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In aansluiting op een WODC-onderzoek naar de.kwantitatieve
ontwikkeling van de voorlopige hechtenis zijn dossieronderzoeken verricht naar de toepassing en schorsing van de voorlopige hechtenis en naar zaken met een lange voorlopige
Deze drie dossierstudies worden in afzonderhechtenisduur.
lijke delen van dit rapport verslagen. Daaraan vooraf gaat
een samenvattende beschouwing waarin de voornaamste resultaten van deze dossieronderzoeken, in samenhang met de resultaten van andere onderzoeken naar de voorlopige hechtenis, besproken worden.
Deze samenvattende beschouwing, die
zich afzonderlijk laat lezen, is te vinden op de gekleurde
bladzijden voor in dit rapport.

De hier gepresenteerde dossieronderzoeken zijn actief begeleid door de Evaluatiecommissie Voorlopige Hechtenis, die
is ingesteld door de vergadering van Procureurs-Generaal.
Deze commissie, waarvan de samenstelling in Bijlage 1 te
vinden is, heeft tot taak, mede op basis van deze onderzoeken, voorstellen te doen om waar mogelijk een grotere eenheid in het beleid bij de toepassing van de voorlopige hechtenis tot stand te brengen.
In deze onderzoeken heeft het WODC samengewerkt met mr. J.P.
Balkema van het Juridisch Instituut van de Rijksuniversiteit
te Groningen. Aan de opzet en de rapportage van de onderzoeken heeft mr. Balkema een grote bijdrage geleverd. De verzameling en de analyse van het onderzoekmateriaal is door het
WODC verricht. Daarbij nam de heer G. Paulides het verzamelen en het codeerwerk voor zijn rekening. Dr. J.J.M. van
Dijk, raadadviseur bij het WODC, heeft in alle fasen van
het onderzoek een stimulerende en ondersteunende rol gespeel d.
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Inleiding

1

1.1

Onderwerpen van onderzoek
Terugziend in bewondering op vijftig jaar Wetboek van StrafG.E. Mulder de wijziging van de regevordering (1), noemt
ling van de voorlopige hechtenis die in 1973 tot stand gekois de enige spectaculaire verandering die het wetboek
men
sinds 1926 heeft ondergaan. Aan de tot standkoming van deze
wetswijziging is veel voorafgegaan. In 1964 stelde de minisminister van justitie een commissie in, onder voorzitterschap van de oud-president van de Hoge Raad, Mr. Feber. De
minister ging hiertoe over vanwege de toenemende kritiek op
de wettelijke regeling en op de toepassing daarvan in de
praktijk.
Het voorontwerp van wet dat de commissie aan de minister
aanbood, is grotendeels overgenomen door de toenmalige minister van justitie Polak en in 1969 tot wetsontwerp verheven. Dit ontwerp beperkte zich tot technische aanpassingen
van de wetgeving en ontmoette veel kritiek. Dit leidde in
1972 tot een ingrijpende wijziging van het ontwerp bij de
memorie van antwoord. De parlementaire behandeling van dit
gewijzigde ontwerp in 1973 is nogal tumultueus verlopen.
Door de Tweede Kamer werd aangedrongen op een verder terugdringen van de voorlopige hechtenis en werden tevens nog
enige belangrijke wijzigingen in het ontwerp aangebracht.
De wijzigingen die de wet van 1973 heeft gebracht laten zich
in twee groepen onderscheiden (Staatsblad 509):
- De terugdringing van de daadwerkelijke toepassing van
de voorlopige hechtenis door de herformulering en detaillering van de gevallen waarin en gronden waarop
voorlopige hechtenis kan worden toegepast en voorts
uitbreiding van de mogelijkheden om
een -beperktete komen tot een schorsing van de voorlopige hechtenis;
- De beperking van de duur van de voorlopige hechtenis.
Deze wijziging bestond uit de limitering van het
verlengingen van de gevangenhouding voor de
aantal
zitting.
Over de werking en de effecten van de regeling van de voorlopige hechtenis zoals die sinds 1 januari 1974 geldt, is
tot op heden weinig bekend geworden. Dit gebrek aan informatie bemoeilijkt de besluitvorming over de voorstellen om tot
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een verdere aanpassing van de regeling te komen. Het onderhavige onderzoek wil bijdragen tot het opvullen van de bestaande lacunes in de informatie over de praktijk van de wet
van 1973.
In eerdere onderzoeken (2) is ingegaan op het globale effect
van de wetswijziging van 1973. Thans is aan de hand van een
dossieronderzoek de werking van enkele hoofdonderdelen van
de regeling nader bekeken. Bij de behandeling van de stof
is onderscheid gemaakt tussen de beperking van de toepassing
en de beperking van de duur van de voorlopige hechtenis.
Bij de toepassing van de voorlopige hechtenis is een verdere
verfijning aangebracht. In het eerste deelonderzoek (deel
II) komt de vraag aan de orde in welke gevallen de voorlopige hechtenis bevolen wordt. Indien een bevel tot voorlopige
hechtenis gegeven wordt, betekent dat niet steeds dat ook
vrijheidsbeneming wordt toegepast: de voorlopige hechtenis
kan geschorst worden. De schorsing is een middel om binnen
de grenzen van de artt. 67 en 67a Sv. tot een terugdringing
van de daadwerkelijke toepassing van de voorlopige hechtenis te komen. Dit specifieke karakter van de schorsing
rechtvaardigt een afzonderlijke behandeling (deel III). In
het derde deelonderzoek wordt getracht een beeld te schetsen van de gevallen waarin de voorlopige hechtenis qua duur
de grens overschrijdt die de wetgever voor normale gevallen
aanvaardbaar acht (deel IV).
1.2

Methode van onderzoek
Alle drie de deelonderzoeken zijn verricht door middel van
een analyse van rechtbankdossiers.
Op de parketadministraties is uitgezocht welke zaken in
in het onderzoek betrokken dienden te worden, waarna ze
werden aangevraagd. Soms werden alle beschikbare dossiers
aangevraagd en soms, als het aantal de gestelde norm overtrof,
werd
een
willekeurige
steekproef
getrokken.
Om redenen van economie zijn echter niet alle jaren na de
wetswijziging, alle delicten en alle verdachten, en evenmin
arrondissementen
alle
in het onderzoek betrokken. De
volgende beperkingen zijn aangebracht:
- Als onderzoekperiode is gekozen voor het tijdvak tussen 1 april 1976 en 1 april 1977. De overweging bij
deze keuze was dat de gegevens enerzijds zo recent mogelijk moesten zijn, maar dat de betreffende zaken anderzijds wel reeds afgedaan moesten zijn. De dossiers
zouden immers opgevraagd moeten kunnen worden.
Bij het dossieronderzoek naar de schorsing en de duur
van de voorlopige hechtenis is geen beperking aangebracht in delicten of verdachten. Wel is dat gebeurd
bij het onderzoek naar de toepassing van de voorlopige
hechtenis. Omdat daarbij mede het accent ligt op het
onderzoek naar de beleidsmatige verschillen tussen arrondissementen is gekozen voor de groep strafrechtelijk meerderjarige Nederlandse verdachten, die verdacht worden van het misdrijf diefstal met braak
(art. 311 lid 5 Sr, eventueel in combinatie met andere leden van 311). Daarmee was verzekerd dat het
onderzoek zich uitstrekte tot een homogene groep, die
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een substantieel aandeel heeft in het totale aantal
voorlopige hechtenissen.
- Uit overwegingen van efficiency zijn niet alle 19
arrondissementen in het onderzoek betrokken, maar zijn
6 arrondissementen gekozen. Deze zijn zodanig gekozen
dat de variatie in de mate waarin de voorlopige hechtenis bij de 19 arrondissementen wordt toegepast, terug te vinden is bij de 6 gekozen arrondissementen.
De uiteindelijke keuze bracht tevens met zich mee dat.
de arrondissementen gespreid zijn over de vijf ressorten.
Bij ieder van de drie deelonderzoeken is vermeld hoeveel
dossiers zijn onderzocht, en zijn zonodig specifieke opmerkingen over de gevolgde methode gemaakt.
Bijlage 2 geeft een verklaring van enkele onderzoektechnische termen die in het verslag voorkomen.
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Samenvattende slotbeschouwing

2

In de delen II, III en IV van dit rapport worden de toepassing, de schorsing van de voorlopige hechtenis en de zaken
met een lange duur afzonderlijk en gedetailleerd aan de orde
gesteld.
Hieronder worden de voornaamste resultaten in onderlinge
samenhang besproken, waarbij tevens resultaten van eerder
verrichte studies betrokken worden.
2.1
2.1.1

Kwantitatieve ontwikkelingen
Toepassing

De gedetailleerde analyses omtrent de ontwikkeling van de
voorlopige hechtenis zijn verricht op CBS-gegevens over de
groep meerderjarige verdachten met de Nederlandse nationaliteit, wier zaak door de rechtbank is afgedaan. Onder de toepassing van de voorlopige hechtenis is daarbij verstaan het
bevelen én tenuitvoerleggen van dit dwangmiddel. Bevelen die
tenuitvoer zijn gelegd -de zogenaamde opschortingenniet
blijven dus buiten beschouwing.
De mate waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast, is
sinds de wetswijziging duidelijk teruggedrongen (3). De
hechtenispercentages per delict liggen in 1975 duidelijk
lager dan in 1972 en in 1977 nog weer iets lager. Zo lag het
percentage voorlopige hechtenissen bij het delict diefstal
met braak -al dan niet in vereniging gepleegd- in 1972 op
48%, in 1975 op 37% en in 1977 was dit verder gedaald tot
32%. Het absolute aantal bevelen tot voorlopige hechtenis
is in het tijdvak 1972 - 1975 ook duidelijk verminderd, maar
daarna is hierin weer een stijgende lijn te ontdekken. Dit
wordt veroorzaakt door twee factoren: een stijging van het
totaal aantal delicten die door de rechter worden afgedaan
en een verhoudingsgewijs sterke stijging van zware delicten
(waarbij een hoog hechtenispercentage bestaat). De beperking
van
de toepassingsfrequentie lijkt in de periode 1972-1977
niet afgedwongen door wijzigingen in de capaciteit van de
huizen van bewaring (3). De oorzaak van de verminderde toepassing van de voorlopige hechtenis moet derhalve gezocht
worden in een wijziging van opvattingen binnen de rechterlijke macht. Er kan niet zonder meer gesteld worden dat deze
wijziging van opvattingen geheel het resultaat is van de
wetswijziging. Eerder bestaan er indicaties dat deze zich
althans ten dele onafhankelijk daarvan heeft voltrokken:
- De
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vermindering van het aantal bevelen tot voorlopige

in enkele jaren voordat de
hechtenis zette zich al
wetswijziging van kracht werd;
- De nieuwe wettelijke bepalingen betreffen slechts ten
dele factoren die bij de beslissing omtrent voorlopige
hechtenis een centrale rol spelen (zie 2.2.).
moge zo zijn dat de wetswijziging als zodanig niet als
Het
de oorzaak van de terugdringing van de voorlopige hechtenis
kan worden aangewezen, ze valt er ook niet van los te denken.
De wetswijziging is de resultante van een discussie die dateert van het einde van de 60-er jaren. In het interimrapport van de Commissie Partiële Herziening Strafvordering (de
Commissie Feber), op het congres over preventieve hechtenis
van de jonge balie en in verschillende wetenschappelijke publicaties is gepleit voor een terugdringen van de voorlopige
hechtenis qua toepassing en duur. Verschil van mening was er
in feite slechts over de mate waarin en de wijze waarop.
De gewijzigde opvattingen over de voorlopige hechtenis kunnen ook niet los worden gezien van de in dezelfde periode
gevoerde discussie over de voor- en nadelen van de vrijheidsstraf. Het percentage strafzaken waarin onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden opgelegd is gedurende de jaren '60 en '70 allengs gedaald (Jaarverslagen Openbaar Ministerie). De instelling van de Commissie Vermogenssancties
in 1966 en de
door deze commissie uitgebrachte rapporten
markeren deze ontwikkeling in het straftoeretingsbeleid. Het
streven om de vrijheidsstraffen voor bepaalde delictscategorieën terug te dringen, leidt noodzakelijkerwijze tot een
herbezinning op de toepassing van de voorlopige hechtenis.
De nu beschikbare gegevens maken het aannemelijk dat de
gewijzigde opvattingen over de toepassing van de voorlopige
-opvattingen die ten dele geinspireerd zullen
hechtenis
zijn
door het streven de vrijheidsstraf terug te dringenreeds de praktijk van de voorlopige hechtenis hadden beinvloed voordat de wetswijziging tot stand was gekomen. De
wetswijziging moet daarom naar onze mening worden gezien als
een formele bevestiging door de wetgever van ontwikkelingen
die zich in de praktijk reeds goeddeels hadden voltrokken.
De wetswijziging heeft in deze visie eerder een stimulerende
en consoliderende dan een initiërende functie gehad. De
stimulerende functie blijkt uit het gegeven dat de vermindering van de aantallen voorlopige hechtenissen zich onmiddellijk na de wetswijziging extra sterk heeft doorgezet.
Wanneer de nieuwe wettelijke regeling niet zou hebben aangesloten
bij de opvattingen die bij de rechterlijke macht
reeds ingang hadden gevonden, zou het effect van de wet
waarschijnlijk slechts van korte duur zijn geweest. De omstandigheid dat de onderhavige wet goeddeels de institutionalisering vormde van een reeds gegroeide praktijk, verklaart het tot nog toe voortduren van de opgetreden effecten.
Prognoses over ontwikkelingen op het gebied van de strafrechtspleging zijn een hachelijke zaak. Wanneer de opvattingen over de vrijheidsstraf zich weer opnieuw zouden wijzigen, zal dit ook voor de toepassing van de preventieve hechtenis consequenties kunnen hebben. Gegeven onze interpreta15

tie van de wet van 1973 en zijn effecten op de toepassing
achten wij het echter weinig waarschijnlijk dat het percentage strafzaken waarbij voorlopige hechtenis wordt toegepast
in de komende tijd weer zal gaan stijgen.
Ook om een geheel andere reden valt aan te nemen dat het
hechtenispercentage niet zal toenemen. Reeds eerder is gezegd, dat er een stijging valt te constateren van -vooral
zware- misdrijfzaken. Bij een ongewijzigd beleid leidt dit
tot een verhoging van het absolute aantal voorlopige hechtenissen. Op zijn beurt veroorzaakt dit druk op de capaciteit van de huizen van bewaring. De bezettingsgraad van de
huizen van bewaring tonen de laatste jaren een duidelijke
toename. In 1979 en 1980 is het bezettingspercentage van
deze inrichtingen opgelopen tot 91% (Sterktestaten Directie
Gevangeniswezen). In sommige arrondissementen ligt de bezettingsgraad van het huis van bewaring nog dichter bij de 100.
Door het bestaan van huisvestingsproblemen lijkt het nauwelijks mogelijk dat het hechtenispercentage kan stijgen.
Zelfs is het zo dat, indien het aantal zware- misdrijfzaken
nog verder toeneemt, een verdere relatieve terugdringing van
de voorlopige hechtenis zal optreden.
De analyses betreffende de kwantitatieve ontwikkeling van de
voorlopige hechtenis zijn verricht, zoals gezegd, op de
groep meerderjarige verdachten met de Nederlandse nationaliteit, wier zaak door de rechtbank is afgedaan. Hoe verhoudt zich nu de toepassing van de voorlopige hechtenis bij
andere verdachten tot deze groep?
Over de ontwikkeling bij buitenlanders, bij minderjarigen en
bij zaken die door het openbaar ministerie zijn afgedaan bestaan geen gedetailleerde gegevens. Wel valt voor deze groepen na te gaan welke globale kenmerken het hechtenisbeleid
heeft in 1977, op basis van de gegevens van het C.B.S.
- Bij buitenlanders wordt twee keer zo vaak voorlopige
hechtenis toegepast als bij Nederlanders. Bij zware
misdrijven is het verschil in hechtenispercentage niet
zo groot, maar vooral bij lichtere misdrijven liggen
de hechtenispercentages ver uit elkaar. Dit verschil
is te verklaren uit het juist bij buitenlanders aanwezig zijn van het gevaar dat de verdachte zich aan vervolging en berechting zal onttrekken. Dit gevaar is
een grond voor voorlopige hechtenis (art. 67a lid 1
onder a Sv). Deze grond zal vooral vaak aanwezig worden geacht bij buitenlanders die geen vaste woon- of
verblijfplaats in Nederland hebben. In zulke gevallen
kan voorlopige hechtenis altijd worden toegepast als
het een delict betreft waarop gevangenisstraf staat
(art. 67 lid 2 Sv). Mede doordat bij buitenlandse
verdachten eerder dan bij Nederlandse gehecht wordt,
vormt het aantal buitenlandse gehechten 18% van het
totaal aantal gehechten (5).
- Van de strafrechtelijk minderjarigen met de Nederlandse nationaliteit die zijn berecht, is een iets
lager percentage in preventieve hechtenis genomen dan
van de meerderjarige Nederlandse verdachten. Gemiddeld
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liggen de hechtenispercentages bij minderjarigen op
3/4 keer die bij meerderjarigen (6). Op zich is het
een opvallend gegeven dat de hechtenispercentages bij
minderjarigen niet sterk beneden die bij meerderjarigen liggen. Men zou immers verwachten dat men bij
minderjarigen in nog sterkere mate dan bij strafrechtelijk meerderjarigen terughoudendheid zou betrachten bij het toepassen van voorlopige hechtenis en
dat dit tot uitdrukking zou komen in duidelijk lagere
hechtenispercentages bij minderjarigen in zaken die
door de rechter worden afgedaan. Deze verwachting
houdt echter geen rekening niet het veel ruimere sepotbeleid bij minderjarigen. Bij strafrechtelijk minderjarigen worden ongeveer 2 op de 3 midsdrijfzaken geseponeerd, bij meerderjarigen 2 op de 5 (7). Als gevolg
daarvan hebben zaken die door de rechter worden afgedaan tegen 'minderjarigen een zwaarder karakter dan
zaken tegen meerderjarigen.
Illustratief hiervoor is
dat' de meeste delicten die door de rechter worden afgedaan bij minderjarigen liggen in de categorie 6 tot
9 jaar strafbedreiging, terwijl bij meerderjarigen de
meeste delicten liggen in de categorie 0 tot 6 jaar
strafbedreiging. Ondanks dit gemiddeld zwaardere karakter ligt het hechtenispercentage bij minderjarigen
toch nog lager dan bij meerderjarigen.
In totaal betreft 14% van de bevelen tot voorlopige
hechtenis minderjarige verdachten met de Nederlandse
nationaliteit.
In 1977 zijn 474 zaken waarin voorlopige hechtenis is
toegepast door de officier van justitie afgedaan.
Daarvan betreft een deel voegingen ter berechting (88
zaken), voegingen ad informandum (23x), overdrachten
naar een ander parket of het buitenland (18x). In de
overige 345 zaken, dat wil zeggen in 1 op de 16 zaken
waarin voorlopige hechtenis is toegepast, heeft de
officier van justitie de zaak geseponeerd. In sommige
arrondissementen heeft dit zelfs in 1 op de 7 zaken
waarin voorlopige hechtenis is toegepast plaatsgevonden. In meer dan de helft van de betreffende zaken
wordt de zaak snel, in de fase van de bewaring, geseponeerd. Over de achtergronden van het verschijnsel
dat een sepot plaatsvindt, nadat voorlopige hechtenis
is toegepast, zijn op grond van de beschikbare gegevens geen eenduidige uitspraken te doen. Vooral niet
omdat de sepotgronden, zoals die staan op de CBSformulieren, erg globaal zijn geformuleerd (8).
2.1.2

Schorsing
De ontwikkeling van de schorsing van de voorlopige hechtenis
kan stormachtig worden genoemd. Werd 15 jaar geleden 1 op
de 20 voorlopige hechtenissen geschorst, in 1979 is dit het.
geval bij 1 op de 4 voorlopige hechtenissen. Deze ontwikkeling is vooral tot stand gekomen door een toenemen van het
aantal opschortingen van de voorlopige hechtenis: het bevel
wordt dan in het geheel niet ten uitvoer gelegd. Deze opschortingen en overige schorsingen komen zowel voor bij
17

strafrechtelijk meerderjarige als minderjarige verdachten.
In verhouding tot het aantal bevelen tot voorlopige hechtenis komt het echter meer voor bij minderjarigen. Ten dele
is de verruiming van het schorsingsbeleid dus een ontwikkeling in het jeugdrecht, maar ook in het volwassenrecht is
deze trend zichtbaar. Ook hierbij lijkt te gelden dat de wet
van 1973 een reeds in gang gezette ontwikkeling heeft bekrachtigd en gestimuleerd.
De toename van het aantal opschortingen dient geplaatst te
worden tegen de achtergrond van de eerder besproken vermindering in de toepassing van de voorlopige hechtenis. De vermindering in de toepassing heeft alléén betrekking op het
aantal tenuitvoergelegde bevelen tot voorlopige hechtenis.
Gezien de toename van het aantal opschortingen lijkt het
aannemelijk dat het aantal bevelen -al dan niet tenuitvoergelegd- slechts in geringe mate is teruggelopen. De vermindering van het aantal tenuitvoergelegde voorlopige hechtenissen is voor een belangrijk deel het gevolg van het grotere aantal opschortingen. De opschorting onder voorwaarden
heeft dus bij een groot aantal verdachten de plaats ingenomen van de vrijheidsbeneming. Anders gezegd, in een aantal
gevallen waarin vroeger vrijheidsbeneming zou hebben plaatsgevonden is nu de insluiting vervangen door een andere maatregel: de opschorting van de voorlopige hechtenis met oplegging van bepaalde voorwaarden, zoals de opname in een kliniek. Meestal gaat het echter om lichte voorwaarden die niet
of nauwelijks de vrijheid van de verdachte inperken.
2.1.3

