigingen worden voorgesteld.
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Geldboete

De geldboete blijft de hoofdstraf bij uitstek voor de meeste delicten. De rege-

ring wil de rechtsgelijkheid bevorderen door het invoeren van een unit fine,

waarbij de hoogte afhankelijk wordt gesteld van financiële draagkracht van

de dader (vergelijk dagboete).

Ten aanzien van alle niet-residentiële sancties geldt, dat de Engelse regering

ze restrictiever wil maken en strenger wil handhaven. Op die manier wil men

de rechters overhalen om deze sancties als echte alternatieven voor de korte

vrijheidsstraf te gaan toepassen. Het White Paper toont zich bewust van

tekortkomingen in het verleden, toen ervan alternatieven slechts een aan-

zuigende werking uitging. In deze lijn past ook een voorstel om toepassing

van de voorwaardelijke vrijheidsstraf (suspended sentence) zoveel mogelijk te

beperken (zie ook hieronder). Al met al is de geldboete volgens het voorstel

voor de meeste delicten de meest aangewezen straf. Als de rechtbank beslist

dat - gelet op de ernst van het delict - een strengere sanctie gerechtvaardigd

is, moet zij redenen opgeven voor elke vrijheidsbeperking die zij aan de

dader wil opleggen, terwijl oplegging van een suspended sentence al hele-

maal ontmoedigd wordt. Het succes van dit verplichten tot uitvoerig motive-

ren zal in aanzienlijke mate afhangen van wat rechtbanken en hoven er in de

praktijk van maken; het zal wel jaren duren voordat de jurisprudentie zich

enigszins ontwikkeld heeft (White Paper, 1990).

Gevangenisstraf

In het White Paper wordt ook aandacht besteed aan de gevangenisstraf.9 Er

wordt een zogeheten twin-track policy / tweesporenbeleid voorgesteld: dit

zou inhouden dat straffen voor seksuele en gewelddelicten zwaar gehouden

worden of zelfs verzwaard, maar dat straffen voor minder ernstige delicten

worden verlicht; dat wil zeggen, dat bij vermogensdelicten minder en kortere

vrijheidsstraffen worden opgelegd. Dit laatste zou kunnen gebeuren naar het

voorbeeld van de wettelijke regeling voor minderjarigen (sectie 1(4) van de

Criminal Justice Act 1982, herzien 1988; zie ook hieronder). Het komt erop

neer dat de regering criteria voor vrijheidsbeneming heeft opgesteld (o.a. dat

de rechter nauwkeurig moet motiveren waarom een vrijheidsstraf onvermij-

delijk is, en dat rechterlijke macht zich daar ook aan houdt). In het jeugd-

strafrecht zou inderdaad sprake zijn van een goede relatie tussen wetgeven-

de en rechtsprekende macht. Het zou nog moeten blijken of dit ook ten aan-

zien van volwassenen haalbaar is. De voorgestelde regeling wijkt overigens

9 Als de drie grootste bezwaren hiertegen worden genoemd: gevangenisstraf bevordert een afhan-

kelijke leefwijze, heeft negatieve en zelfs misdaadbevorderende effecten, en Is bovendien duur.
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wel op een drietal punten af van die voor jeugdigen.10 Het komt er al met al

op neer dat het wettelijke kader voor het opleggen van vrijheidsstraffen

wordt verscherpt, maar dat het Court ofAppeal (te vergelijken met de Hoge

Raad) daaraan een eigen interpretatie geeft die weer door de lagere gerech-

ten gevolgd wordt. Een andere poging van de regering om de vrijheidsstraf

terug te dringen, is verlaging van een aantal maximumstraffen (de maximum-

straf bij diefstal zou bijvoorbeeld verlaagd moeten worden van 10. naar 7

jaar). Dit zijn symbolische veranderingen, want in de praktijk worden de

maxima toch al nooit opgelegd. In het White Paper worstelt men verder met

de vraag of recidive al dan niet als een strafverzwarende omstandigheid

moet gelden. Men is daar nog niet uit.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

In het White Paper neemt men in grote lijnen de voorstellen van ene Com-

missie-Carlisle over, zij het met een aantal wijzigingen. Dit houdt in dat auto-

matische kwijtschelding van een strafgedeelte wordt afgeschaft. Bij een

gevangenisstraf van minder dan 12 maanden volgt voorwaardelijke invrij-

heidstelling nadat de helft van de straftijd is uitgezeten. Bij een straf van 12

maanden tot 4 jaar volgt eveneens voorwaardelijke invrijheidstelling, maar

bovendien krijgt men dan toezicht totdat drie kwart van de strafperiode is

verstreken. Bij straffen van 4 jaar of meer volgt voorwaardelijke invrijheid-

stelling na twee derde van de straftijd, maar bij sommigen al na de helft (de

Parole Board beslist).

Geen vrijheidsstraf voor meisjes?

Het White Paper oppert de suggestie, detentie in een strafinrichting voor

jeugdigen af te schaffen voor meisjes onder de 18 jaar. Als argument wordt

aangevoerd dat daar in de praktijk weinig meisjes heen worden gestuurd, en

dat niet-residentiële sancties beter zijn (want die vragen meer van hen).

In de Criminal Law Review wordt kritisch commentaar gegeven bij de hier

genoemde voorstellen (White Paper, 1990). Eén daarvan is, dat het White

Paper een ambivalente houding zou aannemen jegens het gebruik van de

gevangenisstraf: enerzijds wordt de nadruk gelegd op negatieve effecten en

stelt men speciale maatregelen voor om niet-residentile sancties meer aan-

trekkelijk (voor rechters) en aanvaardbaar (voor publiek] te maken, ander-

zijds is er weinig duidelijkheid over hoe dan de korte en middellange vrij-

heidsstraf kunnen worden teruggedrongen. De voorstellen met betrekking

10 Eén daarvan: voor misdrijven waarover in eerste instantie het Crown Court vonnist, is een moti-

vering voor oplegging van een vrijheidsstraf ten aanzien van volwassenen niet nodig.



11

tot parole kunnen zelfs tot langere vrijheidsbenemingen leiden. Voor het wel-

slagen van de voorstellen is het volgens het commentaar in de Criminal Law

Review nodig dat het Court of Appeal een jurisprudentie ontwikkelt met

betrekking tot het bestraffen van diefstal en heling en dergelijke, en dat de

rechtbanken de nieuwe wettelijke criteria serieus nemen met betrekking tot

het opleggen van vrijheidsstraffen respectievelijk niet-residentiële straffen.

Stanley (1992) besteedt speciale aandacht aan de (hierboven onder 'Gevan-

genisstraf' genoemde) criteria voor vrijheidsbeneming die de Criminal

JusticeAct sinds 1982 voorschrijft ten aanzien van jeugdigen. In de praktijk

hebben deze criteria geleid tot succesvolle resultaten: tussen 1981 en 1989

daalde het aantal vrijheidsstraffen voor jeugdigen met 70%. Maar ook andere

factoren hebben hieraan bijgedragen, zoals afname van het aantal jeugdigen

op de totale bevolking, daling van de jeugdcriminaliteit, ontwikkeling van

alternatieve behandelingsprogrammás, de vorming van een soort van net-

werken waaraan alle bij het jeugdstrafrecht betrokken instanties deelheb-

ben, de ontwikkeling van probation-dagcentra voor jeugdigen vanaf 17 jaar,

dienstverlening nu ook voor 16-jarigen, goede samenwerking tussen pro-

bation en sociaal werk om niet-residentiële oplossingen te zoeken, verbete-

ring van de kwaliteit en de duidelijkheid van voorlichtingsrapporten, en

dergelijke. De criteria voor vrijheidsbeneming zouden aanvankelijk door de

lagere rechters zijn genegeerd maar zouden later toch, veelal via de weg van

hoger beroep (appeals strategy), tot minder vrijheidsbenemende sancties

hebben geleid." Het Court of Appeal heeft inmiddels in een reeks van von-

nissen de benodigde jurisprudentie verschaft, met als gevolg dat lagere rech-

ters sectie 1(4) van de Criminal Justice Act steeds serieuzer zijn gaan nemen.

Vanaf oktober 1992 zal een vergelijkbare regeling voorvolwassenen van

kracht zijn. Een evaluatie daarvan is nog niet voorhanden.

Terugdringen van de suspended sentence

Voorzover uit de bestudeerde literatuur naar voren kwam, is Engeland (met

Wales) het enige Europese land waar men afschaffing van de voorwaardelijke

straf (suspended sentence) heeft overwogen. Mogelijk is dit echter slechts 'ge-

zichtsbedrog', want over afschaffen van probation (voorwaardelijke straf met

toezicht) peinst men er niet. In de Criminal Law Review is te lezen dat de

Engelse regering inderdaad serieus heeft gedacht aan afschaffing van de sus-

pended sentence, maar uiteindelijk heeft gekozen voor ontmoediging (White

Paper, 1990). Deze ontmoediging komt erop neer dat een rechtbank alleen

11 Opname van de criteria in de wet leidde tot een enorme toename van hoger beroep in jeugd-

zaken: van 2.348 in 1983 tot 3.985 In 1985; later weer een daling naar 994 in 1989.
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een suspended sentence mag opleggen als vaststaat dat het delict dermate

ernstig is dat onmiddellijke vrijheidsbeneming gerechtvaardigd is, maar dat

er tevens goede redenen zijn om die onmiddellijke vrijheidsbeneming niet in

te laten gaan, noch om een dienstverlening of probation order op te leggen.

Wordt er inderdaad een voorwaardelijke straf opgelegd, dan moet deze

normaliter gecombineerd worden met een schadevergoeding of een geld-

boete. Het is nog niet bekend of dit voorstel ook werkelijk wet zal worden.

Volgens Fogel (1988) kan de suspended sentence gemist worden. De straf

werd in Engeland en Wales ingevoerd in 1967. Gevangenisstraf wordt op-

geschort voor een periode van 1 tot 2 jaar, en alleen ten uitvoer gelegd als

de dader in die periode een nieuw delict pleegt. Het verschil met probation

is dat toezicht niet speciaal vereist is (kan wel), en dat instemming van de

betrokkene niet noodzakelijk is. Invoering leidde maar heel korte tijd tot

afname van de gevangenisbevolking. Fogel verwijst naar een klassiek gewor-

den artikel van Sparks (1971) die voorrekende dat de suspended sentence

per saldo leidde tot meer in plaats van minder detentie. Bovendien bestaat

bij rechters de neiging om een langere straf op te leggen als deze voorwaarde-

lijk is. Suspended sentence was bedoeld als een alternatief voor de onvoor-

waardelijke vrijheidsstraf maar werd daar niet voor gebruikt, met als gevolg

een aanzuigende werking. Er is wel jurisprudentie maar daar zouden Engelse

rechters zich weinig van aantrekken.12 Er is volgens Fogel (1988) des te meer

reden voor afschaffing omdat men in Engeland en Wales toch ook al de voor-

waardelijke invrijheidstelling en de probation heeft.

Ook Stone (1991) laat zich in negatieve zin uit over de suspended sentence;

zeker suspended sentence met toezicht is naar zijn mening overbodig (dan is

immers evengoed probation mogelijk).

Frankrijk

De dienstverlening is in Frankrijk wettelijk geregeld. Verder kent men er de

semi-liberté en de controle judiciaire, waarover nu meer.

Semi-liberté

Deze is mogelijk sinds een wet uit 1970 (nr. 70-643). Een rechter die een straf

van 6 maanden of minder oplegt, kan de veroordeelde toestaan om een groot

deel van de tijd buiten de gevangenis door te brengen voor werk, studie of

12 Beslissing in de zaak O'Keefe, Court of Appeals, criminal division, 2 A.B. 29, C.A. 1969. Deze

komt erop neer dat een suspended sentence pas mag als eerst een serie van andere mogelijk-

heden Is overwogen.
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medische behandeling. Dit kan ook bij een strafrestant van 12 maanden of

minder. Deze sanctie lijkt op weekenddetentie, met dit verschil dat de dagen

buiten de gevangenis meetellen als detentiedagen. De mogelijkheid heeft

niet geleid tot een terugdringing van het capaciteitstekort; daarvoor wordt

deze sanctie te weinig toegepast (in 1984 bij slechts 2,7% van alle gedetineer-

den).

Controle judiciaire

De genoemde wet uit 1970 vermeldt gronden voor preventieve hechtenis

(hiervoor was nog geen wettelijke regeling). Geregeld werden onder andere

de maximumduur, de aftrek van voorarrest, en de controle judiciaire (cj),

dat wil zeggen plaatsing onder justitieel toezicht in plaats van preventieve

hechtenis. Cl moet worden opgelegd door de onderzoeksrechter. Deze geeft

ook nadere instructies, bijvoorbeeld met betrekking tot de verblijfplaats, het

contact met derden, de behandeling, het inleveren van papieren en derge-

lijke. De uitvoering is in handen van speciale supervisors. Cj kan te allen

tijde worden herroepen. Zij blijft in werking tot en met het gerechtelijk voor-

onderzoek. Invoering heeft niet geleid tot het minder toepassen van preven-

tieve hechtenis; vermoedelijk is er sprake van een aanzuigende werking.