Duur

De gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis is vrijwel
constant gebleven. Zowel in 1972 als in 1975 en 1977 bedroeg
de gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis bijna 70 dagen. Dit betreft de groep strafrechtelijk meerderjarige verdachten met de Nederlandse nationaliteit (9). Het constant
blijven van de gemiddelde duur kan als resultante worden opgevat van een aantal factoren, die elkaars invloed op de
duur van de voorlopige hechtenis opheffen:
- De beperking van de mate waarin voorlopige hechtenissen ten uitvoer worden gelegd houdt in dat vooral delicten die qua ernst relatief licht zijn in mindere
mate dan vroeger tot voorlopige hechtenis leiden;
voorlopige hechtenis wordt hierdoor meer dan voorheen
toegepast bij zwaardere zaken. De voorlopige hechtenis
duurt, vanwege oa. het meer uitgebreide karakter van
het vooronderzoek in deze zaken, hierdoor gemiddeld
langer;
- Het aantal schorsingen van de voorlopige hechtenis is
toegenomen, hetgeen de gemidddelde duur van de voorlopige hechtenis verminderd zal hebben;
- Het aantal zeer langdurige voorlopige hechtenissen is
duidelijk verminderd, waardoor de gemiddelde duur gedrukt is.
De
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wetswijziging

beoogde

vooral

een terugdringing van de

zeer langdurige voorlopige hechtenissen. Dit doel is in bemate bereikt. Het aantal zeer langdurige -langer
langrijke
130 dagen tot de uitspraak in eerste instantiedan
hechtenissen lag in 1975 42% lager dan in 1972. Zowel het
aantal als het percentage zeer langdurige voorlopige hechtenissen lag in 1977 op hetzelfde niveau als in 1975. Er lijkt
wat dit betreft een stabilisatie op te zijn getreden.
2.2 Beslissingsbepalende factoren
Waarom wordt in het ene geval wel en in het andere geen
voorlopige hechtenis toegepast? Wat beinvloedt de beslissing
om te schorsen? Waarom wordt het onderzoek ter zitting geschorst zodat de voorlopige hechtenis uitloopt in duur?
Deze vragen worden hier aan de orde gesteld, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar die aspecten die een centrale
plaats bij de beslissing innemen.
2.2.1

Toepassing
Bij de toepassing van de voorlopige hechtenis blijkt in het
algemeen de ernst van het delict van overwegende betekenis:
de waarde van het gestolen bedrag, de mate waarin schade is
toegebracht en het letsel dat is veroorzaakt. Bij zwaardere
misdrijven in de gewelds- en zedensfeer wordt, naast de feitelijke ernst qua schade, letsel en gestolene, ook duidelijk
meegewogen de mate waarin de aard van de strafbaar gestelde
gedragingen als zodanig ernstig wordt gevonden. Bij deze
zware misdrijven zal vaak ook het aspect van de geschokte
rechtsorde een rol spelen, hetgeen een grond is voor de toepassing van voorlopige hechtenis (art. 67a lid 2 Sv). Naast
het oordeel over de ernst van het delict speelt de mate
waarin de verdachte zich eerder aan strafbare feiten schuldig maakte een belangrijke rol bij de beslissing of er al
dan niet voorlopige hechtenis wordt toegepast. De toepassing
van voorlopige hechtenis is dus sterk afhankelijk van de
ernst van het delict en het strafrechtelijk verleden van de
verdachte.
De wettelijke gronden waarop voorlopige hechtenis bevolen
wordt lijken een meer doorslaggevende rol te spelen als het
te berechten misdrijf niet bijzonder ernstig is, terwijl er
wel evident gevaar is voor herhaling van misdrijf, vlucht
of belemmering van de waarheidsbevinding. Dit kan zich voordoen:
- bij buitenlandse verdachten, vooral die zonder vaste
woonof verblijfplaats in Nederland (gevaar voor
vlucht) (10) en
- bij verslaafden (gevaar voor herhaling).
Bij minder ernstige zaken gaat van deze twee kenmerken een
systematische invloed uit op de beslissing om te hechten.
Bij meer ernstige zaken, zo wijzen de onderzoekresultaten
uit, wordt de beslissing om voorlopige hechtenis op te leggen primair gebaseerd op de ernst van de zaak en komt daarmee goeddeels onafhankelijk van de gronden voor voorlopige
hechtenis tot stand. Het oordeel dat voorlopige hechtenis
noodzakelijk is lijkt in deze gevallen niet zozeer voort te
komen uit een met feiten, gedrag en/of omstandigheden ge19

schraagde verwachting omtrent het gedrag van de verdachte
indien hij op vrije voeten gesteld zou worden, maar vanuit
de gedachte dat onmiddellijke vrijheidsbeneming wenselijk is
omdat het delict ernstig is en omdat de verdachte zich al
zoveel keer eerder aan strafbare feiten schuldig heeft gemaakt. Hierbij kan ook de overweging meespelen dat de verdachte zeker een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf te wachten
staat en dat het van belang is om zo snel mogelijk met de
executie te beginnen (zie 2.6.).
Hoewel in het wetboek van strafvordering aan de gronden voor
toepassing van voorlopige hechtenis een centrale plaats bij
de beslissing inzake voorlopige hechtenis is toegedacht,
blijkt in de praktijk de rol van de gronden zeker niet dominant, [naar in feite beperkt te zijn tot zaken met een relageringe
ernst. Wanneer een zaak een geringe ernst
tief
heeft wordt er niet gehecht, tenzij er een duidelijke grond
aanwezig is. Bij zaken met een grotere ernst wordt in principe vanwege die ernst gehecht, tenzij er duidelijke tegenindicaties zijn. Het is aannemelijk dat in de laatste gevalgronden
waarop
len de
de beslissing om te hechten is
gestoeld worden geformuleerd nadat de beslissing om te
hechten om andere redenen reeds is gehomen.
2.2.2

Schorsing
Bij
de beslissing om de voorlopige hechtenis te schorsen
dient een onderscheid gemaakt te worden tussen opschortingen
(het bevel
tot voorlopige hechtenis wordt niet ten uitvoer
gelegd) en schorsingen in een later stadium (het bevel wordt
niet verder ten uitvoer gelegd).

Bij de opschortingen van de voorlopige hechtenis laat zich
de vraag stellen waarom het bevel niet achterwege is gelaten, subsidiair, waarom het bevel niet ten uitvoer is
gelegd. Deze vragen worden klemmender als bedacht wordt dat
de wet voor het geven van een bevel tot voorlopige hechtenis
stringente
voorwaarden stelt, waardoor het aannemelijk
gemaakt moet worden dat vrijheidsbeneming noodzakelijk is.
Bij een opschorting wordt met het geven van een bevel tot
voorlopige hechtenis duidelijk gemaakt dat die noodzaak er
is, om vervolgens toch de vrijheidsbeneming niet te realiseren. Deze gang van zaken kan op twee manieren worden geinterpreteerd.
Een eerste mogelijkheid is dat het bevel tot voorlopige
hechtenis niet ten uitvoer wordt gelegd omdat er een volwaardig alternatief voorhanden is. Hiermee wordt bedoeld dat
met het alternatief datgene bereikt kan worden wat met de
vrijheidsbeneming ook gerealiseerd zou zijn: beperking van
het gevaar voor vlucht, herhaling of belemmering van de
waarheidsvinding. Als de bij de opschorting opgelegde voorwaarden bekeken worden, kan geconstateerd worden dat in een
kleine minderheid van de gevallen een voorwaarde wordt opgelegd waarvan aannemelijk is dat deze in belangrijke mate
hetzelfde zal bereiken als de vrijheidsbeneming. Het enige
alternatief dat volwaardig lijkt aan de vrijheidsbeneming
is een opname in een -gesloten- kliniek. Andere voorwaarden,
zoals het zich onder toezicht van de reclassering stellen en
het voldoen aan een zekere beperking in beweging of gedrag,
lijken slechts in geringe mate de functie van de vrijheids20

beneining over te nemen. Hierbij kan ook gewezen worden. op de
beperkte controleerbaarheid van de naleving van die voorwaarden. De mogelijkheid dat het bevel niet ten uitvoer gelegd wordt omdat een goed alternatief voor de vrijheidsbeneming voorhanden is speelt derhalve slechts in een beperkt
aantal gevallen een rol. Zelfs de opname in een kliniek
-bijvoorbeeld van een verslaafde- zal niet altijd worden geeffectueerd.
Een tweede verklaringsmogelijkheid is dat het wenselijk geacht wordt een maatregel tegen de verdachte te nemen, maar
dat voorlopige hechtenis als te zwaar beoordeeld wordt. Bij
de beslissing omtrent toepassing van de voorlopige hechtenis
is gebleken dat in veel gevallen voorlopige hechtenis wenselijk geacht wordt gezien de ernst van het begane delict en
gezien het feit dat de verdachte al vaker delicten beging.
Geconstateerd is dat de zaken waarbij de voorlopige hechtenis wordt opgeschort qua ernst van de zaak en qua strafrechtelijk verleden van de verdachte inliggen tussen enerzijds de zaken waarbij géén bevel tot voorlopige hechtenis
gegeven wordt, en anderzijds de zaken waarbij het bevel tot
voorlopige hechtenis wel gegeven én ten uitvoer wordt gelegd. Dit kan betekenen dat men, gezien de kenmerken van
zaak en verdachte, niet wil afzien van iedere preventieve
maatregel. Een manier om een maatregel tegen de verdachte te
nemen en om toch niet over te gaan tot het zware middel van
vrijheidsbeneming is een opschorting van de voorlopige hechtenis. De opschorting onder voorwaarden fungeert dan als een
maatregel die ligt tussen het niets doen en de vrijheidsbeneming. De functie hiervan ligt vooral in haar symboolwaarde: door het bevel tot voorlopige hechtenis te verlenen
wordt de verdachte duidelijk gemaakt dat de zaak en zijn
criminele gedragingen als ernstig beschouwd worden. Met het
niet ten uitvoer leggen van dat bevel wordt uitgedrukt dat
deze keer nog clement wordt
opgetreden. Bovendien wordt
duidelijk gemaakt dat hernieuwd wangedrag gemakkelijk kan
leiden tot insluiting wegens overtreding der voorwaarden
(11).
Bij de schorsing van de voorlopige hechtenis nadat het bevel
tot voorlopige hechtenis tenuitvoer is gelegd,laat zich de
vraag stellen waarom niet is overgegaan tot opheffing van
de voorlopige hechtenis en waarom de voorlopige hechtenis
niet doorloopt tot de zitting.
Hier gelden analoge redeneringen als bij de opschorting. Het
aantal keren dat bij de schorsing een voorwaarde wordt opgelegd, die een goed alternatief vormt voor de vrijheidsbeneming, is ook hier. beperkt. Het is dan aannemelijk dat in de
gevallen -een duidelijker meerderheid vormend- de
overige
schorsing onder voorwaarden een symboolfunctie vervult.
Voortzetting van de vrijheidsbeneming wordt niet mogelijk
geacht (met het oog op de te verwachten strafmaat) of niet
wenselijk geacht (op grond van overwegingen omtrent de persoon en diens omstandigheden), maar invrijheidsstelling zonder meer wordt ook afgewezen. Door middel van een schorsing
wordt de ernst van de zaak benadrukt; bovendien wordt een
stok achter de deur gezet: overtreding van de voorwaarden
zou kunnen leiden tot hernieuwde insluiting.
Zowel bij de opschorting als de schorsing worden vaak voor21

waarden opgelegd die weinig van doen hebben met de beperking
van het gevaar voor vlucht, herhaling of belemmering van de
waarheidsvinding. Deze voorwaarden hebben betrekking op het
vooronderzoek: men moet zich beschikbaar houden voor het onderzoek naar de feiten en mag men rapportage van reclassering, psychiater of psycholoog niet afwijzen. Het valt te
betwijfelen of deze voorwaarden overeenkomen met de bedoeling van de wetgever. Hoewel in de wet zelf geen beperking
wordt aangebracht in de op te leggen bijzondere voorwaarden,
wordt in de memorie van toelichting bij de invoering van de
wettelijke mogelijkheid tot schorsing van de voorlopige
hechtenis, in 1924, wel benadrukt dat de voorwaarden dienen
te strekken tot het doel van de voorlopige hechtenis. Het is
niet onaannemelijk dat de schorsing onder voorwaarden mede
gebruikt wordt om een zekere greep op de verdachte te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door het opleggen van een verschijningsplicht.
2.2.3
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Duur
Met het invoeren van strakkere termijnbepalingen dan voorheen omtrent de duur van de voorlopige hechtenis, moet het
onderzoek ter zitting op zijn laatst aanvangen bij afloop
van de tweede verlenging van de gevangenhouding. De voorlopige hechtenis kan daarna verlengd worden door schorsing van
het onderzoek ter zitting. In principe kan bij de hervatting
van het onderzoek ter zitting opnieuw een schorsing daarvan
plaatsvinden. Er is geen limiet gesteld aan het aantal keren
dat dit kan gebeuren. In het onderzoek is een maximum van
drie schorsingen van het onderzoek ter zitting aangetroffen.
factoren dragen er nu toe bij dat het onderzoek ter
Welke
zitting geschorst wordt, zodat de voorlopige hechtenis uitloopt in duur?
De reden voor de schorsing van het onderzoek ter zitting is
bij een meerderheid van gevallen dat het vooronderzoek niet
tijdig gereed is. Dit komt vooral omdat het rapport van het
psychiatrisch/psychologisch onderzoek lang op zich laat
wachten. In het bijzonder is dat het geval bij het klinisch
observatieonderzoek, dat meestal in het Pieter Baan Centrum
verricht wordt. Daarbij speelt een aanzienlijke rol dat de
wachttijd voor opname enkele maanden bedraagt. Het vooronderzoek is daarnaast in enkele gevallen niet klaar, omdat
het reclasseringsrapport nog niet
binnen is, of omdat er
zich complicaties voordoen in het onderzoek naar de feiten.
In een minderheid van de onderzochte zaken is het vooronderzoek afgesloten, maar wordt ter zitting besloten een nader
onderzoek te doen plaatsvinden. Ook hier betreft het veelal
een onderzoek naar de geestvermogens van de verdachte. Soms
wordt een nader getuigenverhoor noodzakelijk geacht of zijn
voor de behandeling noodzakelijke personen afwezig.
De directe aanleiding om de behandeling van de zaak ter zitting te schorsen ligt dus veelal bij het onderzoek naar de
geestvermogens van de verdachte.
Worden de resultaten van de analyses bekeken met het oog op
het vinden van de factoren die de duur van de voorlopige
hechtenis in algemene zin be'ínvloeden, dan zijn er drie te
onderscheiden:

- De duur van het onderzoek naar de persoon van de verdachte, in. het bijzonder a) de wachttijd voor opname
bij een klinisch observatieonderzoek (+ drie maanden);
b) de duur van het onderzoek en de rapportage, zowel
bij klinisch als bij niet-klinisch onderzoek (anderhalf à twee maanden); en c) de duur van het reclasseringsonderzoek (ongeveer anderhalve maand);
Het onderzoek naar de feiten: vooral bij zware en gecompliceerde zaken (meerdere verdachten, betrokkenheid
van buitenlanders, ontkennende verdachte, uitgebreid
getuigenverhoor) vergt het vooronderzoek veel tijd.
levert
- Organisatorische
factoren:
het onderzoek
slechts indicaties hieromtrent op; duidelijk is wel
dat bv. een rol speelt dat ruim van te voren de zittingsdatum vastgelegd moet worden (zo kan nog niet bekend zijn of het onderzoek naar de persoon van de verdachte op tijd gereed zal zijn, zodat de officier van
justitie vroegtijdig een vordering tot schorsing van
het onderzoek ter zitting indient) (12).
2.3

Motivering van de beslissingen
Met de wetswijziging zijn de motiveringseisen verscherpt:
een nauwkeurige motivering wordt gevraagd van de grond waarop voorlopige hechtenis wordt bevolen. Daarnaast bestond
reeds de eis het bevel tot schorsing van een motivering te
voorzien en het vermelden van de redenen van het schorsen
van het onderzoek in het proces-verbaal van de zitting. De
gegeven motiveringen overziend, kan geconstateerd worden dat
aan de motiveringseisen nauwelijks wordt voldaan. Soms
wordt in het geheel niet gemotiveerd, veelal bestaat de motivering uit het aangeven van een vage reden die niets of
nauwelijks iets duidelijk maakt over de achtergrond van de
genomen beslissing. Hierbij zou een rol kunnen spelen dat de
beslissingen inzake toepassing en schorsing van de voorlopige hechtenis veelal niet tot stand komen op een wijze
die motivering gemakkelijk mogelijk maakt. Bij de toepassing
van de voorlopige hechtenis staat (zie 2.2.1) in veel gevallen de beslissing los van de gronden voor voorlopige
hechtenis: het is dan logisch dat niet goed te motiveren
valt waarom er gronden aanwezig zijn. Daar de schorsing
onder voorwaarden veelal geen werkelijk alternatief voor de
vrijheidsbeneming vormt, is een motivering van de vrijlating
onder voorwaarden moeilijk.
liet bovenstaande geldt niet voor de motivering van de schorsing van het onderzoek op de terechtzitting. Dan is de daarvoor -klemmend- aanwezig geachte reden veelal vermeld.

2.4

Rechts- en reclasseringsbijstand
Bij het nagaan van het effect van de verlening der rechtsen reclasseringsbijstand op de beslissingen omtrent voorlopige hechtenis wreekt zich dat het onderzoek betrekking
heeft op dossiermateriaal. Veelvan deze bijstand zal geen
weerslag vinden in de stukken die in het strafdossier zijn
opgenomen.
Alleen valt na te gaan of de raadsman aanwezig is hij het
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horen van de verdachte bij de beslissing inzake toepassing
en schorsing van de voorlopige hechtenis. Uit de gegevens
hieromtrent blijkt dat de raadsman in een opmerkelijk groot
aantal gevallen bij deze beslissingen niet aanwezig is. Hoewel deze bevinding treffend is, laat het geen definitieve
conclusie toe over de rechtsbijstand. Deze zou immers ook op
op manieren tot uiting kunnen komen, die niet blijken uit de
dossiers.
Inzake reclasseringsbijstand valt in de dossiers alleen na
te gaan in hoeverre van -schriftelijke of mondelinge- vroeghulprapportage blijkt. Slechts in een gering aantal zaken is
deze vroeghulprapportage aangetroffen. Omdat er echter aanwijzigingen zijn dat, ook als het gaat om schriftelijke rapportage, deze informatieverschaffing niet steeds in het dossier terug te vinden is, valt ook over dit onderwerp geen
duidelijke conclusie te trekken.
2.5
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Arrondissementsgewijze verschillen
In een eerdere studie naar de voorlopige hechtenis in de jaren 1972 en 1975 is geconstateerd dat er verschillen bestaan
tussen de arrondissementen in de mate waarin voorlopige
hechtenis wordt toegepast. In de dossierstudie is ten aanzien van het delict diefstal met braak nagegaan wat de achtergrond van dit verschijnsel is. Worden de verschillen in
hechtenispercentages veroorzaakt doordat in het ene arrondissement de zaken een ander karakter hebben dan in het andere? Of is er sprake van verschillen in beleidsmatig opzicht?
Het onderzoek wijst uit dat de bedoelde arrondissementsgewijze verschillen niet te verklaren zijn doordat in het ene
arrondissement andere zaken -bijvoorbeeld meer ernstigedienen dan in het andere. De conclusie moet zijn dat er
sprake is van beleidsmatige verschillen bij de toepassing
van de voorlopige hechtenis.
In wat voor opzicht bestaat er nu variatie in het hechtenisbeleid?
Bij de toepassing van de voorlopige hechtenis hanteert men
in de onderzochte arrondissementen globaal wel dezelfde criteria: ernst van het delict als voornaamste criterium, daarnaast het strafrechtelijk verleden van de verdachte en diens
verslaving. Deze criteria worden echter enigszins verschillend gewogen en er worden uiteenlopende grenzen aangelegd
waarboven viel en waar beneden geen voorlopige hechtenis
wordt bevolen. Gezien het laatste kan dan ook gesteld worden
dat in het ene arrondissement een duidelijk restrictiever
toepassingsbeleid gevoerd wordt dan in het andere. Omtrent
de achtergrond van de arrondissementsgewijze verschillen kan
verwezen worden naar de volgende paragraaf over het prejudiciërende effect.
De variatie tussen de arrondissementen in de mate waarin
voorlopige hechtenissen worden opgeschort is ook aanzienlijk: op sommige plaatsen gebeurt dit zelden, op andere
plaatsen
zeer veelvuldig. De mate waarin opschortingen
plaatsvinden hangt samen met de restrictiviteit van het toepassingsbeleid: in arrondissementen waar verhoudingsgewijs
veel voorlopige hechtenis wordt toegepast komen ook veel opschortingen voor. Dit relativeert de geconstateerde ver-

schillen in toepassingsbeleid. Maar ook als hiermee rekening
gehouden wordt blijft de variatie tussen de arrondissementen
in de mate waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast aanzienlijk.
2.6