Gratie en amnestie

Voor het oplossen van het capaciteitsprobleem werd in 1981 besloten tot

algemene gratie en amnestie, waarna meer dan 12.000 gevangenen werden

vrijgelaten.

Alternatieven voor de korte vrijheidsstraf

Als vrijheidsstraffen zijn mogelijk straffen tot 15 dagen, van 15 dagen tot 6

maanden of langer dan 6 maanden. De wet uit 1975 bood de volgende moge-

lijkheden tot alternatieve sancties, bij feiten bedreigd met een gevangenis-

straf van 2 maanden tot 6 jaar: een bijkomende straf als hoofdstraf, een

beroepsverbod, het intrekken van het rijbewijs, een verbod een voertuig te

besturen, inbeslagneming van het voertuig, een verbod van wapenbezit, het

intrekken van een jachtvergunning, inbeslagneming van wapens, e.d. Deze

sancties mogen niet samen met een vrijheidsstraf of een geldboete worden

opgelegd. Volgens de memorie van toelichting dienen ze ter vervanging van

de korte vrijheidsstraf, maar hierover is niets opgenomen in de wet zelf. Bij

een niet-voldoen aan de eisen (bijvoorbeeld het rijbewijs wordt niet ingele-

verd) volgt alsnog een gevangenisstraf van 2 maanden tot 2 jaar (bij recidive

van 1 tot 5 jaar). In de praktijk had de wet tot nu toe zeer weinig effect. In-

trekken van het rijbewijs wordt nog het meest toegepast (naar aanleiding
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van verkeersdelicten).13 Ook doet zich nog een groot aantal praktische pro-

blemen voor met betrekking tot het toezicht op een correcte uitvoering. 14

Griekenland

Sinds een wet uit 1984 moet een rechtbank die een vrijheidsstraf van 6 maan-

den of minder oplegt, in hetzelfde vonnis aangeven hoe de straf kan worden

omgezet in een geldboete of andere geldstraf. Doel is het terugdringen van

de korte vrijheidsstraf. De rechtbank is hiertoe steeds verplicht, tenzij zij

meent dat zo'n straf niet zal voldoen om de betrokkene van nieuwe delicten

af te houden (op grond van persoonlijke kenmerken en omstandigheden van

de dader). In dergelijke gevallen moet de rechtbank expliciete redenen opge-

ven voor haar besluit. Als algemene regel geldt dat een vrijheidsstraf van

minder dan 6 maanden wordt omgezet in een geldboete. Het tarief is 1 dag

gevangenis tegen 400 tot 20.000 drachmen; 1 dag hechtenis tegen 200 tot

5000 drachmen. Vaststelling van dit bedrag wordt bepaald aan de hand van

de draagkracht van de betrokkene (vergelijk dagboete). Omzetting is niet

mogelijk bij detentie in een jeugdinrichting noch in een psychiatrische

inrichting. De boete moet in haar geheel worden betaald zodra het vonnis

in kracht van gewijsde is gegaan. De opgelegde vrijheidsstraf wordt gewoon

ten uitvoer gelegd totdat het vereiste bedrag naar de staatskas is overge-

maakt. Voor sommige veroordeelden is het onmogelijk om in één keer te be-

talen, maar daarmee houdt de wet geen rekening (desondanks is één derde

van de vrijlatingen uit de gevangenis een gevolg van betaling van vervangen-

de boetes). Toepassing op grote schaal heeft ertoe geleid dat Griekenland

een van de laagste detentieratio's van Europa heeft (38 gevangenen per

100.000 inwoners / 1-9-1986).'5

Sykiotou (1990) wijst er echter op dat de recidivecijfers in Griekenland hoog

zijn, en dat er nog op geen enkele wijze wordt gedacht aan (andere) alterna-

tieven voor de vrijheidsstraf.

13 Er zijn diverse oorzaken voor de geringe toepassing denkbaar, bijvoorbeeld dat het openbaar

ministerie en rechters niet geneigd zijn tot oplegging; misschien ook speelt een rol dat de wet

geen maximumduur voor subsidiair op te leggen straffen noemt; sommige alternatieven zijn

wellicht te zwaar vergeleken niet de korte vrijheidsstraf; en van sommige straffen (bijvoorbeeld

het intrekken van een jachtvergunning) wordt mogelijk geen preventief effect verwacht.

14 De Franse auteur Vérin noemt het (volgens Van Kalmthout en Tak, 1988 en 1992) typisch Frans

om een radicale wetsherziening door te voeren zonder zich af te vragen hoe deze geëffectueerd

moet worden.

15 liet gemiddelde in de EG (1988) is 78 personen. Zie ook Heinz (1989) die voor Griekenland per 1

september 1989 een ratio van 40,9 geeft. Voor Nederland noemt hij 37,0; dit is het laagste van

Europa.
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Italië

Dienstverlening is in Italië alleen mogelijk ter vervanging van een geldboete.

Alternatieven voor vrijheidsbeneming in de voorfase

Rechters leggen meestal vrijheidsstraffen op met een duur die al in voor-

arrest is uitgezeten. Het ontwikkelen van alternatieven voor de korte vrij-

heidsstraf heeft dus weinig zin als er niet ook alternatieven voor de preven-

tieve hechtenis worden gevonden.16 In Italië werd in 1989 het wetboek van

strafvordering herzien. Hierin zijn strengere criteria opgenomen voor de

gronden en het soort van zaken waarin preventief gehecht mag worden. In

deze wet worden de volgende alternatieven voor de preventieve hechtenis

genoemd: (1) huisarrest, (2) meldplicht, (3) giudizio abbreviato (verkorte

rechtsgang) en (4) applicatione della pena su richiesta delli parti (straf-

oplegging op verzoek van de partijen).

1 Huisarrest

Huisarrest vindt plaats in het eigen huis of een ander particulier onder-

komen, of bij een instantie ter behandeling of hulpverlening. Alleen om in

zijn levensonderhoud te voorzien of om te werken mag de betrokkene het

huis verlaten. Het openbaar ministerie en de politie kunnen te allen tijde

komen controleren.

2 Meldplicht

Op gezette tijden en uren moet de betrokkene zich melden bij de politie.