Prejudiciërende werking
Voorlopige hechtenis gaat vooraf aan het vonnis. De tijd die
in voorlopige hechtenis is doorgebracht moet van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf worden afgetrokken. Om
te voorkomen dat de verdachte langere tijd van zijn vrijheid
beroofd wordt dan bij vonnis zal worden opgelegd, eist de
wet sinds 1974 dat bij de toepassing van voorlopige hechtenis ernstig rekening gehouden wordt met de te verwachten
straf (art. 67a lid 3).
Gezien deze eis is te verwachten, dat het vonnis nooit of
vrijwel nooit lichter uitvalt dan hetgeen reeds aan voorlopige hechtenis is ondergaan. De bevindingen wijzen uit dat
dit inderdaad het geval is.
De vraag doet zich echter voor of dezelfde straf opgelegd
zou zijn indien de verdachte niet -of slechts kort- in voorlopige hechtenis had gezeten. Uit de uitgevoerde statistische analyses is gebleken dat bij vergelijkbare zaken het
vonnis gemiddeld lichter uitvalt als aan het vonnis geen of
slechts een voorlopige hechtenis van beperkte duur vooraf
ging (13):
- er wordt (in vergelijkbare zaken) vaker volstaan met
een voorwaardelijke straf als géén voorlopige hechtenis is toegepast;
- de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is (in
vergelijkbare zaken) korter naarmate de voorlopige
hechtenis korter duurde.
Deze bevindingen wijzen uit dat het al dan niet toepassen
van de preventieve hechtenis van invloed is op de straftoemeting. Dit heet het prejudiciërende effect van de preventieve hechtenis. Uitgebreide analyses zijn verricht naar de
achtergrond van de genoemde prejudiciërende effecten van de
voorlopige hechtenis.
Als eerste wordt het prejudiciërende effect van de toepassing van voorlopige hechtenis behandeld.
Uitgaande van de bevinding dat de arrondissementen sterk
uiteenlopen in de mate waarin zich dit effect voordoet, is
onderzocht wat de relatie is tussen het straftoemetingsbeleid en het hechtenisbeleid in de arrondissementen waar een
duidelijk respectievelijk gering prejudiciërend effect is
aangetroffen. De bevindingen maken het aannemelijk dat er
terzake van het hechtenis- en straftoemetingsbeleid twee benaderingen bestaan, die het Amsterdamse en het Haagse model
genoemd zijn.
In de arrondissementen waar het Amsterdamse model wordt aangehouden (Amsterdam, Almelo, Arnhem) worden relatief veel
verdachten gehecht. Maar de verdachten die niét gehecht
zijn, worden vrijwel nooit veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. In vergelijkbare zaken is het vonnis
(al dan niet een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf) duidelijk
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afhankelijk van het feit of voorlopige hechtenis is toegepast. Er bestaat kennelijk een grote terughoudendheid om een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op te leggen indien de verdachte tot de zitting op vrije voeten bleef. Door deze clementie-overwegingen ontstaat een minder consistent straftoemetingsbeleid: in vergelijkbare zaken worden verschillende
uiteenlopende vonnissen geveld, waardoor er een prejudiciërend effect van de voorlopige hechtenis ontstaat. Naar
het zich laat aanzien bestaat er in dit model de opvatting
dat, als vrijheidsbeneming geboden is, deze zo snel mogelijk
middels voorlopige hechtenis ten uitvoer dient te worden gelegd. Hierbij wordt de voorlopige hechtenis een instrument
in het straftoemetingsbeleid. De consequentie hiervan is dat
de straftoerneting in sterke mate gestuurd wordt door de
rechter-commissaris en de raadkamer. Ondanks het feit dat
relatief veel overdachten gehecht worden is het straftoemetingsbeleid echter milder dan in de arrondissementen waar
het Haagse model aangehouden wordt, vanwege de grote terughoudendheid bij het opleggen van lopende vonnissen binnen
het Amsterdamse model. Niet alleen worden in de arrondissementen met het Amsterdamse model minder onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen gegeven dan in de arrondissementen met het
Haagse model, ook is de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen duidelijk korter.
In de arrondissementen waar men het Haagse model aanhoudt,
worden verhoudingsgewijs minder verdachten gehecht. Maar aan
de verdachten die niet in voorlopige hechtenis zijn gesteld,
worden veel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen gegeven. Er
bestaat kennelijk, vergeleken met het beleid in het Amsterdamse model, weinig terughoudendheid om lopende vonnissen
op te leggen. Door het veel terughoudender hechtenisbeleid
is de rechter ter zitting over het algemeen vrij in het bepalen van de strafsoort en strafmaat. Door deze twee factoren, de vrijheid van de rechter ter zitting en de geringe
terughoudendheid ten aanzien van het opleggen van lopende
vonnissen, kan de rechter een consistent straftoemetingsbeleid voeren: in vergelijkbare zaken worden overeenkomstige
beslissingen genomen. Hierdoor werkt de voorlopige hechtenis
ook niet meer prejudiciërend.
Het Haagse model is juridisch zuiverder dan het Amsterdamse
In het Haagse model wordt een strak hechtenisbeleid
model.
gevoerd, waarbij de wens om de executie van de te verwachten
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf snel te laten beginnen een
geringe rol lijkt te spelen. Deze aanpak is in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. In het Amsterdamse
model brengt de neiging om alleen dan een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf op te leggen als voorlopige hechtenis is toegepast met zich mee dat het straftoemeti ngsbel eid in belangrijke
mate door het oordeel van de rechter-commissaris en
de raadkamer bepaald wordt.
Het bestaan van de geschetste twee modellen heeft uiteraard
consequenties voor de diverse partijen die bij de strafrechtspleging betrokken zijn: de samenleving, de rechterlijke macht, de verdachte, de raadsman en de reclassing. Op enkele aspecten willen we nader ingaan.
Redenerend vanuit de optiek van de verdachte ontstaat het
volgende beeld. Wanneer zijn zaak wordt afgedaan in een ar26

rondissement waar het Amsterdamse model wordt gehanteerd,
heeft hij een grote kans om in preventieve hechtenis te
worden genomen. Als hij in een dergelijk arrondissement
echter niet preventief wordt gehecht, is de kans op een relatief mild vonnis (boete en/of een voorwaardelijke vrijheidsstraf) zeer groot. Gemiddeld is zijn kans op een relatief mild vonnis hierdoor in deze arrondissementen groter
dan elders. Als de zaak van verdachte daarentegen dient in
een arrondissement met het Haagse model heeft hij een kleine
kans om preventief te worden gehecht. Voor de kans op een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf maakt het hier echter niet
veel uit of hij al dan niet in voorlopige hechtenis wordt
gesteld: ook als hij niet gehecht is kan nog zeer wel een
volgen.
Gemiddeld is de kans op een
vonnis
lopend
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf bij het Haagse model zelfs
wat groter.
De vraag welke aanpak gunstiger is voor de verdachte, valt
niet gemakkelijk te beantwoorden. Zowel aan de grotere kans
op onmiddellijke vrijheidsbeneming -in het Amsterdamse model- als aan de grotere kans op een lopend vonnis -Haags
model- kleven bezwaren. De onmiddellijke vrijheidsbeneming
grijpt sterk in het leven van de verdachte in. Een lopend
vonnis impliceert echter dat de verdachte erg lang geconfronteerd wordt met de afwikkeling van de strafzaak: de
periode tot de terechtzitting is vaak erg lang; bovendien
wordt het lopend vonnis pas na enige tijd geëxecuteerd.
Bedacht moet echter ook worden dat de onmiddellijke vrijheidsbeneming in het huis van bewaring over het algemeen een
streng regiem impliceert, zowel tijdens als na de preventieve hechtenis. De inrichtingen voor lopende vonnissen
kennen daarentegen een betrekkelijk mild regiem (weekendverloven etc.).
Het bestaan van uiteenlopende benaderingen betreffende het
hechtenis- en straftoemetingsbeleid heeft ook implicaties
voor de rechtsbijstand en de inbreng van de reclassering.
In het Amsterdamse model worden de beslissingen over de
straftoemeting in belangrijke mate bepaald door de beslissingen inzake voorlopige hechtenis. Het ligt dan ook voor de
hand dat de inspanning van de raadsman en reclassering zich
zullen richten op de beslissing omtrent de toepasvooral
sing, de verlenging, de schorsing en de opheffing van de
voorlopige hechtenis. Immers, als de verdachte niet of niet
meer gehecht is wordt de kans gering dat er op de terechtzitting nog een zware straf volgt. Doordat daarentegen in
het Haagse model de beslissing omtrent strafsoort en strafmaat relatief onafhankelijk staat van het hechtenisbeleid
ligt het accent veel meer op de behandeling ter zitting, zodat daar de inspanning van de raadsman en reclassering geconcentreerd zal dienen te zijn.
De bevinding dat de strafmaat mede beïnvloed wordt door de
hechtenisduur maakt het aannemelijk dat de rechter nogal
eens geneigd is een vonnis te wijzen dat qua onvoorwaardelijke vrijheidsstraf niet (ver) uitgaat boven de duur van de
reeds ondergane voorlopige hechtenis. uiennee wordt onderstreept dat de straftoemeting beïnvloed wordt door de factoren die de hechtenisduur bepalen (de duur van het psychia27

trisch en reclasseringsonderzoek, de duur van het vooronderzoek, organisatorische factoren). Omdat de prejudiciërende
werking van de hechtenisduur op de strafmaat in even sterke
mate aanwezig is in de arrondissementen die het Amsterdamse
als het Haagse model hanteren, zal een terugdringing van de
duur van de preventieve hechtenis in beide modellen kunnen
leiden tot een verkorting van de opgelegde onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen.
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Noten bij deel 1

1. Mulder, 1976, blz. 11
2. Berghuis en Tigges, 1979, 1980
3. Berghuis en Tigges, 1979(ontwikkelingen 1972-1975), 1980
(ontwikkelingen na 1975 plus relatie met capaciteit huizen van bewaring).
Wegens de wijze van registreren door het CBS, waarvan
het materiaal betrokken is, is uitgegaan van de tenuitbevelen tot voorlopige hechtenis, en niet
voergelegde
van de bevelen tot voorlopige hechtenis.
4. In de Tweede Kamer bestond er geen oppositie tegen het
streven naar terugdringing van de voorlopige hechtenis.
Ook daar ging het om de wijze waarop dit het beste kon
gebeuren.
5. Berghuis en Tigges, 1981 (a)
6. Deze gegevens zijn gebaseerd op de formulieren voor de
Justitiële en Criminele Statistiek (J.C.S.) die per
afgedane strafzaak door de parketten en griffies ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek worden
ingevuld.
7. C.B.S., Justitiële Statistiek 1976.
8. Berghuis en Tigges, 1981
Door middel van een enquête onder leden van de rechterlijke macht, uitgaande van de Evaluatiecorrmissie Voorlopige Hechtenis, wordt onder meer over de achtergronden
van deze zaken informatie verzameld.
9. Berghuis en Tigges, 1979, 1981 (b)
10. Van der Werff en Van der Zee - Nefkens (1978).
11. Juist omdat het bij de opschortingen niet om zeer zware
zaken gaat kan ook meespelen dat men rekening moet houden met de mogelijkheid dat de rechter geen of slechts
een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zal opleggen.
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12. In de enquête, genoemd in noot 8, wordt nadere informatie verzameld over deze factoren.
13. In het onderzoek van Van der Werff en Van der Zee-Nefkens (1978) is ook een prejudiciërend effect van de
voorlopige hechtenis aangetoond ten aanzien van buitenlandse verdachten. Vooral bij lichtere zaken werd bij
buitenlanders, omdat ze op grond van vluchtgevaar in
voorlopig hechtenis gesteld zijn, vaker een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gegeven dan bij Nederlan1anders.
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Inleiding

1.1

Onderwerp van onderzoek
In de aan dit onderzoek voorafgaande studie "Voorlopige
hechtenis in de jaren 1972 en 1975" is aandacht besteed aan
de consequenties van de wetswijziging van 1973 voor de mate
waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast (1). De analyses
van die studie zijn verricht op globaal feitenmateriaal. De
onderhavige studie wil een verdieping hierop geven.
Bij de wetswijziging is het aantal delicten waarbij voorlopige hechtenis kan worden toegepast enigszins beperkt, zijn
de gronden voor toepassing van voorlopige hechtenis herschreven en nader gedetailleerd, en zijn de motiveringsvoorschriften voor het bevel tot voorlopige hechtenis aangescherpt.
Mede in verband met hét streven de toepassing van de voorlopige hechtenis terug te dringen zijn nog andere wettelijke
maatregelen getroffen. Zo is de regeling van de rechtsbijstand voor de periode voorafgaand aan de voorlopige hechtenis verbeterd en is de mogelijkheid van reclasseringsbijstand in diezelfde periode nieuw ingevoerd.
Deze studie bevat een evaluatie van de hiergenoemde wetswijziging, waarbij vooral wordt ingegaan op de factoren die de
toepassing van voorlopige hechtenis beinvloeden. Daarnaast
wordt uitdrukkelijk ingegaan op de mate waarin de arrondissementen in hun toepassingsbeleid verschillen. De eerder genoemde studie heeft aanwijzingen opgeleverd dat deze verschillen aanzienlijk zijn. Omdat de veronderstelde variatie
in het gevoerde beleid als een belangrijk probleem wordt gezien, is de keuze van het onderzoekmateriaal mede op de bestudering hiervan afgestemd.

1.2

Onderzoekmateriaal
Bij de opzet van het onderzoek is gekozen voor een beperking
tot de strafzaken tegen strafrechtelijk meerderjarige Nederlanders die worden verdacht van het delict diefstal met
braak, al dan niet in vereniging gepleegd. Deze beperking
werd ingegeven door de overweging dat door de bestudering
van een zo homogeen mogelijke categorie van zaken een scherper inzicht zou kunnen worden gekregen in de factoren die
landelijk en in de verschillende arrondissementen afzonderlijk bepalend zijn voor de toepassing van voorlopige hechtenis dan bij bestudering van een steekproef uit alle zaken.
De strafrechtelijk minderjarigen zijn uitgesloten omdat voor

35

de toepassing van voorlopige hechtenis ten aanzien van hen
bijzondere regels bestaan. De buitenlanders zijn niet in het
onderzoek betrokken vanwege de omstandigheid dat buitenlanders vaak geen vaste woon- en verblijfplaats in Nederland
bezitten en derhalve vanwege het aanwezige vluchtgevaar vaker dan Nederlanders in preventieve hechtenis worden genomen
(2).
Het delict inbraak werd gekozen omdat in 1975 bijna 40% van
het totale aantal voorlopige hechtenissen werd opgelegd aan
verdachten van dit delict. Bij het delict inbraak werd in
1975 bovendien in 37% van de zaken voorlopige hechtenis bevolen. De maatregel van de voorlopige hechtenis is bij dit
delict dus vrij gebruikelijk zonder dat de toepassing ervan
vanzelfsprekend is.
De steekproef van zaakdossiers werd getrokken uit de registers van zes arrondissementen. Tot de in het onderzoek betrokken arrondissementen behoren Breda, Arnhem, Almelo, Den
Haag, Amsterdam en Groningen. Door deze keuze werd bereikt
dat de vijf ressorten alle zijn vertegenwoordigd, terwijl
tevens een grote mate van variatie in de hechtenispercentages per arrondissement aanwezig is. Amsterdam en Almelo behoren tot de arrondissementen met opvallend hoge hechtenispercentages. Het hechtenispercentage in Den Haag is daarentegen relatief laag, terwijl de overige drie arrondissementen min of meer modale percentages vertonen (3).
Van elk van de zes arrondissementen werden op aselecte wijze
+ 70 zaken getrokken waarbij voorlopige hechtenis was opgeTegd in de periode april '76 tot april '77. Bovendien werden
+ 70 zaken getrokken waarbij geen voorlopige hechtenis was
toegepast. Ongeveer 10% van de geselecteerde zaken kon niet
in het onderzoek worden betrokken omdat de betreffende dossiers niet tijdig beschikbaar kwamen. In totaal werden 364
dossiers van hechteniszaken bestudeerd en 374 dossiers van
niet-hechteniszaken (zie bijlage 1).
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Formele aspecten

2.1
2.1.1

Procedures
Vordering en bevel tot voorlopige hechtenis (4)

Uit de onderzochte dossiers is slechts weinig informatie te
halen over het vorderingsbeleid terzake van voorlopige hechtenis van het openbaar ministerie. Dit beleid vindt namelijk
niet noodzakelijkerwijs zijn weerslag in documenten die in
het dossier worden opgeborgen. Nu werpt het toepassingsbeleid van de rechter natuurlijk ook licht op het vorderingsbeleid. Aan ieder bevel tot voorlopige hechtenis gaat irruners
een vordering daartoe vooraf. Dit betreft echter alleen de
toegewezen vorderingen. Om een compleet beeld van het vorderingsbeleid te krijgen zou daarnaast naar de afgewezen vorderingen gekeken moeten worden.
Het aantal
afgewezen vorderingen tot inbewaringstelling is
daarbij het meest relevant. Uit de jaarverslagen van de arrondissementsparketten over het jaar 1976 blijkt dat 1 op de
7 vorderingen tot inbewaringstelling wordt afgewezen (5).
Daarbij komen tussen de arrondissementen grote verschillen
voor: in sommige arrondissementen ligt het percentage afgewezen vorderingen tot inbewaringstelling onder de 5%, in andere ligt dit boven de 25%.
In de jaarverslagen van de arrondissementsparketten zijn
geen gegevens te vinden over het aantal afgewezen vorderingen tot verlenging van de bewaring, tot gevangenhouding
en tot verlenging van de gevangenhouding.
Uit het dossiermateriaal
(diefstal met braak, meerderjarige
Nederlanders) blijkt, dat in 0,5% van de gevallen een vordering tot verlenging van de bewaring wordt afgewezen en in 4%
van de gevallen een vordering tot gevangenhouding.
Hieruit valt te concluderen, dat als eenmaal de vordering
tot inbewaringstelling is toegewezen, verdere vorderingen
doorgaans eveneens worden toegewezen.
Het volgende schema geeft aan hoe vaak een bewaring gevolgd wordt door een verlenging, door gevangenhouding en
door verlengingen van de gevangenhouding.
Uit het stroomdiagram (fig. 1) blijkt, dat in de meeste gevallen na de bewaring, al dan niet verlengd, een gevangenhouding volgt. Bij een aanzienlijk aantal verdachten wordt
deze gevangenhouding niet verlengd ten eerste of ten tweede
male; telkens valt zo'n 20 - 30% af. Tevens blijkt, dat in
bijna de helft van het aantal gevallen de gevangenhouding
niet
voorafgegaan gegaan wordt door een verlenging van de
inbewaringstelling (6) (7).
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Figuur 1: stroomdiagram betreffende fasen van de voorlopige
hechtenis
bewaring 100%

géén
verlengde
bewaring
31%

verlengde
bewaring
53%

16%

,gevangenhouding
80%

eerste verlenging
gevangenhouding
59%

tweede
verlenging
gevangenhouding
26%

2.1.2

33%

beëindiging van de
voorlopige hechtenis

Het horen van de verdachte en de aanwezigheid
van de raadsman

De verdachte moet op de vordering tot bewaring en de vordering tot gevangenhouding gehoord worden (art. 65 lid 1 Sv).
Bij de verlenging van de bewaring en gevangenhouding dient
de verdachte de gelegenheid te krijgen gehoord te worden,
maar van dit recht kan afstand worden gedaan.
Tabel 1: het percentage keren dat bij een vordering de verdachte gehoord is
bewaring
verlenging bewaring
gevangenhouding
verlenging gevangenhouding
tweede verlenging gevangenhouding

100 %
40 %
100 %
59 %
47 %

Aan de wettelijke eis van het horen van de verdachte bij het
bevel tot bewaring en gevangenhouding is in alle gevallen
voldaan.
Zodra de mogelijkheid bestaat dat de verdachte afstand doet
van het recht te worden gehoord, blijkt dat een groot aantal
verdachten daarvan gebruik maakt.
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De bijstand van de advocaat heeft van de wetgever bij de
wetswijziging bijzondere aandacht gekregen. Was reeds geregeld dat voor de duur van de voorlopige hechtenis een advocaat toegevoegd wordt aan de verdachte die geen door hem
zelf gekozen raadsman heeft -dit is het geval in 97% van de
onderzochte zaken-, thans krijgt de verdachte al vanaf het
moment dat hij in verzekering wordt gesteld een raadsman
toegewezen.
Te verwachten zou zijn dat, als de verdachte gehoord wordt,
hij bijstand ondervindt van zijn raadsman. In tabel 2 op
pag.
is weergegeven in hoeverre dit in de praktijk ook gebeurt.
Tabel 2: het percentage keren dat de raadsman present is als
de verdachte gehoord wordt op de vordering van de
officier van justitie
bewaring
verlenging van de bewaring
gevangenhouding
verlenging gevangenhouding
tweede verlenging gevangenhouding

56 %
13 %
46 %
30 %
29 %

De meest wezenlijke beslissingsmomenten bij de voorlopige
hechtenis liggen bij het bevel tot bewaring en het bevel tot
gevangenhouding.
In een opmerkelijk groot aantal gevallen
wordt de verdachte daarbij niet bijgestaan door zijn raadsman. Nog minder vaak is de raadsman tegenwoordig bij het
verhoor op de verlenging van de bewaring of de gevangenhouding.
Uit andere studies komen enkele bevindingen naar voren, die
licht kunnen werpen op de achtergrond van deze geringe presentie:
- De organisatie bij het horen van de verdachte op de
vordering van de officier van justitie zou het de
raadsman moeilijk maken aanwezig te zijn (8): het is
vaak onduidelijk op welk tijdstip precies de vordering
behandeld wordt;
- De presentie van de raadsman zou tevens beinvloed worden
door de houding van de verdachte (9): als deze
berustend staat tegenover het feit dat een bevel tot
voorlopige hechtenis}gegeven zal worden, zal de raadsman eerder gènei gd zijn weg te blijven dan in het geval de verdachte zich daartegen verzet;
- De raadsman zou vooral niet in die gevallen verschijnen, waarin hij met zekerheid verwacht dat de vordering van de officier wordt toegewezen (10): in dergelijke gevallen zou hij de mogelijkheid gering achten
door zijn eigen bijdrage een andere beslissing te realiseren.
Getracht is na te gaan of de laatst genoemde veronderstelling door de dossiergegevens ondersteund wordt. De aanwezig39

heid van de raadsman blijkt niet afhankelijk van de objectieve kans dat voorlopige hechtenis zal worden toegepast: de
raadsman is niet meer of minder vaak aanwezig bij zaken
waarin vaak, soms, respectievelijk nauwelijks toepassing
plaatsvindt (zie voor de kans op voorlopige hechtenis bij
diverse soorten zaken 3.2.). Dit geldt zowel voor het horen
op de vordering tot bewaring als op de vordering tot gevangenhouding.. Geconcludeerd kan worden dat ofwel de raadsman de kans op voorlopige hechtenis slecht kan schatten, ofwel dat zijn aanwezigheid geen verband houdt met de verwachting dat voorlopige hechtenis wordt toegepast.
2.1.3

Reclasseringsvroeghulp

De beslissing omtrent toepassing van voorlopige hechtenis
zou kunnen worden beïnvloed door informatie die de reclassering over de verdachte en diens omstandigheden geeft.
Hierbij zou de reclasseringsvroeghulp, sinds de wetswijziging als mogelijkheid voorhanden, een rol kunnen spelen
(art. 59 lid 5 en art. 62 lid 4 Sv).
In de dossiers wordt slechts heel incidenteel melding gemaakt van een vroeghul prapportage. Omdat 'de vroeghul prapportage zowel mondeling als schriftelijk kan plaatsvinden en
in de dossiers hoeft te worden vermeld, betekent dit
niet
resultaat niet dat vrijwel nooit zulk een rapportage plaatsvindt. Voor een evaluatie van het functioneren van de vroeghulprapportage kan verwezen worden naar een andere WODC-studie (11).
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2.1.4

Rechtsmiddelen
Tegen het bevel tot gevangenhouding of de verlenging daarvan
kan de verdachte hoger beroep aantekenen (art.71 Sv). In 1
op de 7 gevallen (14%) wordt van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt. Veelal wordt dit hoger beroep niet toegewezen (in
79% van de gevallen).
De verdachte kan opheffing of schorsing van de voorlopige
hechtenis verzoeken. Tegen afwijzing van deze verzoeken is
hoger beroep mogelijk. Daarbij geldt dat de verdachte
slechts één keer in hoger beroep kan gaan tegen of een afwijzing van het verzoek tot opheffing of van het verzoek
tot schorsing (art. 87 lid 2 Sv). Bij de onderzochte zaken
werd in 44 gevallen een verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis afgewezen (12% van het totaal). In geen enkel geval werd hiertegen door de verdachte hoger beroep aangetekend. Verder werd in 113 zaken (31%) een verzoek tot
schorsing afgewezen (12). In 3 gevallen ging de verdachte
daar tegen in hoger beroep, echter steeds zonder succes. Van
de mogelijkheid om tegen een afwijzing van het verzoek om
opheffing of schorsing in beroep te gaan, blijkt dus in de
praktijk nauwelijks gebruik te worden gemaakt.

2.1.5

Beëindiging
De voorlopige hechtenis kan voorafgaand aan het onderzoek op
de terechtzitting langs verschillende wegen beëindigd worden
(13). In de eerste plaats kan een vordering om de voorlopige
hechtenis te bevelen of te verlengen afgewezen worden. Ten
tweede kan de voorlopige hechtenis worden opgeheven (art. 69
lid 1 Sv) of kan de verdachte in vrijheid worden gesteld

(art. 64 lid 4 en art. 69 lid 3 Sv).
Opheffing van de voorlopige hechtenis kan ook op of na de
aanvang van het onderzoek op de terechtzitting.worden bevolen (14). Voor deze fase van het strafproces verplicht de
wet in een aantal gevallen tot opheffing van het voorarrest
(art. 72 en 75 Sv).
In bijlage 2 is een gedetailleerd, getalsmatig overzicht opgenomen van wijzen waarop blijkens het onderzoek doorgaans
preventieve hechtenis beëindigd wordt.
de
Dit overzicht
leert dat de voorlopige hechtenis in het algemeen voortduurt
tot aan de zitting (in 85% van de gevallen). In 1 op de 3 à
4 gevallen wordt de voorlopige hechtenis bij vonnis opgeheven, omdat de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en de duur van de ondergane preventieve hechtenis
aan elkaar gelijk zijn, of omdat de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf de duur van de voorlopige hechtenis met minder
dan 30 dagen overtreft.
2.1.6

Duur

Sinds 1973 bindt de wet de duur van de voorlopige hechtenis
tot de terechtzitting strakker dan voorheen aan termijnen.
De gevangenhouding mag slechts tweemaal worden verlengd;
daarna moet het onderzoek op de terechtzitting begonnen
zijn, op straffe van invrijheidsstelling. Ten hoogste 102
dagen (2 x 6 dagen bewaring, 3 x 30 dagen gevangenhouding)
kunnen derhalve voorbijgaan voordat de zaak ter zitting
wordt gebracht.
Bij de onderzochte zaken lagen er gemiddeld 62 dagen (mediaan) tussen het bevel tot bewaring en het moment waarop
het onderzoek ter zitting begon (15). Gemiddeld werden de
zaken dus ruim binnen de gestelde maximum termijn aangebracht. Wordt echter nagegaan bij hoeveel zaken de termijn'
bijna of zelfs geheel werd benut, dan blijkt dat dit bij 13%
het geval was. In deze gevallen begon het onderzoek op de
terechtzitting minder dan 14 dagen voor de afloop van de
102-dagen termijn.
2.1.7

Relatie tussen voorlopige hechtenis en vonnis

Bij de wet van 1973 is als voorwaarde voor de toepassing
van voorlopige hechtenis gesteld dat een bevel tot voorlopige hechtenis achterwege moet blijven wanneer ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de
verdachte in geval van veroordeling geen onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel
zal worden opgelegd, dan wel bij tenuitvoerlegging van het
bevel langere tijd van zijn vrijheid beroofd zou blijven dan
de duur van de straf of maatregel (art. 67a lid 3 Sv). Deze
bepaling gaat er dus vanuit dat de rechter een schatting
maakt van de zekerheid dat a) een veroordeling zal volgen
die vrijheidsbeneming ten gevolge heeft, en b) deze langer
zal dan de vermoedelijke duur van de voorlopige hechtenis.
De verhouding tussen de duur van de voorlopige hechtenis
en de strafmaat is onderwerp van de volgende tabel.
In de meeste gevallen is de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gelijk of langer dan de duur van
de voorlopige hechtenis.
In 10% van de gevallen heeft de verdachte echter een langere
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tijd in hechtenis doorgebracht dan de afdoening aan onvoorwaardelijke vrijheidsstraf impliceert.
Tabel

De
verhouding van de afdoening (sepot resp.. vonnis in eerste instantie) tot de duur van de voorlopige hechtenis (n=364)

a. Afdoening impliceert geen onvoorwaardelijke
vrij heidsbeneming:
- géén tijd in voor]. hecht. doorgebracht
(w.o. 1 sepot)
- wél tijd in voor]. hecht. doorgebracht
(w.o. 8 sepots)
b. Afdoening impliceert wel onvoorwaardelijke
vrijheidsbenerning: **
- korter dan de duur van de voor]. hecht.
- t/m 14 dagen langer dan duur voor]. hecht.
- meer dan 14 dagen langer dan duur voorlopige hechtenis

5 %
8%

2%
14 %
71 %

100 %
*Bij deze zaken is de voorlopige hechtenis direct na het
bevel tot bewaring geschorst.
**In alle gevallen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, geen
maatregel als t.b.r. of r.w-w.i.-plaatsing.
In hoofdstuk 4 wordt nog nader in gegaan op de invloed die
van de preventieve hechtenis kan uitgaan op de straftoemeting.
2.2
2.2.1

Gronden en motiveringen
Gronden voor het bevel tot voorlopige hechtenis

In art. 67a van het Wetboek van Strafvordering is neergelegd
op welke gronden voorlopige hechtenis bevolen kan worden.
Daaraan vooraf gaat de in 1973 verscherpte wettelijke eis
dat uit feiten of omstandigheden van ernstige bezwaren tegen
de verdachte moet blijken (art. 67 l i d 3 Sv). De verdenking
derhalve dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd moet
ernstiger zijn dan in het algemeen is vereist om van een
,verdachte te kunnen spreken. Van een verdachte kan worden
gesproken als er uit feiten of omstandigheden een redelijk
vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit
(art. 27 Sv).
In dit verband is relevant dat in 85% van de gevallen de
verdachte heeft bekend de inbraak of inbraken te hebben gepleegd voordat het bevel tot voorlopige hechtenis is verleend.
Indien er ernstige bezwaren tegen de verdachte bestaan en er
sprake is van een delict waarbij voorlopige hechtenis is
toegelaten, kan voorlopige hechtenis bevolen worden op één
of sneer van de volgende gronden (art. 67a Sv):
vluchtgevaar (16): indien uit bepaalde gedragingen van
verdachte of uit bepaalde, hem persoonlijk betreffende
omstandigheden blijkt van een ernstig gevaar voor
vl ucht;
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- geschokte rechtsorde: indien uit bepaalde omstandigheden een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid blijkt en als op het delict levenslang of 12 jaar
of meer staat en de rechtsorde ernstig is geschokt;
- herhalingsgevaar: indien uit bepaalde omstandigheden
een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid
blijkt en als er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte een misdrijf zal begaan waarop
6 jaar of meer staat, of waardoor de staat, personen
of goederen bedreigd worden;
- belemmering van de waarheidsvinding (17): indien uit
paalde omstandigheden een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid blijkt en als de voorlopige
hechtenis in redelijkheid noodzakelijk is voor het,
anders dan door verklaringen van de verdachte, aan de
dag brengen van de waarheid.
Tabel 4 geeft aan hoe vaak deze vier gronden, al dan niet in
combinatie, gebruikt zijn bij de onderzochte groep inbraken.
De grond dat de rechtsorde geschokt is komt vanzelfsprekend
niet voor, want in dit onderzoek zijn slechts inbraken betrokken, waarop minder dan 12 jaar is gesteld. Dat de grond
van vluchtgevaar ook niet veel voorkomt is begrijpelijk vanuit het gegeven dat alleen verdachten met de Nederlandse nationaliteit in het onderzoek zijn betrokken.
4: gronden voor de toepassing van de voorlopige hechtenis (n = 364)

Tabel

(b)
(c)
(d)
(a)

vluchtgevaar
geschokte rechtsorde
herhalingsgevaar
gevaar voor belemmering van de waarheidsvinding
+ (c)

(a)

+

(a) + (d)
(c) + (d)

(c) + (d)

0%
0%
73 %
6%
3%

0%
18 %

1 %
100 %

Verreweg het meest komt voor dat voorlopige hechtenis wordt
toegepast vanwege de vrees voor herhaling van misdrijf (94%)
en in mindere mate vanwege het gevaar dat de waarheidsvinding wordt belemmerd (24%).
2.2.2

Motivering voor het bevel tot voorlopige hechtenis

Aan de motivering van het bevel tot voorlopige. hechtenis
zijn hoge eisen gesteld: "Zo nauwkeurig mogelijk (moet omschreven worden) het strafbare feit ten aanzien waarvan de
verdenking is gerezen en de feiten en omstandigheden waarop
de ernstige bezwaren tegen de verdachte zijn gegrond, alsmede de gedragingen, feiten of omstandigheden waaruit blijkt
dat de in artikel 67a gestelde voorwaarden zijn vervuld"
(art.78 lid 2 Sv). Aangegeven dient derhalve te worden waar43

de gronden voor de toepassing van voorlopige hechtenis
om
aanwezig geacht worden.
Bij de onderzochte 364 zaken zijn, omdat in een aantal zaken
meer dan een
grond is aangevoerd, in totaal 446 gronden
gebruikt. Bij 62 van die 446 gronden (14%) is geen motivering aangetroffen. Nu zou het kunnen zijn dat, als meer
dan één grond voor de toepassing van voorlopige hechtenis
aangevoerd wordt, in ieder geval één van die gronden van een
motivering wordt voorzien. Wordt echter geteld hoe vaak het
voorkomt dat bij een bevel tot voorlopige hechtenis in het
geheel geen motivering aangetroffen is, dan blijkt dit in 1
12
de
op
gevallen
(8%).
voor
komen
te
In het licht van de verscherpte wettelijke vereisten op dit
punt mag deze bevinding opmerkelijk heten.
In 15 gevallen is het bevel tot voorlopige hechtenis -medegegrond op de vrees dat de verdachte zal vluchten. In 8 van
deze zaken is gemotiveerd waarom dit gevaar aanwezig wordt
geacht: de verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland (5 gevallen), hij is eerder ontvlucht
(2x), of de verdachte wisselde veelvuldig van verblijfplaats
en vertoefde lange tijd in het buitenland (lx).
De aanwezigheid van herhalingsgevaar (342 zaken) wordt in
92% van de gevallen gemotiveerd. Op de volgende bladzijde
is weergegeven welke motiveringen zijn gebruikt (tabel 5).
Bij de motivering van het bestaan van herhalingsgevaar worden, zo er gemotiveerd wordt, vaak twee argumenten aangevoerd, namelijk in 47% van de gevallen; soms worden zelfs
meer dan twee argumenten gehanteerd (14%). Duidelijk is dat
bij de motivering van het gevaar voor herhaling veelal naar
het crirninaliteitsverleden verwezen wordt. Daarbij speelt
vooral
een belangrijke rol dat de verdachte reeds eerder is
veroordeeld voor een zelfde misdrijf als het huidige.
Het geheel aan motiveringen betreffende het herhalingsgevaar
overziend snoet worden geconcludeerd dat in een groot aantal
gevallen slechts heel globaal wordt beargumenteerd waarom de
verdachte op korte termijn opnieuw een misdrijf zal begaan.
Het gevaar dat de verdachte zal trachten de waarheidsvinding
te belemmeren (89 zaken) wordt vrij vaak in het geheel niet
met argumenten onderbouwd: in 30% van de gevallen ontbreekt
een motivering. De gebruikte argumenten zijn in tabel 6 genoteerd.
Uit deze tabel wordt de indruk verkregen dat het moeilijk is
het gevaar voor de belemmering van de waarheidsvinding te
motiveren. Veelal worden de gedragingen, feiten of omstandigheden waarop de vrees voor de belemmering van de waarheidsvinding is gestoeld, niet weergegeven, maar wordt alleen genoemd dat een bepaald gevaar aanwezig is. Dat is geen
argumentatie voor de toepassing van voorlopige hechtenis,
maar een herhaling of herformulering van een voorlopige
hechtenisgrond (18).
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Tabel 5: de aangetroffen motiveringen van het herhalingsgevaar n=342
aanta zaken
waarin de
betreffende
motivering
is gebruikt

248

Gezien het criminaliteitsverleden:

- eerder veroordeeld wegens (soort)gelijk misdrijf
- eerder met politie in aanraking geweest voor soortgelijk delict (ook: reeds eerder geverbaliseerd

176

voor soortgelijk delict)
- eerder met justitie in aanraking geweest
- delict snel gepleegd na voorgaande veroordeling of

51
33

detentie
- gelet op strafrechtelijk verleden
- verdachte moet nog wegens eerdere feiten terechtstaan (ook: destijds van voorlopige hechtenis in
vrijheid gesteld)

29
12

Gezien de aard van het huidige delict:
- ernstig, omvangrijk delict
- meerdere strafbare feiten in korte tijd
- meerdere strafbare -feiten over langere tijd
- er zijn nog andere verdenkingen aanwezig (ook:
openstaande zaken)

10
143
71
51
14
14

Sociale omstandigheden verdachte:

101 *1

- financiële problemen verdachte (ook: onvoldoende
middelen om heroine te kunnen kopen)
- werkloosheid
- verslaafd aan hard-drugs (ook: handelt in hard-

62
45

drugs)
- verslaafd aan alcohol; alcoholproblemen
- geen huisvesting

36
14
10

Proeftijd:
- er loopt nog een proeftijd
- eerdere maatregelen blijken niet te werken

63
1

Persoonlijkheid verdachte:
- verdachte is onaangepast
- persoonlijkheidsstructuur (gefrustreerd, labiel,
meeloper)
-

verdachte heeft gezinsproblemen
verdachte heeft verkeerde vrienden
gezien het gemak waarmee het misdrijf is gepleegd
zinloze en ernstige vernielingen bij inbraken

64*

20*
6
6
3
3
1
1

* Deze motiveringen worden vrijwel nooit als enige gebruikt.
** Deze motiveringen worden soms als enige gebruikt.
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Tabel

6:

de motivering van het gevaar voor belemmering van
de waarheidsvinding (n=89)
aantal zaken
waarin de
betreffende
motivering
is gebruikt

2.2.3

verdachte ontkent (ten dele]
er is collusiegevaar
onderzoek nog in volle gang
getuigen of andere verdachten moeten nog
worden gehoord
getuigen of andere verdachten moeten nog

35
29
28

worden aangehouden
aanwijzing dat meerdere delicten zijn gepleegd
verdachte kan bewijsmateriaal laten verdwijnen
buit (ten dele) nog niet terecht

11
10
6
3

13

Gronden en motiveringen biij de vordering tot
voorlopige hechtenis

Het voorgaande betrof de gronden en motiveringen die gebruikt zijn bij het bevel tot bewaring van de verdachte. Een
vergelijking met de vordering van de officier van justitie
ligt voor de hand.
Daarbij doet zich het probleem voor, dat de wet niet vraagt
dat van de vordering en de daarbij gehanteerde gronden en
motiveringen een volledig ingevuld document aanwezig moet
zijn (19).
In 30% van de onderzochte zaken is een onvolledig of onduidelijk ingevuld vorderingsformulier in het.'dossier aanwezig
in Amsterdam en Den Haag), zodat al l een met voor(vooral
zichtigheid iets te zeggen valt over de gehanteerde argumenten.
Wanneer die vorderingen worden bekeken die zich wel lenen
tot een vergelijking met het bevel tot bewaring, dan blijkt
dat in 1 op de 5 gevallen (22%) het bevel tot bewaring qua
gronden afwijkt van de vordering tot bewaring. Daarbij zij
vermeld dat de arrondissementen hierin verschillen: in sommige arrondissementen wijken de gronden van vordering en bevel vaak van elkaar af (1 op de 3 gevallen), in andere
nooit. Vastgesteld kan worden dat de rechter-commissaris ook
als hij de vordering honoreert lang niet altijd de door de
officier aangevoerde grond(en) ov,erneemt.
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Zaken waarbij voorlopige hechtenis
wordt toegepast