Eventueel kunnen voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot de

verblijfplaats.

3 Giudizio abbreviato

Door het proces te versnellen kan ook de duur van de (preventieve) hech-

tenis worden bekort. Volgens Pisapia (1988) is deze mogelijkheid samen met

(4) 'misschien de meest interessante vernieuwing' van het Italiaanse wetboek

van strafvordering. Zij stelt de rechter in staat het gerechtelijk vooronder-

zoek te sluiten door middel van een beslissing die dezelfde geldigheid heeft

als een rechterlijk vonnis. De verdachte moet erom vragen en het openbaar

ministerie moet akkoord gaan. De genoemde beslissing kan een straf inhou-

den, maar ook een vrijspraak. Zij kan worden genomen ten aanzien van elk

16 Dit geldt uiteraard ook voor andere landen.



16

delict. Een extra voordeel is dat de verdachte een openbare zitting ontloopt

en dat de rechter zich verplicht om een straf op te leggen die één derde lager

is dan hij ter zitting zou hebben opgelegd. Het betekent dat de verdachte ook

voor sommige alternatieve sancties in aanmerking kan komen die voor een

zwaardere straf niet in de plaats hadden kunnen komen. Een nadeel is dat de

mogelijkheden van beroep zeer beperkt zijn.

4 Applicatione della pena su richiesta delli parti

Ook hier wordt de verdachte met een aanzienlijke strafvermindering be-

loond voor zijn bereidheid de zitting overbodig te helpen maken. De straf

die daar zou zijn opgelegd wordt met twee derde verminderd. Zij kan in de

plaats komen van alternatieve sancties, geldboetes en vrijheidsstraffen tot 2

jaar. Het komt ongeveer op hetzelfde neer als plea bargaining. het openbaar

ministerie en de verdachte komen soort en maat van de straf overeen en vra-

gen de rechter dit te bevestigen. De rechter mag slechts om twee redenen

weigeren: ten eerste als hij denkt dat de regels van strafprocesrecht niet in

acht genomen zijn en ten tweede, in het geval dat een voorwaardelijke straf

wordt voorgesteld, als hij meent dat daarvoor onvoldoende gronden zijn.

Een voordeel voor de verdachte is dat hij geen extra kosten hoeft te betalen

(met uitzondering van de kosten van inbeslagneming), en dat de straf niet

bij andere straffen en maatregelen kan worden opgeteld. Daar staat echter

tegenover dat de verdachte afstand doet van belangrijke rechten, waaronder

dat van hoger beroep.

Alternatieven voor vrijheidsbenemende sancties in de fase van

berechting

Een belangrijkste vernieuwing die de ' Decriminalisatiewet' uit 1981 heeft

gebracht, is de introductie van alternatieven voor de korte vrijheidsstraf. Dit

zijn: semi-detentie, gecontroleerde vrijheid en de vervangende geldboete.

Semi-detentie is geen echte vervanging maar meer een bepaalde manier van

tenuitvoerlegging. Zij lijkt in veel opzichten op semi-tibertà (zie hieronder).

De betrokkene moet minstens 10 uur per dag in de gevangenis doorbrengen

en is bovendien onderhevig aan tal van beperkingen. Zo mag hij bijvoor-

beeld geen wapens dragen, geen munitie of explosieven in bezit hebben,

moet hij rijbewijs, paspoort en visa inleveren, en moet hij zich op gezette

tijden melden bij de politie. De zojuist genoemde beperkingen gelden ook

ten aanzien van de gecontroleerde vrijheid. Waar het daarbij vooral om gaat

is de verplichting zich minstens eenmaal per dag te melden bij de politie.

Betrokkene mag verder zijn verblijfplaats niet zonder toestemming verlaten;
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die krijgt hij alleen om redenen van gezondheid, werk, studie of familie.

Bovengenoemde sancties zijn alleen mogelijk bij misdrijven die onder de

competentie van de pretore (te vergelijken met onze politierechter) vallen,

dat wil zeggen alleen op grond van misdrijven waar 4 jaar of minder op staat.

Aan de toepassing kleven drie beperkingen. Ten eerste is oplegging niet

mogelijk bij misdrijven in de sfeer van fraude en valsheid in geschrifte. Ten

tweede komen daders met een crimineel verleden die al eerder niet in aan-

merking kwamen voor een vervangende straf, ook nu niet in aanmerking. En

de derde beperking heeft te maken met de concrete 'strafwaarde' van het mis-

drijf. Als de rechter bijvoorbeeld overweegt een vrijheidsstraf van minder

dan 6 maanden op te leggen, mag hij die vervangen door semi-detentie; als

hij een straf van minder dan 3 maanden overweegt, mag hij die vervangen

door gecontroleerde vrijheid; als hij een straf van minder dan 1 maand over-

weegt mag hij die vervangen door een geldboete van overeenkomstige zwaar-

te. In de praktijk kan het erop neerkomen dat soms langere straffen worden

opgelegd in plaats van kortere. Semi-detentie, gecontroleerde vrijheid en

geldstraffen kunnen worden opgelegd als hoofdstraffen, maar gebleven is

een duidelijke relatie met de vrijheidsstraf waarvoor zij in de plaats komen.

De juridische consequenties zijn hetzelfde; men gaat bijvoorbeeld bij reci-

dive automatisch alsnog naar de gevangenis. De duur van de voorgenomen

vrijheidsstraf is bepalend voor de lengte van de vervangende straf. Eén dag

detentie staat gelijk aan 1 dag semi-detentie, 2 dagen gecontroleerde vrijheid

aan een geldboete van 25.000 lires. De maximumduur van zowel semi-deten-

tie als gecontroleerde vrijheid is 6 maanden, het maximumgeldbedrag is

750.000 lires (bij samenloop of recidive kunnen de maxima nog oplopen).

Voor semi-detentie en voor gecontroleerde vrijheid geldt dat schending van

de voorwaarden kan leiden tot omzetting van het strafrestant in een over-

eenkomstig deel van de oorspronkelijk overwogen vrijheidsstraf.

Alternatieven voor gevangenisstraf in de tenuitvoerleggingsfase

De laatste wijziging van de 'Penitentiaire wet' dateert van oktober 1986. Voor

alle hier te noemen alternatieven geldt dat ze pas kunnen worden toegepast

nadat de veroordeling tot een gevangenisstraf onherroepelijk is geworden.