3

3.1

Analyse naar de beslissingsbepalende factoren
Om een beeld te krijgen van de factoren die meespelen bij de
beslissing voorlopige hechtenis toe te passen, worden de zaken waarin voorlopige hechtenis is toegepast vergeleken met
de zaken waarin dat niet gebeurde.
Bij deze vergelijking zijn 32 mogelijk belangrijke factoren
betrokken, die betrekking hebben op de ernst van de zaak, de
omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd, het
strafrechtelijk verleden van de verdachte en de sociale omstandigheden van de verdachte (zie voor bijzonderheden over
het delict en de verdachte bijlage 4).
In bijlage 5 is een volledige lijst van de betrokken factoren weergegeven. Daarbij zijn ook de resultaten van de analyse vermeld.
Voor de vergelijking is een zogenaamde multiple regressieanalyse gebruikt. Deze multiple regressie-analyse poogt die
combinatie van factoren te vinden, die het beste verklaart
waarom in het ene geval wel voorlopige hechtenis wordt toegepast en in het andere niet. Hoe goed het lukt deze beslissing te verklaren, wordt uitgedrukt in een multiple correlatiecoëfficient. Deze coëfficient, die kan lopen van 0 tot 1,
is laag als blijkt dat de betrokken factoren weinig kunnen
zeggen over de beslissing voorlopige hechtenis toe te passen; en hoog als dat wel lukt. Bovendien toont de multiple
regressie-analyse aan in welke mate ieder van de betrokken
factoren meespeelt bij de beslissing voorlopige hechtenis
toe te passen: voor iedere factor geeft hij een gewicht of
beta-coëfficiënt.
De multiple regressie-analyse is in twee fasen uitgevoerd.
Ten eerste is afzonderlijk bekeken welke delictkenmerken samenhangen met de beslissing tot voorlopige hechtenis. Hetzelfde is gedaan voor de factoren betreffende het strafrechtelijk verleden en de sociale omstandigheden van de verdachte. Uit die analyses bleek, dat in totaal 8 van de 32 factoren bijdroegen tot de verklaring waarom voorlopige hechtenis
werd bevolen. In de tweede fase van de analyse werden deze 8
factoren gezamenlijk in één multiple regressie-analyse onderzocht. Het bleek dat de beslissing voorlopige hechtenis
toe te passen vooral wordt beïnvloed door drie factoren: de
ernst van het delict, het aantal strafbare feiten op het
strafblad van de verdachte en diens eventuele verslaving aan
alcohol
en drugs. Deze drie factoren verklaren gezamenlijk
in belangrijke mate of er voorlopige hechtenis wordt toege47

past: de multiple correlatiecoéfficient bedraagt 0,65, hetgeen voor een onderzoek als het onderhavige uitzonderlijk
hoog is.
De mate waarin de beslissing tot voorlopige hechtenis ververklaard wordt, valt ook op een andere manier uit te drukken. Als we zeggen dat in principe 100 % verklaard moet worden, dan nemen de genoemde drie factoren daarvan 42% voor
'hun rekening.
(Dit heet de "verklaarde variantie", hetgeen
overeenkomt [net het kwadraat van de multiple correlatie; in
dit geval is dat dus 0,65x0,65 x 100 % = 42 %.) Dit percentage van 42 % lijkt op het eerste gezicht niet zo hoog. Vanwege rekenkundige redenen, die samenhangen met de verdeling
van de bij de analyse betrokken variabelen, kan maximaal
slechts een verklaarde variantie van ongeveer 64% worden bereikt (20). Als we deze grens in aanmerking nemen dan kan
gesteld worden dat het dossiermateriaal, uitgedrukt in de
genoemde factoren, een goed inzicht geeft in de redenen
waarom in de regel voorlopige hechtenis toegepast wordt.
In tabel 7 staat vermeld in welke mate ieder van de genoemde
factoren een rol speelt bij de beslissing voorlopige hechtenis toe te passen.
Tabel

7: multiple regressie-analyse: de rol van drie relevante factoren bij de beslissing voorlopige hechtenis toe te passen, uitgedrukt in beta-coëfficiënten

de ernst van de zaak, uitgedrukt in het
aan gestolene + schade in guldens (volgens
proces-verbaal)
het aantal ingeschreven processen-verbaal
Algemeen Documentatie-register
chronisch gebruik van alcohol of drugs

totaal
0,46
in het
0,21
0,18

Uit deze tabel blijkt dat de drie factoren niet alle in even
sterke mate een rol spelen bij de beslissing voorlopige
hechtenis toe te passen: vooral de ernst van de zaak blijkt
een dominante rol te spelen.
Aan ieder van de. factoren uit tabel 7 wordt een bespreking
gewijd.
a.
De factor die het meest verklaart waarom voorlopige
hechtenis wordt toegepast, is de ernst van de vermoedelijk
begane feiten, uitgedrukt in het totaal aan gestolene plus
aangerichte schade van alle delicten in het proces-verbaal
(21). Dus niet alleen de ernst van de gepleegde inbraken
wordt
bij de beslissing in ogenschouw genomen maar ook die
van eventuele verdere (minder ernstige) feiten (zie tabel
8).
Duidelijk blijkt, dat bij zaken waarin het gaat om kleinere
bedragen qua gestolene en schade, voorlopige hechtenis weinig wordt toegepast.
Het aantal gepleegde misdrijven volgens het proces-verbaal,
of meer in het bijzonder het aantal inbraken, heeft ook in48

vloed op de beslissing voorlopige hechtenis toe te passen.
Doordat bij meerdere misdrijven ook de totale ernst groter
is, voegt deze factor echter niet veel meer toe aan de verklaring waarom voorlopige hechtenis wordt toegepast.
Tabel 8: het percentage toepassingen van de voorlopige hechtenis bij zaken met een verschillend totaal aan gestolene en schade van alle misdrijven in het
proces-verbaal , uitgedrukt in guldens *
fl.
0 tot fl. 2.500
fl. 2.500 tot fl. 10.000
fl. 10.000 tot fl. 25.000
fl. 25.000 en meer

21 %
48 %
78 %
94 %

Van enkele zaken ontbrekende gegevens.
Tenslotte zijn er factoren, die weinig met de beslissing omtrent voorlopige hechtenis te maken blijken te hebben, hoewel op voorhand aannemelijk werd geacht dat ze de toepassing
zouden kunnen beïnvloeden: het aantal daders, inbraak 's
nachts of overdag, het plegen onder invloed, aanwezigheid
van hulpmiddelen bij de braak, plaats waar de inbraak plaatsvond, kenmerken van de benadeelde.
b. liet strafrechtelijk verleden van de verdachte speelt ook
een duidelijke rol bij de toepassing van voorlopige hechtenis, zij het in mindere mate dan de ernst van het begane delict. In wezen gaat het om de zwaarte van het strafrechtelijk verleden: het aantal eerdere misdrijven, veroordelingen, vrijheidsstraffen, de snelheid waarmee telkens weer delicten gepleegd worden,. de duur van de opgelegde vrijheidsstraffen, het lopen van een proeftijd. Al deze kenmerken van
het strafrechtelijk verleden hangen ten nauwste niet elkaar
samen (zie de tabel in bijlage 3).
Bij het nemen van een beslissing over het toepassen van de
voorlopige hechtenis wordt vooral meegewogen hoeveel misdrijven er op het uittreksel van het Algemeen Documentatieregister vermeld staan (waarbij ook de sepots en vrijspraken
meegeteld worden). Naarmate er meer zaken op genoemd uittreksel staan zal eerder voorlopige hechtenis worden bevolen.
Tabel 9: het percentage toepassingen van de voorlopige hechtenis bij verdachten met verschillende aantallen
ingeschreven misdrijven in het Algemeen Documentatieregister *
geen eerdere misdrijven
1 of 2 eerdere misdrijven
3 t/in 5 eerdere misdrijven
6 t/m 10 eerdere misdrijven
meer dan 10 eerdere misdrijven

18 %
35 %
44 %
64 %
75 %

*Van enkele zaken ontbreken de gegevens.
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De invloed van "het strafblad" is dus niet beperkt.tot het
verschil tussen first-offenders en recidivisten. Naarmate
het strafrechtelijk verleden zwaarder is, wordt meer voorlopige hechtenis toegepast.
Uit de analyse blijkt verder, dat de mate waarin het strafrechtelijk verleden door inbraken gedomineerd wordt, het
feit dat er een proeftijd loopt, en de duur van de laatst
ondergane vrijheidsstraf factoren zijn die van veel geringer
belang zijn dan het aantal ingeschreven strafbare feiten in
het verleden.
c. De sociale omstandigheden van de verdachte blijken in het
algemeen niet zo'n grote rol te spelen bij de toepassing van
de voorlopige hechtenis als de ernst van de strafbare feiten
en de zwaarte van het strafrechtelijk verleden.
Het belangrijkste kenmerk dat wel meespeelt, is het chronisch gebruik van alcohol
en/of hard-drugs. De overige kenmerken van de verdachte (werkloosheid, burgerlijke staat,
woonomstandigheden, beroepsklasse, leeftijd) spelen geen
zelfstandige rol.
Tabel 10: het percentage toepassingen van voorlopige hechtenis bij verslaafden aan alcohol en drugs *
niet verslaafd aan alcohol of drugs
verslaafd aan alcohol (inclusief "stevige drinker")
verslaafd aan drugs

40 %
66 %
80 %

*Van enkele zaken ontbreken de gegevens. Verder komt het
zelden voor dat verdachten zowel aan alcohol als aan drugs
zijn verslaafd (5 keer).
Bij de verdachten die veel alcohol gebruiken, maar vooral
bij de drugverslaafden wordt een hoog hechtenispercentage
aangetroffen.
3.2

De uitkomsten van de analyse nader bezien
Omdat de getallen in tabel 7 abstract van aard zijn, volgt
in schemavorm een meer inzichtelijke weergave van de verrichte multiple regressie-analyse. Voor acht onderscheiden
het hechtenispercentage berekend. Daarbij
deelgroepen is
Ten eerste is rekening gezijn twee correcties toegepast.
houden met het feit dat bij de steekproeftrekking voor de
helft zaken zijn genomen waarin voorlopige hechtenis is toegepast en voor de helft zaken waarin dat niet gebeurde, terin werkelijkheid niet 50% is
wijl het hechtenispercentage
(22). Ten tweede is rekening gehouden met de grootte van het
arrondissement, dat wil zeggen met het aantal inbraakzaken
waarmee de zes arrondissementen geconfronteerd worden. Arrondissementen met veel inbraakzaken leggen hierdoor bij de
berekeningen een groter gewicht in de schaal dan de arrondissementen met weinig inbraakzaken (23).
In zaken met een verhoudingsgewijs geringe ernst, een licht
strafrechtelijk verleden en afwezigheid van verslaving wordt

50

zelden voorlopige hechtenis toegepast. Meestal volgt wel
voorlopige hechtenis bij meer ernstige zaken, waarin de verdachte een duidelijk aanwezig justitieel verleden heeft en
verslaving een rol speelt. In de overige zaken worden hechtenispercentages aangetroffen die tussen deze extrema inliggen (24).
Figuur 2:

voorlopige hechtenispercentage bij diverse deelgroepen
licht strafrechtelij
verleden

minder enstige zaken

12%

22%
zwaar strafrechtelij
verleden
41%

ernstiger
zaken

licht strafrechtelijk
verleden
50%

64%
zwaar strafrechtelijk
verleden
79%

géén chronisch
gebruik alcohol
of drugs 7%
wel chronisch
gebruik alcohol
of drugs 44%
géén alcohol of
drugs
26%
wel alcohol of
drugs
81%
géén alcohol of
drugs
45%
wel alcohol of
drugs
66.
géén alcohol of
drugs
75%
wel alcohol of
drugs
88%

f 3000 of minder aan gestolene en schade
respectievelijk meer dan f 3000
xx5 of minder delicten op het strafblad resp. meer dan 5

Uit het schema blijkt voorts dat het al dan niet verslaafd
zijn een grotere rol speelt bij zaken met een lichtere ernst
dan bij zwaardere zaken. Bij de zware zaken verschillen de
hechtenispercentages van de groepen wel verslaafd en niet
verslaafd immers veel minder van elkaar dan bij de lichtere
zaken. Dit gegeven was aanleiding cm de invloed van de drie
beslissingsbepalende factoren (ernst, recidive, verslaving)
nog eens afzonderlijk te bestuderen voor respectievelijk de
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groep lichte zaken en de groep zware zaken. Daartoe werden
op de categorieën zaken waarbij het om meer dan fl. 3000
aan gestolene en schade ging respectievelijk waarbij het om
een geringer bedrag handelde nog eens aparte regressie-analyses.verricht. De resultaten zijn weergegeven in tabel 11.
Tabel 11: het verband van delictkenmerken en verdachtekenmerken met.de beslissing voorlopige hechtenis toe
te passen, voor lichte en zware zaken afzonderlijk; in beta-gewichten uit de multiple regressieanalyse
lichte zaken:
fl.3000 aan
gestolene +
schade
de ernst van de zaak gestolene
plus schade)
strafrechtelijk verleden verdachte (aantal misdrijven in
A.D.-register)
verslaving aan alcohol of drugs

zware zaken:
> fl.3000 aan
gestolene +
schade

0,06

0,35

0,26
0,38

0,21
0,13

Uit de tabel
blijkt dat de besluitvorming ten aanzien van
de relatief lichte zaken duidelijk verschilt van die ten
aanzien van relatief zware zaken. Bij zaken met relatief geringe ernst is de materiële ernst nauwelijks een punt van
overweging. Het maakt kennelijk weinig uit of de totale financiële schade nu fl. 1.000 of fl. 2.000 is. De toepassing
van de voorlopige hechtenis is vooral afhankelijk van de
verslaving van de verdachte en in de tweede plaats van zijn
strafrechtelijk verleden.
Bij relatief zware zaken echter
wordt de toepassing primair bepaald door de waarde van het
gestolene en de schade en op de tweede plaats door het
strafrechtelijk verleden van de verdachte. De vraag of de
verdachte verslaafd is heeft weinig invloed meer op het toepassingsbesluit. Wanneer de zaak qua ernst en recidive een
bepaalde grens heeft overschreden wordt vrijwel steeds voorlopige hechtenis toegepast, dat wil zeggen ongeacht de overige kenmerken van daad of dader.
3.3

Arrondissementsgewijze vergelijking
Eén van de hoofdvragen van dit onderzoek is of de eerder geconstateerde verschillen in hechtenispercentages tussen de
arrondissementen berusten op het feit dat per plaats een ander beleid gevoerd wordt, of dat de arrondissementen te
maken hebben met uiteenlopende soorten zaken.
Dit valt na te gaan door de hechtenispercentages van de arrondissementen te vergelijken bij homogene groepen zaken. In
tabel 12 zijn acht van zulke homogene groepen gevormd, uitgaande van de drie factoren die van belang bleken voor de
beslissing voorlopige hechtenis toe te passen (25).
De hechtenispercentages bij overeenkomstige zaken lopen per
arrondissement sterk uiteen, vooral bij zaken met een rela-
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tief geringe ernst. Nu zijn dit juist de zaken waarbij nogal
eens de voorlopige hechtenis wordt opgeschort (zie het verslag over de schorsing van de voorlopige hechtenis). Deze
opschortingen geschieden met name in de arrondissementen met
een ruim hechtenisbeleid, met Amsterdam als koploper. De
verschillen tussen de arrondissementen in het toepassingsbeleid worden dan ook geringer, als de feitelijke vrijheidsbeneming door tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige
hechtenis als maatstaf genomen wordt. Ondanks dit blijven de
arrondissementsgewijze verschillen duidelijk aanwezig (zie
hiervoor bijlage 5).
Er blijken dus grote arrondissementsgewijze verschillen in
het gevoerde hechtenisbeleid.
Tabel

12: het percentage voorlopige hechtenissen per arrondissement bij verschillende soorten zaken (26)
LICHTE ERNST *

Breda
Arnhem
Almelo
Den Haag
Amsterdam
Groningen

ZWARE ERNST

licht strafr.
verleden**

zwaar strafr. licht strafr. zwaar strafr.
verleden
verleden
verleden

wel
geen
alcohol/drugs

geen
wel
geen
wel
geen
wel
alcohol/drugs alcohol/drugs alcohol/drugs

6%
0%
2%
0%
19%
3%

35%
100%
20%
0%
60%'
18%

17%
7%
69%
10%
37%
20%

80%
100%
69%
41%
100%
72%

51%
38%
41%
63%
43%
26%

29%
62%
100%
64%
68%
84%

81%
57%
88%
76%
76%
75%

52%
100%
87%
100%
91%
100%

gemiddeld

44%
58%
60%
44%
62%
50%

*fl. 3.000 of minder aan gestolene plus schade
**5 of minder misdrijven in A.D.-register

Waar bestaat nu het verschil in hechtenisbeleid uit?
Er doen zich hier verscheidene mogelijkheden voor. Om duidelijk te maken welke verklaringsmogelijkheden er bestaan kan
een vergelijking met het vaststellen van cijfers bij een
examen verhelderend werken. Examinatoren kunnen ten eerste
verschillen in de aspecten die reen bij de beoordeling mee
laat wegen (bv. taalfouten wel of niet meewegen). Ten tweede
kunnen examinatoren, ook als ze dezelfde aspecten bij de beoordeling betrekken, verschillen in de mate waarin ze die
aspecten meewegen (bv. taalfouten meer of minder zwaar laten
tellen). Ten laatste doet zich de mogelijkheid voor dat, ook
als de examinatoren dezelfde aspecten in dezelfde mate meehun beoordeling nog sterk verschilt : sommigen zijn
wegen,
eerder dan anderen geneigd een 'voldoende' te geven. Er kunnen dus diverse beleidsmatige verschillen optreden: er is
een verschil in de factoren die men meeweegt, er worden uiteenlopende gewichten aan factoren toegekend en men hanteert
verschillende beoordelingsgrenzen. Om uit te maken welke van
deze drie mogelijkheden bij het hechtenisbeleid opgaan, zijn
enkele analyses verricht.
Weliswaar is gebleken dat in het algemeen drie factoren meespelen bij de beslissing tot toepassing van de voorlopige
hechtenis (ernst, strafrechtelijk verleden, verslaving),
maar dit hoeft nog niet te impliceren dat deze drie factoren
in ieder van de zes onderzochte arrondissementen ook overwegend van belang zijn. Teneinde na te gaan of er naast deze
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factoren ook, andere een grote rol spelen is per arrondisseinent een multiple regressie-analyse verricht, waarbij alle
zijn, die ook in de analyse over de
factoren
betrokken
totale groep zijn bekeken (zie bijlage 5.2).
Het blijkt dat de factoren die in het algemeen van belang
bleken voor de toepassing van de voorlopige hechtenis ook
per arrondissement een duidelijke rol spelen. Hierbij dienen
echter wel enkele kanttekeningen te worden gemaakt.
Ten eerste zijn er per arrondissement vaak één of meer specifieke factoren die ook nog een rol spelen bij de beslissing tot voorlopige hechtenis. Zo speelt in één arrondisseinent het type van het 1 aatstgepl eegde misdrijf (wel of geen
inbraak) ook een rol, terwijl dit elders niet of nauwelijks
het geval is. Hetzelfde geldt voor de woonomstandigheden van
de verdachte (al dan niet zelfstandig). Toch voegen deze en
soortgelijke arrondissementsspecifieke factoren weinig toe
aan hetgeen de drie genoemde algemene factoren in ieder arrondissement bijdragen aan de verklaring van de hechtenisbesl issing (27).
Ten tweede blijkt dat de genoemde drie factoren niet overal
in dezelfde mate de hechtenisbeslissing verklaren.
De multiple regressie-coëfficiënt (over het totaal 0,65) varieert per arrondissement van 0,53 (Amsterdam) tot 0,77 (Den
Haag). Dit houdt in, dat in Den Haag de genoemde drie factoren in hoge mate bepalend zijn voor de beslissing tot voorlopige hechtenis, terwijl dit in Amsterdam in mindere mate
het geval is. In het laatste arrondissement spelen kennel ijk
duidelijker dan elders ook andere factoren een rol, welke
niet in dit dossieronderzoek zijn betrokken of waaromtrent
een minder consistent beleid gevoerd wordt. Wellicht speelt
hier mee dat bij het hechteni sbel e id in Amsterdam meer personen betrokken zijn dan in andere arrondissementen zodat
meer variatie in beleid bestaat.
Samenvattend blijkt dus dat in ieder arrondissement de drie
algemene factoren gezamenlijk in belangrijke mate de beslissing om te hechten bepalen. In de onderstaande figuur is
weergegeven welk gewicht in de onderzochte arrondissementen
aan elk van die factoren wordt gegeven.
Figuur 3: het gewicht (beta-coëfficiën't) dat in ieder der
arrondissementen aan de relevante factoren wordt
toegekend
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
de ernst van
de zaak

het strafrechtelijk verleden

chronisch gebruik
alcohol of drugs

In alle arrondissementen neemt de ernst van het delict een
grotere plaats in bij de beslissing tot voorlopige hechtenis
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dan de andere twee factoren. Soms neemt deze ernst een sterk
overheersende plaats in (Den Haag, Breda), soms voert ze in
geringere mate de boventoon (Amsterdam bijvoorbeeld). Ten
aanzien van het strafrechtelijk verleden van de verdachte
zijn er, qua invloed op de hechtenisbeslissing, enige verschillen tussen de arrondissementen. Zo speelt deze factor
in Arnhem een wat kleinere rol dan in Almelo.
Duidelijker lopen de arrondissementen uiteen wat betreft de
betekenis van de factor verslaving. In drie arrondissementen
is de verslaving van groot gewicht bij de hechtenisbeslissing (Arnhem, Groningen, Amsterdam) en in drie heeft deze
factor
een
klein gewicht (Almelo, Breda, Den Haag).
Globaal gesproken stemmen de arrondissementen overeen in het
feit dat de ernst van de zaak een belangrijke rol speelt bij
de hechtenisbeslissing, [naar er zijn (nuance)verschillen ten
aanzien van de rol die het .strafrechtelijk verleden van de
verdachte en diens eventuele verslaving innemen.
Het verschil
in hechtenisbeleid tussen de arrondissementen
is dus ten dele een gevolg van het feit, dat weliswaar dezelfde factoren worden verdisconteerd bij de hechtenisbeslissing,
maar dat die factoren enigszins anders gewogen
worden.
De derde verklaringsmogelijkheid van de beleidsverschillen
is dat er uiteenlopende beoordelingsgrenzen worden gehanteerd.
Om dit na te gaan. kunnen de hechtenispercentages in de arrondissementen met elkaar vergeleken worden, die globaal
overeenstemmen in de gewichten die aan de ernst van de zaak,
het strafrechtelijk verleden en de verslaving worden toegekend bij de hechtenisbeslissing, d.w.z. Den Haag met Breda
en Amsterdam met Groningen. Er blijken ook dan nog aanzienlijke verschillen in hechtenispercentages, zodat geconcludeerd kan worden dat de arrondissementen sterk uiteenlopen
in de grenzen waarboven wel en waarbeneden niet gehecht
wordt. (Gemiddeld verschillen de hechtenispercentages 20 %.)
Dus ook bij inachtneming van dezelfde factoren wordt in het
ene arrondissement sneller dan-elders gehecht; vooral varieert dit bij zaken met een verhoudingsgewijs lichte ernst.
Samengevat komen de analyses betreffende de arrondissementsgewijze verschillen in hechtenisbeleid op het volgende' uit:
Er blijken duidelijke verschillen tussen de arrondissementen qua hechtenisbeleid: hij overeenkomende zaken
wordt in het ene arrondissement veel vaker gehecht dan
in het andere. Deze beleidsverschillen worden deels
veroorzaakt doordat niet (geheel) dezelfde gewichten
worden toegekend aan de drie factoren ernst van de
zaak, strafrechtelijk verleden van de verdachte en
diens eventuele verslaving. En deels ook doordat uiteenlopende grenzen worden aangelegd waarboven wel en
waarbeneden niet wordt gehecht.
- De factoren die voor de gehele onderzochte groep van
belang bleken geven ook een redelijk tot goed inzicht
in het hechtènisbeleid van de onderzochte arrondisse55

inenten afzonderlijk. Er zijn per arrondissement wel iswaar specifieke beleidsbeinvloedende factoren aanwezig, maar deze voegen weinig informatie toe boven de
algemene factoren: ernst van de zaak,. strafrechtelijk
verleden van de verdachte en diens eventuele verslaving.
Uitgedrukt in de terminologie van het examenwezen kan men
stellen dat er bij de beoordeling van zaken, op enkele uitzonderingen na, door de parketten op dezelfde aspecten wordt
gelet. Echter, niet door alle parketten worden deze relevante aspecten in precies dezelfde mate meegewogen, terwijl men
bovendien voor zover dit wel gebeurt, niet overal dezelfde
drempels aanlegt waarboven men een "voldoende" geeft (i.c.
de verdachte wel of niet in preventieve hechtenis laat nemen) .

56

4

Prejudiciërende werking van de
voorlopige hechtenis

Eén van de bezwaren tegen de voorlopige hechtenis, die volgens de commissie Partiële Herziening Strafvordering drongen
tot beperking van dit dwangmiddel is de prejudiciërende werking (28). Hiermee wordt bedoeld dat het vonnis beïnvloed
kan worden door het feit dat er wel of niet voorlopige hechtenis (met een zekere duur) is toegepast.
Zo kan het gegeven dat de verdachte reeds vrijheidsbeneming
heeft ondergaan bevorderen dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd. Daarnaast kan de duur van de
voorlopige hechtenis de lengte van de bij vonnis op te leggen vrijheidsbenemi'ng beïnvloeden. In de beschouwingen over
de prejudicierende werking van de voorlopige hechtenis wordt
vrijwel nooit expliciet aandacht besteed aan de mogelijkheid
dat ook van het niet-opleggen van preventieve hechtenis een
invloed op het latere vonnis kan uitgaan. De rechter kan immers geneigd zijn om met een voorwaardelijke vrijheidsstraf
of geldboete te volstaan als de verdachte niet in voorlopige
hechtenis is gesteld. Ook hierbij gaat het om een beinvloeding van het vonnis door de eerdere beslissing cm wel of
geen voorlopige hechtenis op te leggen. De beslissing om
voorlopige hechtenis toe te passen kan er dus toe leiden dat
aan de verdachte later een zwaardere straf wordt opgelegd
dan zonder dit dwangmiddel zou zijn gekozen. Anderzijds kan
de beslissing cm géén voorlopige hechtenis op te leggen ertoe leiden dat een lichtere straf wordt opgelegd dan waarvoor bij een onmiddellijke executie van de vrijheidsbeneming
door de voorlopige hechtenis zou zijn gekozen.
Gepoogd is een indruk te verkrijgen van de mate waarin deze
effecten optreden. Daartoe zijn de vonnissen in de zaken
waarin voorlopige hechtenis is toegepast vergeleken met die
waarbij dit niet is gebeurd. Het blijkt dat in 92% van de
zaken waarin voorlopige hechtenis is toegepast een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf volgt, terwijl dit 34% is bij de
zaken waarin geen voorlopige hechtenis is bevolen (29). De
duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is
voor deze twee groepen 4 à 5 respectievelijk 1 à 2 maanden
gemiddeld. Het percentage onvoorwaardelijke straffen ligt
bij de groep preventief gehechten dus duidelijk hoger (58%)
en de duur van de aan hen opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is bovendien duidelijk langer (ongeveer 3
maanden).
Op grond van deze gegevens kan men echter uiteraard nog niet
concluderen dat er sprake is van de veronderstelde beïnvloe57

dende effecten. Bedacht moet immers worden, dat het hier
weliswaar allemaal
inbraken betreft, maar dat de ene diefstal met braak qua karakter geheel anders kan zijn dan de
andere.
De uitkomst dat aan de groep preventief gehechten
geiniddel d aanzienlijk zwaardere straffen zij n opgelegd,
heeft wel 1 icht al s achtergrond dat juist bij de relatief
zware zaken voorlopige hechtenis wordt toegepast. Om vast te
stellen in
hoeverre deze interpretatie juist is werd een
specifieke analyse verricht. Daarbij is onderzocht wat het
zuivere verband is tussen de toepassing en de duur van de
voorlopige hechtenis met het vonnis. Nagegaan is of bij categorieën van zaken die qua ernst van het feit, het strafrechtelijk verleden van de verdachte en diens eventuele verslaving aan elkaar gelijk zijn, het vonnis zwaarder uitvalt
indien preventieve hechtenis is toegepast.
Apart wordt behandeld welke invloed op het vonnis uitgaat
van de toepassing en van de duur van de voorlopige hechtenis. Daarna zal aandacht besteed worden aan de arrondissementsgewijze verschillen in deze.
4.1

tiet effect van de toepassing
De eerste vraag aangaande het effect van de toepassing van
voorlopige hechtenis op het vonnis is of, rekening houdend
met de aard der zaken, vaker een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gegeven wordt als de hechtenis is bevolen dan
wanneer dat niet het geval is. De analyse hieromtrent wijst
uit dat dit zeker zo is: dus bij overeenkomstige zaken wordt
duidelijk eerder een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gegeven als voorlopige hechtenis is toegepast.' De partiële correlatie bedraagt 0,35; het percentage toegevoegde verklaarde
variantie is 9 % (30). (De partiële correlatie is een maat
voor de samenhang tussen twee variabelen -in dit geval toepassing voorlopige hechtenis met. strafsoort-, waarbij de invloed van één of meer variabelen -ernst delict, strafrechtelijk verleden, verslaving- wordt uitgeschakeld. Deze maat
vertoont overeenkomst met de eerder behandelde beta-coëfficiënt.)
Nu zou dit prejudiciërende effect van de toepassing van de
voorlopige hechtenis bij relatief lichte zaken anders kunnen
liggen dan bij zware zaken. Het zou
immers te verwachten
zijn dat in
het algemeen bij zware zaken onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen gegeven worden, onafhankelijk van het feit
of voorlopige hechtenis is toegepast.
Vooral bij lichtere
zaken kan men wellicht verwachten dat de rechter zich soms
vanwege de opgelegde voorlopige hechtenis min of meer gedwongen voelt om een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf te geven. De desbetreffende analyses wijzen echter uit dat het
prejudiciërende effect in even sterke mate aanwezig is bij
lichte als zware zaken (31). Ook als het om relatief zware
zaken gaat heeft de verdachte die preventief is gehecht dus
een extra grote kans om een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
opgelegd te krijgen.
Bovenstaande analyses betreffen de relatie tussen de toepassing van de voorlopige hechtenis met de strafsoort.
Daarnaast zou er ook sprake kunnen zijn van een invloed op
de strafmaat: de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke
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vrijheidsstraf. Nagegaan is of bij overeenkomstige zaken in
de gevallen waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd is de duur daarvan samenhangt met het feit of voorlopige hechtenis is bevolen. Het blijkt dat over het algemeen
deze duur niet noemenswaard langer is bij de zaken waarin
voorlopige hechtenis is toegepast, dan waarbij dit niet het
geval was (32).
Tenslotte is een analyse verricht om na te gaan of de toepassing van de voorlopige hechtenis voor een specifieke
groep van gevallen er toe kan leiden dat juist een lichtere
straf gegeven wordt. Het is denkbaar dat de rechter ter zitting
er toe geneigd is om (in lichtere zaken) een straf te
geven die gelijk is aan de duur van de reeds ondergane hechtenis, terwijl hij in vergelijkbare zaken waarin geen voorlopige hechtenis is toegepast 'het volle pond' geeft. In het
bijzonder zou dit kunnen gelden voor de zaken waarin de
voorlopige hechtenis voor de zitting is geschorst of opgeheven.
In dit verband is bekeken of in zaken waar het vonnis de
duur van de ondergane voorlopige hechtenis niet of met minder dan 14 dagen overtreft de strafmaat lichter is uitgevallen dan in vergelijkbare zaken waarin geen voorlopige hechtenis is bevolen. Tegengesteld aan de geopperde verwachting
blijkt dat ook bij deze categorie het vonnis zwaarder uitvalt indien wel voorlopige hechtenis is toegepast (33).
Voorts is nagegaan of in de zaken waarin de voorlopige hechtenis voor de zitting is geschorst of opgeheven een lichter
vonnis is gegeven dan in vergelijkbare zaken waarin geen
voorlopige hechtenis is toegepast. Ook hier blijkt dat het
vonnis niet lichter uitvalt als de voorlopige hechtenis voor
de zitting is geschorst of opgeheven (34).
Geconcludeerd kan worden dat het al dan niet toepassen van
voorlopige hechtenis gemiddeld over de onderzochte arrondissementen een prejudiciërend effect heeft op de strafsoort,
maar nauwelijks op de strafmaat. Hierbij is er geen onderscheid tussen relatief lichte en relatief zware zaken aanwezig. Ook hij enkele specifieke gevallen waar men wellicht
een omgekeerd effect zou kunnen verwachten blijkt het toepassen van voorlopige hechtenis nooit ten voordele van de
verdachte te werken.
4.2

liet effect van de duur
De duur van de voorlopige hechtenis zou kunnen beinvloeden
hoe lang de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf uitvalt. Er is, rekening houdend met verschillen
in kenmerken van zaak en verdachte, inderdaad een relatie
tussen hechtenisduur en strafmaat (de partiël-é correlatie
bedraagt
0,43; het percentage toegevoegde verklaarde variantie bedraagt 13) (35). In vergelijkbare zaken wordt een
korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd als de hechtenis kort duurt en een langere als de hechtenis een geruime
tijd duurt.

4.3

Arrondissementsgewijze vergelijking

Naast deze analyses op de totale onderzochte groep is onder59

zocht in hoeverre de geconstateerde prejudiciërende effecten
van de voorlopige hechtenis per arrondissement aanwezig zijn.
Daartoe is in de eerste plaats voor ieder arrondissement berekend hoe veel invloed de toepassing van de voorlopige
hechtenis uitoefent op de strafsoort. Bij de beschreven analyse op de totale groep werd hierbij rekening gehouden met
de verschillen in zaken qua ernst van het delict, strafrechtelijk verleden van de verdachte en diens eventuele verslaDit is ook gedaan bij de analyses per arrondissement,
ving.
maar bovendien is rekening gehouden met die specifiekefactoren die in de diverse arrondissementen mede invloed uitoefenen op de hechtenisbeslissing (zie hoofdstuk 3.3). De resul taten zijn weergegeven in tabel 13.

De mate waarin het prejudiciërende effect van de toepassing
van de voorlopige hechtenis aanwezig is varieert sterk per
arrondissement. Zo is er in Den Haag geen prejudiciërend effect zichtbaar, terwijl dit in Arnhem, Almelo en Amsterdam
sterk aanwezig is.
Het bestaan van arrondissementsgewijze verschillen maakt het
mogelijk om nader in te gaan op de aard van het prejudiciërende effect. Is de positieve relatie in sommige arrondisseinenten tussen de toepassing van de voorlopige hechtenis en
Tabel 13: het verband tussen de toepassing van de voorlopige
hechtenis op de strafsoort (wel of geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf), rekening houdend met
de ernst van het delict, het strafrechtelijke verleden van de verdachte, diens eventuele verslaving,
en arrondissementsspecifieke factoren
het verband
(partiële correlatie)
tussen de toepassing
van de voorlopige
hechtenis en de strafsoort
Breda
Arnhem
Al in el o
Den Haag
Amsterdam
Groningen

0,34
0,47
0,56
-0,01
0,41
0,28

het percentage
toegevoegde
verklaarde variantie

8%
15%
20%
0%
11%
6%

het vonnis een gevolg van het opleggen van relatief zware
straffen aan voorlopig gehechten of juist van het opleggen
van relatief lichte straffen aan niet-gehechten?
Om deze vragen te beantwoorden wordt allereerst de relatie
tussen het hechtenisbeleid en het straftoemetingsbeleid nader geëxploreerd, door een vergelijking te maken van de arrondissementen waarin een relati-ef sterk prejudiciërend effect is geconstateerd (Amsterdam, Almelo, Arnhem) met die
met een minder duidelijk aanwezig effect (Den Haag, Groningen, Breda).
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Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gemiddelde percentage
zaken waarbij voorlopige hechtenis is opgelegd, en het percentage zaken waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
gegeven wordt. Zowel de hechtenispercentages als de percentages vrijheidsstraffen zijn berekend op een zodanige wijze
dat invloed van mogelijke verschillen in de aard van de behandelde.zaken is uitgeschakeld (36).
De arrondissementen, zo blijkt uit tabel 14, waar een groot
prejudiciërend effect van de voorlopige hechtenis bestaat
worden gekenmerkt door een relatief hoog hechtenispercentage
en een percentage onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen dat
Tabel 14: het hechtenispercentage en het percentage onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in arrondissementen
met een klein en een groot prejudiciërend effect
van'de toepassing van de voorlopige hechtenis
gemiddeld
prejudiciërend
effect
(gemidd.
partiële
correlatie)

gemiddeld
percentage
zaken waarin
voorlopige
hechtenis
tenuitvoer
is gelegd

gemiddeld
percentage
opgelegde
onvoorw.
vrijheidsstraffen

Den Haag, Breda,
Groningen

0,20

48%

75%

Amsterdam,
Almelo, Arnhem

0,48

61%

63%

daar nauwelijks bovenuit gaat. Hieruit blijkt dat als een
verdachte niet in voorlopige hechtenis is gesteld de kans
erg klein is dat hij alsnog een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zal krijgen. Er bestaat kennelijk binnen deze arrondissementen een zekere weerstand bij de rechters om vrijheidsstraffen op te leggen aan verdachten die niet reeds in
preventieve hechtenis zijn genomen. De gevonden correlatie
tussen de hechtenisbeslissing en het vonnis berust in deze
arrondissementen dus kennelijk hierop, dat in vergelijkbare
zaken een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt gegeven al s
toegepast, terwijl met een voorvoorlopige hechtenis is
waardelijke straf of boete volstaan wordt indien geen hechtenis is toegepast.
In de arrondissementen met een geringer prejudiciërend effect worden minder verdachten in voorlopige hechtenis gesteld. Maar de kans is vrij groot dat, ook als men niet gehecht is, toch nog een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
gegeven zal worden.
Op grond van het bovenstaande lijken er twee modellen te
bestaan ter zake van het hechtenisbeleid, aan te duiden met
het Haagse en het Amsterdamse model , genoemd naar de twee
grootste in het onderzoek betrokken arrondissementen. In het
Haagse model worden verdachten niet snel in voorlopige hech61

tenis gesteld, maar wel veel lopende vonnissen opgelegd,
d.w.z. onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen die pas op terworden. In het Amsterdamse model wordt
mijn geëxecuteerd
eerder overgegaan tot voorlopige hechtenis, maar geeft men
naderhand geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf aan degenen
die niet gehecht waren.
Doordat het percentage opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in het Amsterdamse model lager ligt dan in het
Haagse, kan gesteld worden dat de straftoemeting in het eerste model milder is.
Het uiteenlopende hechtenis- en straftoernetingsbeleid in de
twee roodellen zou ook consequenties kunnen hebben voor de
duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen.
Worden in het Haagse model, waar relatief veel lopende vonnissen gegeven worden, over het algemeen langere onvoorwaardel i j ke vrijheidsstraffen opgelegd dan in het Amsterdamse
model, waar men zulke straffen slechts oplegt als de verdachte in voorlopige hechtenis is gesteld? Met andere woorden, betreft de betrekkelijke mildheid van de straftoemeting
in het Amsterdamse model ook de duur van de opgelegde vrijheidsstraffen? Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord.
Nagegaan is of in vergelijkbare zaken de duur van de voorlopige hechtenis verschilt per model (bijlage 7). liet blijkt
dat de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in het Amsterdamse model gemiddeld een maand lager
ligt dan in het Haagse model.
Per saldo is de straftoemeting in het Amsterdamse model
-veel voorlopige hechtenissen, weinig lopende vonnissen-,
milder dan in het Haagse model -weinig voorlopige hechtenissen, veel lopende vonnissen-, omdat er zowel minder als kortere onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden opgelegd.
Naast een analyse van de prejudiciërende werking van de toepassing van de voorlopige hechtenis per arrondissement, is
ook nagegaan in hoeverre de arrondissementen uiteenlopen in
de mate waarin de hechtenisduur de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf beinvloedt. Er blijkt inderdaad duidelijke variatie te bestaan in de mate waarin dit
prejudiciërend effect per arrondissement voorkomt. (De partiële correlatie varieert van 0,35 tot 0,77.) Wordt echter
onderzocht of de prejudiciërende werking van de duur van de
voorlopige hechtenis in de twee modellen die hierboven beschreven werden, uiteenloopt, dan blijkt echter dat deze
prejudiciërende werking in beide modellen op hetzelfde niveau ligt.
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Slot

Nadat in de voorgaande hoofdstukken de resultaten van de
verrichte studie zijn gepresenteerd, worden in deze slotbeschouwing naar aanleiding van de bevindingen enkele meer interpreterende,opnerkingen gemaakt.
5.1