Het gaat om sancties die qua vrijheidsbeneming het midden houden tussen

een vrijheidsstraf en een alternatieve straf; tenuitvoerlegging voltrekt zich

vaak geheel of gedeeltelijk buiten de gevangenis. Toepassing geschiedt

veelal op grond van een voorlichtingsrapport plus een behandelingsplan, en

gaat steeds gepaard met intensief toezicht door de reclassering. Het gaat om

de mogelijkheden: (1) affidamento in prova al servizio sociale, (2) affidamen-



18

to in proua in casi particulari, (3) huisdetentie, (4) semi-libertà en (5) ver-

vroegde vrijlating.

1 Affidamento in proua al servizio sociale

Dit is een soort voorwaardelijke niet-tenuitvoerlegging met reclasserings-

toezicht voor degene die tot maximaal 3 jaar gevangenisstraf is veroordeeld.

De betrokkene moet echter de eerste maand in de gevangenis doorbrengen,

ter observatie (voornamelijk om na te gaan of de vrijlating verantwoord is).

Deze mogelijkheid kan dus niet de plaats innemen van een straf van 1

maand of minder. Er kunnen restricties worden opgelegd met betrekking tot

verblijfplaats, bewegingsvrijheid en dergelijke. De betrokkene is ook ver-

plicht zich in te zetten voor het slachtoffer en diens familie. Tot 1985 volgde

bij een nieuw delict of bij schending der voorwaarden alsnog tenuitvoer-

legging van de volledige vrijheidsstraf. Dankzij jurisprudentie uit de jaren

1985 t/m 1987 is nu ook een gedeeltelijke tenuitvoerlegging mogelijk.

2 Affidamento in proua in casi particulari

Ook dit is een soort voorwaardelijke niet-tenuitvoerlegging, maar dan voor

verslaafden (aan drugs en alcohol). Een belangrijke extra voorwaarde is dat

de betrokkene zich onder behandeling stelt. Dit kan in de vorm van dag-

behandeling of deelname aan een residentieel programma (therapeutische

gemeenschap). Observatie zoals genoemd onder (1) is hier niet nodig, dus

eerst een maand naar de gevangenis ook niet.

3 Huisdetentie

Huisdetentie is een equivalent van huisarrest. De betrokkene moet voldoen

aan zeer strenge voorwaarden. Ten eerste kan huisdetentie alleen in de

plaats komen van een vrijheidsstraf van maximaal 2 jaar, en alleen als een

voorwaardelijke niet-tenuitvoerlegging zoals bedoeld onder (1) of (2), niet

mogelijk is. Ten tweede komen slechts bepaalde dadercategorieën ervoor in

aanmerking: zwangere vrouwen of moeders van kinderen onder de 3 jaar,

personen met een medische indicatie, personen boven de 65 voorzover inva-

lide, en jeugdigen onder de 21 jaar om redenen van gezondheid, studie, werk

en familie. Veroordeelden die hun connecties met criminele organisaties

blijken voort te zetten of die duidelijk nog criminele bedoelingen hebben,

worden van huisdetentie uitgesloten. Anders dan bij huisarrest kunnen aan

de veroordeelde extra voorwaarden worden opgelegd, meestal in de sfeer

van medische behandeling, opleiding of werk en dergelijke (de voorwaarden

kunnen tussentijds gewijzigd worden). Huisdetentie kan worden herroepen

wanneer een nieuw delict gepleegd wordt of bij schending van de voor-



19

waarden; ook als niet langer wordt voldaan aan bepaalde omstandigheden

(kleine kinderen, invaliditeit). Verlating van de verblijfplaats wordt even

zwaar gestraft als ontsnapping uit de gevangenis (dat wil zeggen, met een

gevangenisstraf van 6 maanden tot 1 jaar).

(4) Semi-libertà

Deze lijkt op het eerste gezicht veel op de semi-detentie maar er zijn verschil-

len. Die zijn gelegen in de criteria voor de toepassing en in de regels voor de

executie. Semi-libertà houdt in dat een veroordeelde een deel van de dag

de gevangenis uit mag voor werk, studie of een andere bezigheid die zijn

herintegratie helpt bevorderen. Anders dan bij semi-detentie valt de betrok-

kene ook buiten de gevangenis nog onder de gevangeniswetten en -regels.

Men verblijft in afzonderlijke afdelingen of gebouwen en hoeft geen gevange-

niskleding te dragen. Om voor semi-libertà in aanmerking te komen moet

men aan bepaalde criteria voldoen. In de eerste plaats is deze mogelijkheid

bedoeld voor personen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6

maanden of minder, voorzover zij niet al zijn bejegend volgens (1) of (2).

De semi-libertà vangt aan op eerste dag van de tenuitvoerlegging van de

vrijheidsstraf. In de tweede plaats is zij toepasbaar bij veroordeelden tot een

vrijheidsstraf van meer dan 6 maanden, nadat de helft van de detentietijd

verstreken is. Ook voor langgestraften is de maatregel in principe mogelijk.

Semi-libertà mag alleen doorgang vinden als de betrokkene voldoende

vorderingen heeft geboekt met zijn behandeling en als aan de noodzake-

lijke voorwaarden voor herintegratie is voldaan. Er moet een individueel

behandelingsplan zijn opgemaakt.17 Een speciale stimulans voor de gedeti-

neerden is dat men vrije dagen kan verdienen door middel van goed gedrag

(maximaal 45 per jaar). De maatregel van semi-libertà kan te allen tijde

worden herroepen als blijkt dat de betrokkene ongeschikt is. Afwezigheid

zonder toestemming gedurende meer dan 12 uur wordt als een ontsnapping

beschouwd (waarop een gevangenisstraf staat van 6 tot 12 maanden) en

betekent het einde van de semi-libertà.

5 Vervroegde vrijlating

Dit is een speciale vorm van voorwaardelijke invrijheidstelling. Een reductie

van 45 dagen per 6 maanden detentie kan worden verdiend door goed ge-

drag; preventieve hechtenis en huisdetentie tellen ook mee.

17 Hierin staan regels die de betrokkene in acht moet nemen buiten gevangenis, en de tijden

waarop hij weg mag en weer terug moet zijn.
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Gratie en amnestie

Anders dan in de meeste landen worden gratie en amnestie in Italië voor-

namelijk toegepast bij wijze van instrument om de overbelasting van de

rechterlijke macht en de overbevolking van gevangenissen terug te dringen.

Van Kalmthout en Tak (1988 en 1992) citeren Bosch (1983) volgens wie in

Italië gratie, amnestie en rechterlijk pardon meer hebben bijgedragen aan

het terugdringen van de korte vrijheidsstraf dan de alternatieve sancties en

alternatieve executiemodaliteiten van de gevangenisstraf.