De beslissing tot voorlopige hechtenis
De wetgever heeft de voorlopige hechtenis vooral willen beperken door een aanscherping van de gronden waarop voorlopige hechtenis mogelijk is. Daarmee hebben de gronden voor
voorlopige hechtenis een centrale plaats gekregen in het geheel aan wettelijke bepalingen omtrent toepassing van voorlopige hechtenis. Indien het delict in principe voorlopige
hechtenis toelaat (art. 67 Sv) mag dit dwangmiddel pas worden toegepast als er een ernstig gevaar is voor vlucht van
de verdachte, herhaling van (een ernstig) misdrijf, belemmering van de waarheidsvinding, of als de rechtsorde (bij zeer
zware misdrijven) ernstig geschokt is. Vervolgens geldt dan
nog dat voorlopige hechtenis achterwege dient te blijven als
er ernstig rekening wee moet worden gehouden dat het vonnis
minder vrijheidsbeneming zal impliceren dan met de voorlopige hechtenis zal worden ondergaan.
Uit het onderzoek zijn een aantal gegevens gekomen over de
factoren die de beslissing tot voorlopige hechtenis bepalen.
Hoe verhouden deze factoren zich nu tot het hierboven geschetste wettelijke roodel? Aan ieder van de drie factoren
die in het algemeen van groot gewicht blijken te zijn voor
de toepassing van de voorlopige hechtenis wordt een korte
bespreking gewijd.
De ernst van het delict bepaalt in belangrijke mate of
voorlopige hechtenis wordt toegepast. Deze ernst staat
los van de gronden voor voorlopige hechtenis: de waarde van het gestolene en de toegebrachte schade heeft
als zodanig immers weinig van doen met de kans op
vlucht, herhaling of belemmering van de waarheidsvinding. Wel heeft de ernst van het delict te maken met
het te verwachten vonnis: bij zaken met geringe ernst
is de kans groot dat er géén of slechts een korte
vrijheidsbeneming zal volgen. Omdat de ernst van het
delict zulk een overheersende factor is, en de mate
van toepassing van voorlopige hechtenis evenredig toeneemt [net de ernst van het delict, is het aannemelijk
dat deze factor als zodànig bepalend is voor de nei63

ging om voorlopige hechtenis toe te passen, hetgeen
weer is dan de marginaal-toetsende rol die deze factor
in het wettelijk model toegedacht is (37). Hiermee is
gezegd dat
bij confrontatie met een zaak de neiging
om voorlopige hechtenis te vorderen in eerste instantie afhankelijk - is van het oordeel over de ernst van
het begane strafbare feit en de daarbij horende straf;
Het strafrechtelijk verl eden van de verdachte bei nvloedt tevens de beslissing tot voorlopige hechtenis.
Deze factor is ook veelvuldig aangetroffen in de motiveringen van de beslissing tot voorlopige hechtenis.
Daarbij wordt veelal gewezen op eerdere veroordelingen of eerdere contacten met politie dan wel justitie;
slechts in een minderheid van de gevallen worden specifieke elementen uit het strafrechtelijk verleden
(als de recidivesnelheid) genoemd. Dus in de meeste
gevallen wordt de nadruk gelegd op de globale kenmerken van verdachtes strafrechtelijk verleden. Ditzelfde
beeld komt naar voren uit de analyses omtrent de factoren die de beslissing tot voorlopige hechtenis bepal en. -Van de kenmerken van het strafrechtelijk verleden is het aantal vermelde zaken in het Algemeen Documentatieregister mede bepalend voor de beslissing
voorlopige hechtenis toe te passen, en niet of nauwelijks specifiekere elementen als recidivesnelheid, de
mate waarin soortgelijke delicten als de. huidige gegepleegd zijn etc.
De vraag is nu hoe deze bevindingen zich verhouden tot
de gronden voor voorlopige hechtenis: wat is de relatie tussen het aantal eerder gepleegde strafbare feiten en het gevaar dat de verdachte zich korte tijd na
zijn arrestatie opnieuw schuldig zal maken aan het begaan van ernstige delicten? In het algemeen heeft het
strafrechtelijk verleden wel een zekere voorspellende
waarde voor de kans waarop recidive plaatsvindt (38).
Dit geldt met name als een langere termijn n in ogenschouw wordt genomen.
Bij het bevel tot voorlopige
hechtenis gaat het echter niet om een voorspelling of
de verdachte zich wel weer eens aan het begaan van
delicten schuldig zal maken, maar of de verdachte op
korte termijn een ernstig delict zal begaan (namel ijk
waarop zes jaar of meer is gesteld). Het is zeer te
betwijfelen of het globale karakter van het strafrechterlijk verleden een goede voorspelling kan geven voor
het bestaan van een onmiddellijk gevaar voorherhaling
(39). Men kan zich dan ook afvragen of de rechterlijke
macht het strafrechtelijk verleden van de verdachte in
de besluitvorming over het bevelen van voorlopige
hechtenis een rol laat spelen omdat dit verleden als
een goede voorspeller wordt beschouwd van onmiddellijk
herhalingsgevaar. Als ook gelet wordt op de bevinding
dat de mate van toepassing van de voorlopige hechtenis
evenredig toeneemt met de zwaarte van het strafrechtelijk verleden (tegen een verdachte met 6 t/m 10 strafbare feiten wordt eerder voorlopige hechtenis bevolen
dan bij 3 t/m 5 delicten en tegen een verdachte met
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meer dan 10 delicten nog weer eerder) lijkt het waarschijnlijk dat de mate waarin de verdachte zich in het
verleden schuldig maakte aan strafbare feiten als zodànig, d.w.z. los van het onmiddellijke herhalingsgevaar, medebepalend is voor de neiging an voorlopige
hechtenis toe te passen. De voorlopige hechtenis wordt
in deze zaken des te sterker wenselijk geacht, naarmate de verdachte al eerder strafbare feiten pleegde,
min.of meer onafhankelijk van de vraag of er duidelijke en specifieke aanwijzingen zijn dat een spoedige
herhaling van een ernstig misdrijf zeer aannemelijk
is;
- De verslaving van de verdachte aan alcohol of drugs
bepaalt als derde factor of voorlopige hechtenis wordt
toegepast. Deze factor lijkt een 'duidelijke relatie te
hebben met de gronden voor voorlopige hechtenis. De
kans dat een verslaafde opnieuw een delict zal plegen
is immers duidelijk groter dan bij niet-verslaafden.
Daarnaast zouden bij het insluiten van verdachten die
verslaafd zijn aan drugs echter ook medische of psycho-sociale overwegingen een rol kunnen spelen (hulpverlening).
Uit de bespreking van de drie beslissingsbepalende factoren
naar
komt
voren dat deze niet of niet altijd betrekking
hebben op de gronden voor voorlopige hechtenis, dat wil zeggen op een specifieke prognose omtrent het te verwachten gedrag van de verdachte.
Nadere, analyse heeft uitgewezen dat bij relatief zware zaken
bij de hechtenisbeslissing de ernst van de zaak een groot
gewicht in de schaal legt en verslaving nauwel ijks; bij relatief lichte
zaken neemt de verslaving wel
en de ernst
geen vooraanstaande plaats in. Deze bevindingen wijzen erop
dat de gronden voor voorlopige hechtenis bij lichte zaken
een zwaarder stempel drukken op de beslissing tot voorlopige
hechtenis dan bij zware zaken.
Dit brengt ons tot de volgende veronderstellingen over het
besluitvormingsproces.
Bij lichtere zaken is de officier in principe geneigd niet
te vorderen. Hij zal alleen vorderen wanneer er een duidelijke grond voor voorlopige hechtenis aanwezig is. Bij zaken
met een wat ernstiger karakter en een verdachte niet een duidelijk aanwezig strafrechtelijk verleden is de officier van
justitie in principe geneigd voorlopige hechtenis te vorderen. Hij ziet hier slechts vanaf wanneer er tegenindicaties
zijn, dat wil zeggen wanneer er duidel ijk geen enkele grond
voor voorlopige hechtenis aanwezig is. Bij deze zaken staat
de ernst van het delict, hoewel formeel geen grond voor de
voorlopige hechtenis, op de voorgrond.
Dit brengt met zich
mee dat dan naar een hechtenisgrond gezocht zal worden, nadat de beslissing *om de hechtenis te vorderen reeds is genomen.
Het onderzoek naar de toepassing van de voorlopige hechtenis
betrof één delict (diefstal met braak) en één groep van verdachten (meerderjarige Nederlanders). In hoeverre gelden de
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conclusies ook voor andere delicten en andere groepen verdachten? Voordat hierop wordt ingegaan de opmerking dat een
aanzienlijk deel van de voorlopige hechtenissen bevolen werd
bij het delict diefstal met braak (36% van alle voorlopige
hechtenissen in 1977) en dat de meerderheid van de voorlopige hechtenissen meerderjarige Nederlanders betreft (67% in
1977).
- Andere delicten. liet lijkt aannemelijk dat het beslissingsproces bij de toepassing van voorlopige hechtenis
bij andere vermogensmisdrijven als diefstal in vereniging
en eenvoudige diefstal niet sterk zal afwijken
van dat bij diefstal met braak. Anders zou dit kunnen
liggen bij misdrijven die qua karakter sterk afwijken
van het onderzochte delict. Een indruk in hoeverre dat
het geval is kan worden verkregen met behulp van materiaal dat in het kader van een ander WODC-onderzoek is
verzameld (40). Bij zware misdrijven in de gewelds- en
zedensfeer blijkt de toepassing van voorlopige hechtenis in de eerste plaats afhankelijk te zijn van de
aard van het delict: deze misdrijven worden als zo
zwaar beschouwd dat voorlopige hechtenis alleen al op
grond daarvan wenselijk is. Hierbij kan tevens meespelen dat men van mening is dat de rechtsorde ernstig is
geschokt, hetgeen op zich een hechtenisgrond is. Naast
di.t oordeel
over de ernst van de strafbaar gestelde
gedraging beinvloedt de feitelijke ernst van het delict de toepassing van voorlopige hechtenis: de mate
waarin schade of letsel is toegebracht, de waarde van
het gestolene. In mindere mate speelt hierbij ook het
strafrechtelijke verleden van de verdachte een rol.
Dus evenals bij diefstal met braak wordt de toepassing
van voorlopige hechtenis vooral bepaald door de ernst
van het delict, zij het dat bij de zware misdrijven in
de gewelds- en zedensfeer dit ernstoordeel in belangrijke mate bepaald wordt door de aard van het betreffende gedrag. Net als bij de analyses betreffende
diefstal met braak beinvloedt het strafrechtelijk verleden in wat mindere mate dan de ernst van het delict
de hechtenisbeslissing.
Hoewel de getrokken conclusies over het beslissingsproces bij de toepassing van voorlopige hechtenis bij
diefstal met braak niet zonder meer van toepassing moworden verklaard op andersoortige delicten, zijn
gen
er dus opvallende. overeenkomsten te constateren.
- Andere verdachten. De verkregen resultaten mogen zeker
niet zonder meer van toepassing worden verklaard op
buitenlandse verdachten:
daar zal de hechtenisgrond
van vluchtgevaar immers een voorname rol vervullen.
Dit geldt zaker voor die buitenlandse verdachten die
geen vaste woon- of verblijfplaats in ons land hebben.
Als het daarentegen gaat an buitenlanders die hier wel
een vaste woon- of verblijfplaats hebben is het waarschijnlijk dat het beslissingsproces omtrent voorlopige hechtenis in belangrijke mate overeenkomt met
dit bij Nederlanders (41).
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De bevindingen mogen ook niet van toepassing worden
verklaard op minderjarige verdachten. De voorlopige
hechtenis zal bij die groep vaak een andere functie
vervullen dan bij meerderjarigen, zoals het vooruitlopen op ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.
Tenslotte nog een algemene opmerking met betrekking tot de
effectiviteit van de wetswijziging van 1973.
Zoals gezegd is bij die wetswijziging gepoogd de toepassing
van de voorlopige hechtenis sterker dan voorheen aan banden
te leggen. Dit doel heeft de wetgever vooral willen bereiken
door een verscherpte formulering van de gronden voor voorlopige hechtenis. Uit de analyses komt naar voren dat deze
hechtenisgronden nogal eens een secundaire rol spelen. Dit
gegeven brengt met zich mee dat de verscherping van de gronden als zodanig de toepassing van voorlopige hechtenis waarschijnlijk slechts in beperkte mate zal hebben beïnvloed.
5.2

Motivering van de beslissing
De wet vraagt een nauwkeurige motivering van de beslissing
om voorlopige hechtenis toe te passen: nauwkeurig moet worden omschreven welke gedragingen, feiten of omstandigheden
doen blijken dat er gevaar is voor vlucht, herhaling of belemmering van de waarheidsvinding. Gebleken is dat in een
niet te verwaarlozen aantal gevallen in het geheel niet gemotiveerd wordt waarom een hechtenisgrond aanwezig geacht
wordt. Tevens is gebleken dat in een groot aantal gevallen
de motivering geen nauwkeurige omschrijving van gedragingen,
feiten of omstandigheden inhoudt: nogal eens worden aspecten
genoemd die weinig van doen hebben met het te verwachten gedrag van de verdachte, die een herhaling zijn van de hechtenisgrond, of die een zeer globaal karakter dragen. Geconcludeerd kan daarom worden dat de verscherping van de motiveringseisen er niet toe heeft geleid dat het bevel tot voorlopige hechtenis inderdaad steeds op een goede motivering
wordt gestoeld. Gezien de conclusies omtrent de wijze waarop
de beslissing om voorlopige hechtenis toe te passen tot
stand komt, is dit niet verwonderlijk. De gronden voor voorlopige hechtenis spelen nogal eens een rol van ondergeschikte betekenis, zodat het aangeven van een hechtenisgrond en
het motiveren waarom deze grond aanwezig geacht wordt vaak
achteraf plaatsvindt, als de belissing in wezen al is genomen. De bevindingen van het onderzoek logenstraffen dan ook
niet de elders geuite opinie, dat verscherping van de gronden en van de rnotiveringseisen slechts tot een vermeerdering
van "kretologie" zou leiden (42).

5.3

Prejudiciërende werking
Voorlopige hechtenis moet achterwege blijven, wanneer ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat
aan de verdachte in geval van veroordeling geen onvoorwaardel ijke vrijheidsstraf of een tot vri j heidsbenerni ng strekkende maatregel
zal worden opgelegd, dan wel dat deze hij
de tenuitvoerlegging van het bevel langere tijd van zijn
vrijheid berooft zou blijven dan de duur van de straf of
maatregel (art. 67a lid 3 Sv). In 90% van de gevallen blijkt
de strafmaat gelijk te zijn aan of hoger dan de duur van de
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voorlopige hechtenis. Daarmee is niet gezegd dat in de overige 10 % van de gevallen onverantwoord is gehandeld. "Immers", zo stelt Melai, "kunnen tijdens het onderzoek ter
zitting feiten en omstandigheden aan het licht zijn gekomen,
die de rechter doen afzien van het opleggen van een vrijheidsstraf, terwijl op het tijdstip dat de voorlopige hechtenis werd bevolen de rechter van die feiten en omstandigheden niet op de hoogte was (en ook niet kon zijn), en de
toepassing van dit dwangmiddel onvermijdelijk leek" (4.3).
Van meer belang is de vraag of het feit dat de verdachte in
voorlopige hechtenis is gesteld er toe,leidt dat hij een
zwaarder vonnis krijgt dan degene die tot de zitting op
vrije voeten blijft. En ten tweede, of de verdachte die lang
in voorlopige hechtenis doorbrengt een hogere straf krijgt
dan degene die kort zit. Deze verschijnselen heten de prejudiciërende effecten van de voorlopige hechtenis. Blijkens
de resultaten doen zich zulke effecten inderdaad voor.
In dit onderzoek is aangetoond dat bij overeenkomende zaken
eerder een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gegeven wordt
indien voorlopige hechtenis is toegepast en dat de duur van
de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf mede afhankelijk is van de duur van de ondergane voorlopige hechtenis.
Er gaat kennelijk invloed uit van het hechtenisbeleid op het
straftoernetingsbeleid, waardoor de verdachten die voorlopig
gehecht zijn strenger gevonnist worden dan verdachten die
in vrijheid blijven.
Afzonderlijk zal hieronder aandacht worden besteed aan de
relatie tussen het toepassen van voorlopige hechtenis en.het
opleggen van onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, en de relatie
tussen de hechtenisduur en de duur van de opgelegde vrijheidsstraf.
a.

De relatie tussen de toepassing van voorlopige hechtenis
en het opleggen van onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

Wat is nu de achtergrond van het verband tussen het hechtenis- en straftoernetingsbeleid, die veroorzaakt dat het vonnis in vergelijkbare zaken afhankelijk wordt van het feit
dat voorlopige hechtenis is toegepast? Uit een vergelijking
van de arrondissementen waar duidelijk een prejudiciërend
effect is geconstateerd niet die waar dit minder het geval
is, blijkt dat er twee verschillende benaderingen bestaan
terzake van het hechtenis- en straftoemetingsbeleid: het
'Amsterdamse' en het 'Haagse model'.
In het Amsterdamse model , dat in Amsterdam, Almelo en Arnhem gevolgd wordt, worden relatief veel verdachten in voorlopige hechtenis gesteld. Indien géén voorlopige hechtenis
is toegepast volgt er echter vrijwel nooit een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Kennelijk bestaat er sterk de neiging af te zien van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
indien de verdachte tot de zitting op vrije voeten blijft,
ook als in-een vergelijkbaar geval wel voorlopige hechtenis
en dus ook een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gegeven is.
Er bestaat hier naar het zich laat aanzien de opvatting dat,
als vri j heidsbenerni ng geboden is, deze zo snel mogelijk mid-.
dels voorlopige hechtenis gerealiseerd moet worden.
In het Haagse model, dat in Den Haag, Breda en Groningen ge68

vol gd wordt, worden relatief weinig verdachten gehecht. Maar
er worden veel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen gegeven,
ook aan degenen die niet in voorlopige hechtenis gesteld waren. tiet geven van lopende vonnissen wordt kennelijk niet
als bezwaarlijk gevoeld, gezien de ruime mate waarin deze
opgelegd worden.
Naar aanleiding van het vinden van het bestaan van deze twee
uiteenlopende modellen kunnen enige kanttekeningen geplaatst
worden.
Juridisch bezien is het Haagse model zuiverder dan het Amsterdamse. Doordat in het Haagse model relatief weinig gehecht wordt, hoeft de rechter zich op de terechtzitting over
het algemeen minder gebonden te voelen in het bepalen van
strafsoort en strafmaat. Bovendien ligt een strak hechtenisbeleid meer in de lijn der wet, die vereist dat voorlopige
hechtenis alleen dan mag worden toegepast als er gegronde
redenen voor zijn. Het feit dat een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming op zijn plaats is vormt geen voldoende grond.
In het Amsterdamse model, waar relatief veelvuldig voorlopige hechtenis wordt toegepast, beperkt de beslissing van de
rechter-commissaris (en eventueel de raadkamer) de vrijheid
van de rechter ter zitting in sterke mate. Dit is binnen dit
roodel niet slechts een theoretische veronderstelling: gebleken is immers dat in het Amsterdamse model in vergelijkbare
zaken het vonnis sterker afhankelijk is van het feit of
voorlopige hechtenis is toegepast. De strafto.emeti ng blijkt
in het Amsterdamse model dus in belangrijke mate te worden
gestuurd door de rechter-commissaris en de raadkamer. Daarnaast lijkt het hechtenisbeleid mede te worden bepaald door
de wenselijkheid snel met de realisering van de vrijheidsbeneming te beginnen. Deze overweging behoort niet tot de wettelijke gronden van de voorlopige hechtenis.
Het verschil tussen het Haagse en Amsterdamse model wordt
vermoedelijk veroorzaakt door een uiteenlopende visie op
de wenselijkheid of onwenselijkheid van lopende vonnissen.
Waar het geven van lopende vonnissen minder wenselijk geacht
wordt -het Amsterdamse model- volgt zelden een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf als géén voorlopige hechtenis is toegepast. Kennelijk is men van mening dat, als een vrijheidsbeneming op zijn plaats is, deze zo snel mogel ijk, middel s
voorlopige hechtenis gerealiseerd moet worden. Het aanleggen
van, een hoge drempel voor het geven van een lopend vonnis
kan voortkomen uit de gedachte dat een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf niet meer op zijn plaats is als de verdachte
de tijd tot de berechting op vrije voeten is gebleven (vaak
een periode van ruim een half jaar), en/of de tenuitvoerlegging van het vonnis nog enige tijd op zich zal laten wachten.
Vanwege deze 'clementie'-overwegingen wordt in vergelijkbare
zaken milder gestraft indien geen hechtenis werd toegepast
dan wanneer dat wel het geval is. Deze zelfde overwegingen
leiden echter tevens logischerwijze tot de neiging cru wat
minder terughoudend te zijn bij het opleggen van voorlopige
hechtenis.
In het Haagse model bestaat in veel mindere mate de neiging
af te zien van het geven van lopende vonnissen. De nadelen
van -het opleggen van op een later tijdstip te executerenvrijheid.sstraffen
aan verdachten die na hun arrestatie op
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vrije voeten zijn gebleven worden binnen dit model minder
Logischerwijze ontbreekt hier dan tevens de
zwaar gewogen.
aandrang om bij de meer zware misdrijven in principe voorlopige hechtenis op te leggen (ter voorkoming van een lopend
vonnis).
Per saldo veroorzaken de hier genoemde clementie-overwegingen ten aanzien van de verdachten die niet in voorlopige
hechtenis zijn genomen dat in de arrondissementen waar het
Amsterdamse model gevolgd wordt, de straftoemeting gemiddeld
milder is dan in de arrondissementen die het Haags model
volgen. Bovendien is gevonden dat in de zaken waarin een onwordt, deze in de
voorwaardelijke vrijheidsstraf gevonnist
arrondissementen met het Amsterdamse model lichter uitvallen
dan
in de arrondissementen met het Haagse model (in vergelijkbare zaken uiteraard.)

In tegenstelling tot wat men zou verwachten gaat een mild,
dat wil zeggen terughoudend, hechtenisbeleid niet samen met
een mild straftoemetingsbeleid. Binnen de door ons bestudeerde arrondissementen gaat, integendeel, een terughoudend
hechtenisbeleid samen met een.wat strengere straftoemeting.
Op grond van deze bevindingen moet worden betwijfeld of onder de huidige omstandigheden een verdere terugdringing van
de voorlopige hechtenis wel zal leiden tot een (blijvende)
van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Binnen
inperking
die het Haagse model aanhouden is een
de arrondissementen
effect niet zonder meer te verwachten. Binnen de
dergelijk
arrondissementen die het Amsterdamse model volgen zou een
verdergaande terugdringing van de voorlopige hechtenis kunnen leiden tot een gewenning aan lopende vonnissen. De nu
aanwezige neiging om van een vrijheidsstraf af te zien wanneer geen voorlopige hechtenis is opgelegd zou gaandeweg geringer kunnen worden.
b.

De relatie tussen de duur van voorlopige hechtenis
en de duur van opgelegde vrijheidsstraf

In vergelijkbare zaken blijkt er een samenhang te bestaan
tussen de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke straf en
de hechtenisduur. Bij de interpretatie van dit gegeven doen
zich twee mogelijkheden voor.
Ten eerste kan de rechter volstaan met een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die overeenkomt met de korte hechtenisduur, hoewel hij in vergelijkbare zaken een zwaarder vonnis in zijn hoofd heeft. Zulk een clementie-overweging zou
zich met name kunnen voordoen als de voorlopige hechtenis
voor de zitting was geschorst of opgeheven: dan zou er immers een nieuwe vrijheidsbeneming moeten volgen.
Ten tweede is het mogelijk dat het vonnis aangepast wordt
aan de hechtenisduur, hoewel in vergelijkbare gevallen lichtere straffen gegeven worden (als ook de hechtenis korter
duurde). Men zou kunnen stellen dat in deze zaken eerder een
schorsing of opheffing van de voorlopige hechtenis had moeten plaatsvinden.
Welke van de geschetste mogelijkheden de achtergrond vormt
van het prejudiciërende effect valt op basis van het onderzoekrnateriaal niet te bepalen.
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5.4

Rechts- en reclasseringsbijstand
Met de wetswijziging is de verdachte in beginsel verzekerd
van rechtsbijstand bij de inverzekeringstelling en tijdens
de voorlopige hechtenis. Het dossieronderzoek toont van de
praktijk van dit beginsel alleen één, overigens niet onbelangrijk, aspect, namelijk of de raadsman aanwezig is bij de
beslissingsmomenten omtrent toepassing en verlenging van de
voorlopige hechtenis. Uit het onderzoek blijkt dat in zeer
veel gevallen de raadsman niet aanwezig is als de verdachten
op deze momenten gehoord worden. Er kan dan ook niet tot een
grote invloed van de raadsman op de beslissing omtrent voorlopige hechtenis worden geconcludeerd, tenminste voor zover
die invloed afhankelijk is van de lijfelijke aanwezigheid.
Wat de raadsman eventueel verder aan activiteiten ontplooit
valt buiten het gezichtsveld van dit onderzoek.
De reclasseringsbijstand bestaat in dit verband uit de
vroeghulp en de vroeghulprapportage. Van het laatste werd
verwacht dat het een bijdrage zou kunnen leveren aan de beslissing al dan niet voorlopige hechtenis toe te passen. Aan
de bevinding dat in een gering aantal zaken van (mondelinge
of schriftelijke) rapportage is gebleken mogen geen algemene
conclusies verbonden worden. Het is namelijk de vraag of deze rapportage op een systematische wijze in het dossier
wordt vastgelegd.