Luxemburg

Voor Luxemburg geven Van Kalmthout en Tak (1988 en 1992) geen overzicht

van pogingen om de korte vrijheidsstraf terug te dringen. Wel kent men er de

dienstverlening.

Noorwegen

In 1978 kwam de toenmalige minister van Justitie met een discussiestuk

(Om kriminalpolitikken) waarin diverse voorstellen werden gedaan voor het

terugdringen van het aantal en de duur van gevangenisstraffen en voor

humanisering van het gevangeniswezen. Dit document werd in het alge-

meen te liberaal en te optimistisch gevonden, en slechts enkele voorstellen

werden door de regering overgenomen. Wel was het stuk aanleiding voor de

instelling van een commissie (Straffelovkommisjon), die in 1983 met een

voorstel voor strafrechtshervorming kwam. Dit heeft er alsnog toe geleid dat

diverse voorstellen uit Om kriminalpolitikken inmiddels zijn gerealiseerd:

afschaffing van levenslang, uitbreiding van toepassingsmogelijkheden betref-

fende voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling,

verlaging van de minimumduur der gevangenisstraf en toegenomen gebruik

van geldboetes. Ook is men de laatste jaren bewust op zoek naar alterna-

tieven voor de korte vrijheidsstraf. In dat kader is een aantal experimenten

opgezet: diversion-projecten voor jeugdigen en dienstverlening. De dienst-

verlening is inmiddels wettelijk geregeld.

Oostenrijk

Voor Oostenrijk beschrijven Van Kalmthout en Tak (1988 en 1992) geen r

pogingen om de korte vrijheidsstraf terug te dringen. Er wordt geen gewag

gemaakt van dienstverlening of dergelijke alternatieven.
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Portugal

Ook voor Portugal beschrijven Van Kalmthout en Tak (1988 en 1992) geen

pogingen om de korte vrijheidsstraf terug te dringen. Wel kent men er de

dienstverlening, als bijkomende straf dan wel als hoofdstraf. In Portugal is

vervangende dienstverlening in plaats van een geldboete mogelijk.

Spanje

Sinds 1983 kunnen allen die veroordeeld zijn tot een vrijheidsbenemende

straf van minstens 1 maand, in aanmerking komen voor strafvermindering

door middel van werk. Dit geldt zelfs bij preventieve hechtenis. Voor elke 2

dagen werk gaat er 1 dag detentie af. Het werk gebeurt wel in de gevangenis.

Twee soorten van veroordeelden kunnen voor deze strafvermindering niet in

aanmerking komen: zij die ontsnappen of proberen te ontsnappen en zij die

zich binnen de gevangenis herhaaldelijk misdragen. Wat precies onder werk

wordt verstaan, stond oorspronkelijk in een reglement uit 1956, en is

overgenomen in de Reglamento Penitenciario uit 1981. Het moet handwerk

zijn of meer intellectuele arbeid, bijvoorbeeld het volgen van een cursus of

het halen van een diploma. Ook andere activiteiten zijn mogelijk, zoals het

optreden als bloeddonor of het zichzelf in gevaar brengen door de

gevangenisautoriteiten bepaalde informatie te verschaffen. De beslissing

over strafvermindering berust bij de rechter die in de zaak vonnist (voorheen

bij de gevangenisdirectie, maar deze bleek niet onafhankelijk genoeg). Een

probleem is dat er in de gevangenis een tekort aan werk is, hetgeen ertoe

leidt dat de rechter allerlei activiteiten als werk telt die het eigenlijk niet zijn.

Zweden

Men doet (nog) niet aan dienstverlening. Na 1973 deed zich een afname van

de gevangenisbevolking voor wegens invoering van de verplichting tot aftrek

van voorarrest. In de periode 1976-1983 volgde weer een stijging, voorname-

lijk als gevolg van het gewijzigde strafrechtelijke beleid inzake drugdelicten.

De minister van Justitie stelde in 1979 twee commissies in: de één moest zich

bezinnen op alternatieven voor vrijheidsstraf (Friuárdskomrnittén), de ander

op vrijheidsstraffen en de tenuitvoerlegging daarvan (Fangelsestraffkommit-

tén). Laatstgenoemde moest zich onder andere bezinnen op verlaging van de

minimumduur van vrijheidsstraffen.
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Verlaging van de minimumduur van de vrijheidsstraf

Sinds 1965 bedroeg de minimumduur van de vrijheidsstraf een maand. Een

reden voor het overwegen van verlaging van dit minimum was dat men aan-

sluiting zocht bij andere Scandinavische landen (de minimumduur van de

korte vrijheidsstraf in Denemarken bedraagt 7 dagen, in Noorwegen 21

dagen, in Finland 14 dagen). Een andere reden was dat rechters vaak al de

minimumduur oplegden, zodat het vermoeden bestond dat zij daar nog wel

onder zouden willen gaan. Door de minimumduur te verlagen, dacht men bij

te kunnen dragen aan het terugdringen van de overbevolking der gevange-

nissen. In haar interimrapport adviseerde de commissie een minimumduur

van 14 dagen. Dit voorstel werd aanvaard en de wet werd aldus gewijzigd in

1981. In 1986 echter kwam de commissie met haar eindrapport waarin zij

bepleit de minimumduur toch weer op te hogen tot een maand. Dit voorstel

houdt verband met een ander voorstel van de commissie, namelijk om het

maximum aantal dagboetes te verhogen. Zo hoopt zij te bevorderen dat in

plaats van vrijheidsstraffen korter dan een maand, voortaan geldstraffen

worden opgelegd.

Aanscherping van de voorwaardelijke veroordeling

Een andere Zweedse poging om vrijheidsstraffen terug te dringen, is het

meer gebruik maken van de voorwaardelijke straf (met toezicht = probation).

Voorwaardelijke straffen zijn zeer gebruikelijk bij jeugdigen, in toenemende

mate ook bij volwassenen. De hierboven eerstgenoemde commissie (Fri-

vardskommittén) had de opdracht over deze probation na te denken. Zij

moest onder andere duidelijk formuleren hoe de justitiële autoriteiten

moeten reageren bij niet-naleving der voorwaarden. In haar interimrapport

van 1981 stelde de commissie dat een meer effectieve werkwijze zou kunnen

bijdragen aan het terugdringen van detentie; enerzijds door neigingen tot

recidive steviger de kop in te drukken, anderzijds door de geloofwaardigheid

van de probation als alternatieve sanctie op te vijzelen (dat wil zeggen, min-

der soft maken). De voorstellen werden aanvaard en leidden tot een wet in

1983. Door deze wet werd de probation-periode teruggebracht van 2 naar 1

jaar. Als reden werd opgegeven dat het recidivegevaar het grootst is tijdens

de eerste maanden, en dat daarom het toezicht in die periode veel inten-

siever moet zijn dan het was onder de oude wet. Alleen op deze manier kon

aan de voorstellen gestalte worden gegeven, want het parlement wilde het

bestaande aantal supervisors niet uitbreiden. Wel is het zo dat bij wangedrag

of niet-naleving der voorwaarden de periode verlengd kan worden. Hierover

beslist een raad van toezicht, die eindverantwoordelijk is voor de tenuitvoer-

legging. De rechter kan tegelijk met een probation ook een geldboete opleg-
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gen (maximaal 180 dagboetes) of een gevangenisstraf van tussen de 14 dagen

en 3 maanden. De raad van toezicht kan bij niet-naleving de voorwaarden

veranderen, een waarschuwing geven, de persoon in hechtenis zetten tot

maximaal 14 dagen of aan het openbaar ministerie vragen de zaak opnieuw

aan te brengen en de straf te herroepen. De rechtbank mag in dat geval een

nieuwe straf opleggen voor hetzelfde delict.

Alternatieven voor de gevangenisstraf

Het Friv$rdskommittén moest nieuwe alternatieven voor de gevangenisstraf

bedenken, liefst zonder schadelijke neveneffecten zoals het verlies van baan

en dergelijke. Gedacht werd bijvoorbeeld aan vrijetijdsstraffen zoals avond-

en weekenddetentie (vergelijk België), dienstverlening en contract treatment

(zie hieronder). De commissie voegde hieraan nog zeven alternatieven toe:

inbeslagneming, confrontatie (met het slachtoffer), schadevergoeding, het

intrekken van vergunningen, openbaarmaking van naam en delict, meld-

plicht en uitstel van strafoplegging. Van al deze voorgestelde alternatieven

werd er slechts één overgenomen, te weten contract treatment.18 Deze straf

is vooral bedoeld om drug- en alcoholverslaafden buiten de gevangenis te

houden (60% van de Zweedse gevangenisbevolking is verslaafd). Contract

treatment houdt in dat de delinquent vrijwillig een behandeling voor zijn

verslaving ondergaat in het kader van een voorwaardelijke gevangenisstraf

tot 2 jaar. De sanctie kent een probation-periode van 2 jaar, met tijdens het

eerste jaar toezicht door een probation-medewerker. Een voorstel tot het on-

dergaan van de behandeling wordt opgenomen in het voorlichtingsrapport,

waarin tevens een behandelingsplan is opgenomen. Algemene voorwaarde is

volledige onthouding. De raad van toezicht kan de straf aanpassen tijdens de

probation-periode. Als de betrokkene voortijdig afhaakt of de behandeling

dwarsboomt, volgt in de regel tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf zonder

dat ook maar enigszins rekening wordt gehouden met het reeds ondergane

deel van de behandeling (in de praktijk zijn hierop af en toe uitzonderingen).

Overigens waren er in Zweden al experimenten gaande geweest met contract

treatment (1979-1983), waarvan de eerste resultaten teleurstellend waren

maar die na een betere selectie van kandidaten leken te zijn verbeterd. Voor-

stellen van het Frivárdskommittën met betrekking tot contract treatment

werden opgenomen in een wet die van kracht is sinds 1 januari 1988.

18 Vrijetijdssancties werden verworpen als zijnde moeilijk uitvoerbaar en te duur. Bovendien

meende men dat er voor gedetineerden al diverse mogelijkheden aanwezig waren voor werk of

studie buiten de gevangenismuren. De overige varianten stonden volgens de regering te ver van

de Zweedse traditie of waren reeds op een of andere manier aanwezig.
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Andere alternatieven voor de gevangenisstraf en suggesties voor terugdrin-

ging werden uitgewerkt in het eindrapport van het Fángelsestraffkommittén.

Eén van de basisideeën die hierin naar voren werden gebracht, was dat de

geldboete zou kunnen worden aangewend als alternatief voor de korte

vrijheidsstraf. De relatief lage maximumdagboetes stonden dit echter in de

weg. Derhalve stelde de commissie voor, deze maxima te verhogen zodat de

boete ook werkelijk een aanvaardbaar alternatief zou kunnen worden. De

commissie vond ook dat de maximumstraffen voor een aantal delicten niet

in verhouding stonden tot de ernst van de delicten (vermogensdelicten,

gewelddelicten e.d.). Vandaar het voorstel om een aantal strafmaxima te

verlagen, bijvoorbeeld om de maximale gevangenisstraf voor mishandeling

terug te brengen van 2 naar 1 jaar. Een ander voorstel was, een aantal mis-

drijven (bijvoorbeeld eenvoudige diefstal) waarop een vrijheidsstraf of een

geldboete staat, niet meer te bedreigen met een gevangenisstraf maar alleen

nog met een boete. Een gevangenisstraf wilde men nog wel toelaten bij een

combinatie van delicten. Bij misdrijven die alleen met gevangenisstraf wor-

den bedreigd (bijvoorbeeld diefstal, mishandeling), wilde de commissie

voortaan ook een geldboete mogelijk maken. Of er inmiddels iets van deze

voorstellen is overgenomen in een wet, wordt niet vermeld.

Uit cijfers van Jareborg (1994) blijkt, dat tussen 1987 en 1991 toepassing van

de gevangenisstraf is afgenomen, terwijl de oplegging van voorwaardelijke

straffen is toegenomen.

Vervangende hechtenis en dienstverlening

Bij niet-betaling van een boete volgt in Zweden een vervangende vrijheids-

straf van 10 tot 90 dagen. Anders dan in Denemarken en Noorwegen bepaalt

de rechter niet meteen het aantal dagen vervangende hechtenis. Er is een

nieuw proces nodig op initiatief van het openbaar ministerie, respectieve-

lijk op verzoek van de afdeling belast met de executie van geldboetes (het

National Office for the Collection of Dues). Deze instantie heeft verregaande

bevoegdheden voor het innen. Jegens de vervangende hechtenis ontstond

een groeiende weerstand. Vandaar dat de minister van Justitie een commis-

sie vroeg om de voor- en nadelen ervan in kaart te brengen; dit was de Com-

missie-Mannerfelt. Een voordeel van vervangende hechtenis is volgens deze

commissie, dat delinquenten hun gerechte straf niet kunnen ontlopen en dat

de dreiging van een vrijheidsstraf aanzet tot betalen. Als nadeel wordt ge-

noemd dat voor misdrijven waarop in de wet alleen een boete staat, via de

achterdeur toch nog een vrijheidsstraf wordt binnengehaald (weliswaar niet

als straf voor het misdrijf maar als straf voor wanbetaling). Ook wordt als

nadeel genoemd dat de dreiging van een vrijheidsbeneming de betaling door
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derden bevordert. En ten slotte beschouwt de commissie deze straf als discri-

minerend omdat de minder draagkrachtigen eerder de dupe zijn. De con-

clusie van de Commissie-Mannerfelt luidde dat de vervangende hechtenis

diende te worden afgeschaft. Het desbetreffende wetsvoorstel werd evenwel

in 1978 verworpen. Inmiddels zijn er wel enkele aanpassingen in de wet

aangebracht: sinds 1983 zijn er meer mogelijkheden ten aanzien van wan-

betalers dan alleen de vervangende hechtenis. Het National Office for the

Collection of Dues put eerst alle andere mogelijkheden uit. Als het echt niet

anders kan, dan volgt vervangende hechtenis, van 2 weken tot 3 maanden. Er

wordt geen al te strikte oorrekentabel gehanteerd: de rechtbank kan rekening

houden met persoonlijke omstandigheden. In de praktijk is de vervangende

hechtenis sinds de genoemde wetswijziging niet meer toegepast (dit was al

steeds minder geworden: 49 personen in 1980, 37 in 1983 en 9 in 1982). Als

één van de alternatieven voor vervangende hechtenis had de Commissie-

Mannerfelt onder andere dienstverlening voorgesteld. Dit werd om prakti-

sche redenen verworpen. Ook het Friv$rdskommittén voelde er niet voor:

dienstverlening als hoofdstraf is eventueel denkbaar, maar niet als subsi-

diaire straf.

Volgens Cornils (1987) beschouwt men dienstverlening in Zweden als een te

positieve sanctie, die niet als straf kan worden aangewend. Daar komt nog

bij dat de meeste mensen die nu naar de gevangenis gaan, niet zullen kun-

nen voldoen aan de vereisten waaraan men moet voldoen om voor dienst-

verlening in aanmerking te komen. Dit zou leiden tot selectieve toepassing

c.q. tot rechtsongelijkheid.

Zwitserland

Ook in Zwitserland zijn pogingen gedaan om het aantal en de duur van vrij-

heidsstraffen terug te dringen. Vooral in de periode 1974-1986 werden diver-

se voorstellen gedaan. Deze kwamen hierop neer:

- uitbreiding van geldstraffen en introductie van een dagboetesysteem;

- versoepelen van regels met betrekking tot voorwaardelijke veroordeling

en voorwaardelijke invrijheidstelling;

- verhogen van de minimumduur der gevangenisstraf van 3 naar 6 maan-

den;

- opwaardering van bijkomende straffen zodat die ook als aparte hoofd-

straffen kunnen worden opgelegd;

- opname van een lijst van prioriteiten in de wet ten gunste van niet-vrij-

heidsbenemende straffen;

- beperking van de mogelijkheden tot preventieve hechtenis;



26

- introductie van nieuwe sanctievormen, zoals probation, inbeslagneming

van paspoorten, het intrekken van rijbewijzen, en dienstverlening.

Momenteel is een wet in voorbereiding voor het invoeren van alternatieven

voor de gevangenisstraf (in het bijzonder dienstverlening). Een belangrijke

rol in de (voor)ontwerpen speelt H. Schultz. Volgens hem ligt Zwitserland ver

achter de bij rest van Europa. In de ogen van Rehberg (1988) gaat Schultz te

ver en zullen diens voorstellen slechts ten dele gerealiseerd worden.

Samenvattende conclusie

De resultaten van deze studie kunnen als volgt kort worden samengevat. In

zes van de veertien landen (Duitsland, Finland, Griekenland, Noorwegen,

Zweden en Zwitserland) is er sprake van relevante wettelijke belemmeringen

voor het opleggen van korte vrijheidsstraffen.19

In Griekenland en Duitsland hebben deze de vorm van een verplichting om

in plaats van een vrijheidsstraf van minder dan 6 maanden een boete op te

leggen, respectievelijk in het vonnis te motiveren waarom toch een vrij-

heidsbeneming moet plaatsvinden. In Zwitserland is de minimale duur van

de gevangenisstraf 3 maanden; voorgesteld is deze te verhogen naar 6 maan-

den. Tot 1981 was in Zweden de minimumduur 1 maand. Deze werd verlaagd

tot 14 dagen, maar inmiddels gaan er stemmen op om weer terug te keren

naar 1 maand. In België is sprake van een op een ministeriële circulaire geba-

seerde praktijk waarin vrijheidsstraffen van minder dan 4 maanden niet ten

uitvoer worden gelegd, maar - bij voorkeur - omgezet worden in een boete.

In alle beschouwde landen kent men de voorwaardelijke vrijheidsstraf; ner-

gens is sprake van voornemens tot een (volledige) afschaffing. Wel voert men

in Engeland en Wales een ontmoedigingsbeleid: de voorwaardelijke straf

(suspended sentence) mag alleen opgelegd worden als er op zichzelf reden is

voor een vrijheidsstraf, maar er ook goede redenen zijn om deze niet ten uit-

voer te leggen noch te vervangen door dienstverlening of probation.

De meeste landen kennen de vervangende hechtenis, maar hiertegen rijst

groeiende weerstand. In diverse landen bestaat zelfs de neiging om de ver-

vangende hechtenis af te schaffen, bijvoorbeeld in Zweden, Italië, Portugal

en Zwitserland.

Tot besluit nog een verwijzing naar Dolcini en Paliero (1990). Deze Italiaanse

auteurs menen dat een belangrijke doelstelling voor de toekomst moet zijn,

dat het gehanteerde sanctie-arsenaal een goed gecoordineerd geheel vormt.

Momenteel is er naar hun mening soms sprake van een min of meer toeval-

19 Als niet-relevant wordt hier beschouwd een wettelijke minimumduur van minder dan 14 dagen.
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lige opeenstapeling van sanctiemodaliteiten binnen één en dezelfde rechts-

orde. Bovendien is er volgens hen behoefte aan duidelijkheid omtrent de rol

van alle niet-residentiële interventies; hoe verhouden zij zich tot elkaar en

hoe tot de vrijheidsstraf?
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