5.5

Arrondissementsgewijze vergelijking
Een belangrijke reden voor dit dossieronderzoek vormde de
vraag waaraan de eerder geconstateerde grote verschillen bij
de toepassing van voorlopige hechtenis tussen de arrondissementen kunnen worden toegeschreven: aan een verschil in zaken per arrondissement of aan een verschil in het gevoerde
beleid.
De verrichte analyses op het dossiermateriaal betreffen het
toepassingsbeleid. liet toepassingsbeleid is, en dat is tot
nu toe nog niet aan de orde gesteld, mede afhankelijk van
het beleid van de rechter-commissaris omtrent toe- of afwijzing van de door de officier van justitie ingediende vordering tot inbewaringstelling.
De geconstateerde variatie in
het toepassingsbeleid tussen de arrondissementen kan (mede)
veroorzaakt zijn doordat in het ene arrondissement meer danin een ander dergelijke vorderingen worden afgewezen. Deze
mogelijkheid is, met behulp van gegevens uit de jaarverslagen van het Openbaar Ministerie, onderzocht. Er blijkt géén
verband tussen de mate waarin vorderingen tot inbewaringstelling worden afgewezen en de mate waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast (44). De verschillen in toepassingsbeleid tussen de arrondissementen kunnen derhalve niet worden
toegeschreven aan verschillen in het beleid van de rechtercommissaris inzake toe- of afwijzing van de vordering van de
officier van justitie. Voorzover er beleidsverschillen zijn,
berusten deze op het beleid dat door het parket en de rechter-commissie gezamenlijk wordt gevoerd.
De analyses met betrekking tot het toepassingsbeleid laten
zien, dat ook bij gelijke zaken er inderdaad verschillen
zijn in de hechtenispercentages per arrondissement. Er bestaat dus een beleidsmatig verschil tussen de arrondissemen71

ten in het toepassingsbeleid. Weliswaar worden dezelfde criteria gehanteerd, maar deze criteria worden enigszins anders
gewogen én verschillende grenzen worden aangelegd waarboven
wel en waar beneden geen voorlopige hechtenis wordt toegepast.
Geconcludeerd kan dan ook worden, dat de arrondissementen
uiteenlopen in de restrictiviteit waarmee in het algemeen
voorlopige hechtenis wordt toegepast.
De arrondissementen lopen eveneens uiteen in de mate waarin
bij gelijksoortige zaken onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
worden opgelegd. Anders dan men wellicht zou verwachten,
blijkt een meer terughoudend hechtenisbel eid niet samen te
gaan met een milde maar juist riet een relatief strenge
straftoemeting (zie 5.2).
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Noten bij deel II

1. Berghuis. en Tigges, 1979.
2. Van der Werff en Van der Zee-Nefkens, 1978.
Berghuis en Tigges, 1980.
3. De keuze van de zes arrondissementen is gebaseerd op de
toentertijd meest recente gegevens, nl. over 1975. De
hechtenispercentages voor het delict diefstal met braak,
al dan niet in vereniging gepleegd, bedroegen: Breda
39%; Arnhem 32%; Almelo 42%; Den Haag 24%; Amsterdam 47%
en Groningen 35%.
De arrondissementen met nog lagere hechtenispercentages
in 1975, nl. Middelburg en Alkmaar, vielen af in verband
met de voor een analyse te kleine aantallen behandelde
zaken.
4. In het dossiermateriaal bevonden zich géén zaken waarin
gevangenneming plaatsvond, zodat in dit verslag slechts
inbewaringstellingen, eventueel gevolgd door gevangenhoudingen, worden besproken.
5. Hierbij zijn alle 19 arrondissementen betrokken en alle
delicten. In de jaarverslagen staat het aantal afgewezen
vorderingen tot inbewaringstelling vermeld, waarbij geen
uitsplitsing is gemaakt naar delicten. Wel is een onderscheid gemaakt tussen strafrechtelijk meerder- en minderjarigen. Het percentage afgewezen vorderingen is bij
deze groepen nagenoeg gelijk (14% en 12% respectievelijk).
6. De verlengde bewaring is de laatste jaren ter discussie
gekomen. Zo is de gedachte geopperd de mogelijkheid tot
verlenging van de bewaring af te schaffen en de maximale
duur van de bewaring te verlengen van 6 tot 10 of 12 dagen. Daarmee zou de bewaring een duidelijke overbruggingsfunctie kunnen krijgen: het vasthouden van de verdachte tot de raadkamer zich kan uitspreken over de vordering tot gevangenhouding.
Van Veen, 1975 (b); Mulder en Fasseur, 1977; Van der
Werff, 1978; Bal kenra , 1979.
7. In dit verband is ook de gelijktijdige vordering en beveling van de bewaring en de verlenging daarvan rele73

vant. Van der Werff (1978) geeft informatie over de
frequentie waannee dit voorkomt. De gegevens van het
onderhavige onderzoek wijken niet sterk van die bevindingen af: in 6% van de zaken werd de verlenging van de
bewaring gelijktijdig met de bewaring gevorderd, in 1 %
werd het bevel gelijktijdig gegeven.
8. Bergsma, 1977.
9. Bergsma en Verberne, 1974.
10. Bergsma, 1972.
11. Tigges,

1981.

12. In 19% van de zaken wordt de voorlopige hechtenis voor
onbepaalde tijd geschorst.
13. Hierbij wordt niet gedacht aan de beëindiging van de
vrijheidsbeneming die het gevolg is van schorsing van de
voorlopige hechtenis.
14. Ook is in die fase de op art. 69 lid 3 Sv gebaseerde,
maar nauw aan de opheffing verbonden, invrijheidsstelling door de officier van justitie mogelijk.
15. Bij de berekening van de duur tot de zitting zijn die
zaken buiten beschouwing gelaten, waarin de voorlopige
hechtenis wordt opgeheven of geschorst. Het gaat immers
om het aantal dagen feitelijke vrijheidsbeneming. Voor
een ruimer overzicht, zie bijlage 3.
16. Vlucht betekent het zich duurzaam onttrekken aan berechting en/of tenuitvoerlegging van straf of maatregel. De
vlucht uit het Nederlandse rechtsgebied kan er onder
worden verstaan, maar ook bv. verberging.
Melai, aant. 2 bij art. 67a Sv.
17. De term "belemmering van de waarheidsvinding" wordt gehanteerd en niet het meer gebruikelijke "collusiegevaar".
Deze laatste term slaat alleen op samenspanning om het
onderzoek naar de waarheid te frustreren en is daarom te
eng. Het onderzoek kan namelijk ook bemoeilijkt worden
door beinvloeding van getuigen en deskundigen of door
bewijsmateriaal te laten verdwijnen.
18. De rechter-commissaris kan de preventief gedetineerden
beperkingen opleggen in het belang van het gerechtelijk
onderzoek indien de voorlopige hechtenis wordt bevolen
vanwege het onderzoek naar de feiten. In 8 van de 34 gevallen waarin beperkingen opgelegd zijn speelt echter
het belang van het onderzoek geen rol, maar alleen de
vrees voor herhaling.
19. Een voorstel om aan de vordering dezelfde motiveringseisen te stellen als aan het bevel werd bij de parlemen74

taire behandeling van het wetsvoorstel in 1973 practisch
onuitvoerbaar geacht, wegens de korte tijd die de officier van justitie vaak heeft om zijn vordering in te
dienen.
20. Onze criteriumvariabele bestaat uit een tweedeling: wel
of geen voorlopige hechtenis. De andere variabelen hebben een veel fijnere verdeling in meerdere klassen of
bestaan ook uit een tweedeling (zoals bij verslaving).
Volgens Nunnally, 1967 (blz. 128 e.v.), is hierdoor een
perfecte correlatie niet mogelijk. Omdat onze criteriumvariabele een 50-50-verdeling heeft (de helft wel en de
helft geen voorlopige hechtenis) is de hoogst bereikbare
correlatie 0,80. Dus de verklaarde variantie kan maximaal 64 % bedragen.
21. Indien geld is gestolen is het bedrag genomen. Als er
goederen gestolen zijn waarvan de waarde in het procesverbaal niet is vermeld, is door meerdere codeurs een
schatting gemaakt van die waarde. Hetzelfde is gedaan
ten aanzien van de eventueel aangerichte schade.
22. Dus is niet zonder meer uitgegaan van de percentages die
in het onderzoekmateriaal zijn aangetroffen. In het onderzoek zijn immers steekproeven getrokken, waarbij ongeveer evenveel zaken genomen zijn waarin voorlopige
hechtenis is toegepast als waarin dat niet gebeurde. In
werkelijkheid
ligt het voorlopige hechtenispercentage
bij diefstal met braak onder de 50%. Daarom is voor ieder arrondissement een correctie toegepast, in die zin,
dat omgerekend is naar het werkelijke hechtenispercentage (zoals bekend uit het onderzoek voorlopige hechtenis
in de jaren 1972 en 1975). De correctiefactor per arrondissement is het percentage voorlopige hechtenissen in
1975 bij diefstal met braak (meerderjarige Nederlanders)
gedeeld door het percentage voorlopige hechtenissen in
het dossieronderzoek.
Dan is het gecorrigeerde hechtenispercentage het aantal
voorlopige hechtenissen in het
dossieronderzoek maal de correctiefactor gepercenteerd
op het. aantal niet-voorlopige hechtenissen in het dossieronderzoek plus het gecorrigeerde aantal voorlopige
hechtenissen.
23. Gebruik is gemaakt van het aantal inbraakzaken per arrondissement in 1975. Gegevens over 1976 ontbreken. De
gegevens over 1977 stemmen in grote lijnen overeen [net
die over 1975. De verhouding van de aantallen is (gezamenlijk 100%): Breda 16%, Arnhem 16%, Almelo 13%, Den
Haag 16%, Amsterdam 30%, Groningen 9%.
24. Deze bevindingen wijken af van hetgeen Oomen heeft gevonden in zijn in 1970 gepubliceerde dissertatie over in
1961 en 1962 begane delicten. Bij hem komen als belangrijkste factoren voor de toepassing van voorlopige hechtenis naar voren: de gevolgen die het feit voor de verdachte heeft ten aanzien van diens eventuele werk, de
toegebrachte schade, gerechtelijk vooronderzoek, lopende
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proeftijd en schadevergoeding door de verdachte (p.216).
Liet verschil met de in dit verslag gerapporteerde resultaten ligt aan het feit dat in de twee studies niet dezelfde variabelen in de analyses zijn betrokken, dat er
sprake is van verschillende delicten (bij Oorren: oplichting, verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrifte en verduistering van gelden door een ambtenaar)
en dat Oomen's materiaal meer dan 15 jaar voor onze
studie verzameld is (zo speelde in het begin van de
zestige jaren verslaving aan drugs geen rol).
25. Daarbij is niet zonder meer uitgegaan van de percentages
die in het onderzoekmateriaal zijn aangetroffen, maar
van gecorrigeerde percentages. Zie noot 22.
26. Omdat in deze tabel veel uitsplitsingen zijn gemaakt,
wordt soms het aantal zaken waarop gepercenteerd is erg
gering. Vooral is dit het geval als er sprake is van alcohol- en druggebruik. Vandaar dat de cijfers met enige
omzichtigheid gehanteerd dienen te worden.
27. Deze multiple regressie-analyses zijn in twee fasen uitgevoerd. Eerst is per arrondissement onderzocht welke
van de del ictkenmerken, van de kenmerken van het strafrechtelijk verleden en van de omstandigheden van de verdachte meegewogen worden bij de hechtenisbeslissing.
Vervolgens is nagegaan of deze geselecteerde factoren
bijdragen aan de hechtenisbeslissing boven hetgeen de
drie 'algemene' factoren'reeds bijdragen (ernst delict,
aantal
ingeschreven pv's en verslaving) (stapsgewijze
regressie). De verklaarde variantie steeg met het toevoegen van de per arrondissement verschillende specifike variabelen met gemiddeld 5% (van 0 tot 8%).
28. Rapport commissie Feber, opgenomen in Memorie van Toelichting bij wetsontwerp 9994.
29. Bij de analyses in dit hoofdstuk zijn de zaken waarin
het bevel tot voorlopige hechtenis niet tenuitvoer is
gelegd, buiten beschouwing gelaten.
30. Verricht is een stapsgewijze multiple regressie-analyse.
Eerst is nagegaan wat het verband van de ernst van het
delict, het strafrechtelijk verleden en diens eventuele
verslaving is op de mate waarin een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf gegeven wordt. Daarna is berekend hoe
hoog de partiële correlatie is tussen de toepassing van
voorlopige hechtenis en het vonnis. Het verband van de
drié genoemde factoren met het vonnis, uitgedrukt in de
multiple regressie-coëfficiënt, is 0,52 (met beta-gewichten resp. 0,28, 0,34 en 0,14). Als de toepassing van
voorlopige hechtenis naast deze factoren ook in ogenschouw wordt genomen stijgt de multiple regressie-coëfficiënt naar 0,60.
31. De partiële correlatie van de toepassing van voorlopige
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hechtenis met de strafsoort (wel of geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf) bedraagt bij zaken waarbij f.3.000
of minder gestolen en schade toegebracht is 0,30 en bij
de zwaardere zaken 0,39.
32. De partiële correlatie van de toepassing van de voorlopige hechtenis met de strafmaat (duur onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf) bedraagt 0,18; het percentage toegevoegde verklaarde variantie is 2 %.
33. De partiële correlatie van de toepassing van de voorlopige hechtenis (alleen voor de gevallen waar de strafmaat de duur der voorlopige hechtenis met 2 weken of
minder overschrijdt) met de strafmaat is 0,30; de toegevoegde verklaarde variantie is 8 %.
34. De partiële correlatie van de toepassing van de voorlopige hechtenis (alleen voor de gevallen waar de voorlopige hechtenis voor de zitting is geschorst of opgeheheven) met de strafmaat is 0,19; de toegevoegde verklaarde variantie is 4 %.
35. Met behulp van een stapsgewijze regressie-analyse is berekend hoe hoog de partiële correlatie is tussen de
voorlopige hechtenis en de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, onder constanthouding van de
ernst van het delict, het strafrechtelijk verleden van
de verdachte en verslaving. De multiple correlatie van
deze laatste factoren met- de strafmaat bedraagt 0,48
(met beta-gewichten van resp. 0,43, 0,14 en -0,07). Als
ook de hechtenisduur in ogenschouw wordt genomen stijgt
de multiple correlatie naar 0,60.
36. De gemiddelde hechtenispercentages zijn berekend met behulp van de tweede tabel in Bijlage 6. Uitgegaan wordt
dus van de zaken waarin voorlopige hechtenis niet alleen
is
bevolen, maar ook ten uitvoer gelegd. Het gemiddelde hechtenispercentage per arrondissement is berekend
door de percentages bij de diverse soorten zaken op te
tellen en door 8 te delen. Op analoge wijze is het gemiddeld percentage onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
berekend, met behulp van de gegevens in Bijlage 7.
37. Deze gedachtengang wordt ook ondersteund door de bevinding dat in een niet te verwaarlozen aantal gevallen bij
de motivering van de beslissing tot voorlopige hechtenis
gewezen wordt op het ernstige, omvangrijke karakter van
het delict.
38. Zie bijvoorbeeld Van der Werff, 1978. Zo blijkt dat in
41% van de personen die zijn veroordeeld wegens misdrijf
binnen een periode van 6 jaar opnieuw veroordeeld worden
wegens misdrijf; bij diefstal met braak is dit zelfs 68%.
Wordt echter een periode van één jaar genomen dan daalt
het recidivepercentage van 41 naar 19%.
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39. Dit vindt ondersteuning in de bevindingen van Hemmel,
1972 en Scholten, 1972..
40. Dit betreft het onderzoek van drs. O.J. Zoomer naar de
afdoeningen bij zware misdrijven (nog niet gepubliceerd).
De auteurs hebben ten behoeve van het onderhavige onderzoek een speciale analyse op de verzamelde gegevens verricht: zie bijlage 8.
41. Van der Werff'en Van der Zee-Nefkens, 1978.
42. Abspoel , 1974.
43. Melai, aantekening 10 bij art. 67a Sv. (suppl. 14,
november 1974).
44. Aan elkaar zijn gerelateerd het percentage afgewezen
vorderingen tot inbewaringstell ing en het percentage zaken waarin voorlopige hechtenis is toegepast. De (Spearman) rangordecorrelatie bedraagt 0,04.
Bron: Jaarverslagen van de parketten over 1976-
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1

Inleiding

1.1

Onderwerp van onderzoek
De wetgever van 1973 heeft de toepassing van voorlopige
hechtenis niet alleen willen terugdringen door de gevallen
te beperken waarin en de gronden waarop een bevel tot voorlopige hechtenis mogelijk is (de artt. 67 en 67a Sv), maar
ook door de mogelijkheid te verruimen om een reeds gegeven
bevel te schorsen. Schorsing komt neer op het anders dan
door vrijheidsbenening ten uitvoer leggen van een bevel tot
voorlopige hechtenis. Verruiming van de toepassing van
schorsing van de voorlopige hechtenis leidt niet tot een te=
rugdringing van het aantal bevelen tot voorlopige hechtenis,
maar wel van het aantal vrijheidsbenemingen.
De wet van 1973 heeft een drietal wijzigingen van de regeling van de schorsing van voorlopige hechtenis gebracht.
Voor de wetswijziging kon de rechter de voorlopige hechtenis
slechts op verzoek van de verdachte schorsen. Art. 80 lid 1
Sv staat thans ook toe dat de schorsing door de rechter
ambtshalve wordt bevolen of op vordering van de officier van
justitie. Een tweede wijziging betrof art. 86 lid 1 Sv.
Thans ligt vast dat het gerechtshof, oordelend in hoger beroep over de voorlopige hechtenis, die voorlopige hechtenis
mag schorsen. In de derde plaats is aan de verdachte het
recht toegekend appel aan te tekenen tegen de afwijzing door
de rechtbank van een schorsingsverzoek (art. 87 lid 2 Sv).
In verband met de bedoeling van de wetgever om te komen tot
een verruiming van de mate waarin de voorlopige hechtenis
geschorst wordt zijn ook andere dan de hiergenoemde wijzigingen in de bepalingen over de schorsing zelf van betekenis. Hierbij kan worden gedacht aan de regeling van de
rechtsbijstand (art. 40 e.v. Sv) en de vroeghulp (art. 59
lid 5 Sv), zoals die in 1973 hun beslag kregen.
Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp
tot herziening van de regeling der voorlopige hechtenis werd
in het voorjaar van 1973 een motie aangenomen, ingediend
door de-heer Van Schaik c.s.. In deze motie werd de minister
van justitie uitgenodigd de Commissie Partiële Herziening
Strafvordering een advies te vragen over de mogelijkheden
tot wijziging van het wetboek van strafvordering en andere
wetten, waardoor een verder terugdringen van de voorlopige
hechtenis verwezenlijkt zou kunnen worden. De Commissie zou
voorts de mogelijkheden kunnen onderzoeken tot wettelijke
invoering van alternatieve dwangmiddelen, zoals huisarrest,
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meldingsplicht en dergelijke (Bijlagen Handelingen II, 19721973, stuk 9994-41).
Bij brief van 17 oktober 1978 deelde de minister aan de
voorzitter van de Tweede Kamer mee dat de Commissie niet tot
voorstellen niet de strekking de voorlopige hechtenis verder
te beperken is kunnen komen (Bijlagen Handelingen II, 19781979, 15300, hoofdstuk VI, nr. 17). Aan de Kamer werd daarbij een tweetal rapporten overgelegd van subcommissies van
de Commissie Partiële Herziening Strafvordering, waarin
-onder meer- de 'wensel i j kheid wordt bepleit van een schorsing van de inverzekeringstelling en voorstellen worden
gedaan voor een verplichte schorsing van de voorlopige
hechtenis in bepaalde gevallen. Deze voorstellen zijn door
de Commissie. niet overgenomen omdat de wenselijkheid de
voorlopige hechtenis nog verder terug te dringen niet is
aangetoond bij gebreke van gegevens over de toepassing van
voorlopige hechtenis sinds 1974. Mede met het oog op de
voortzetting van de discussie over deze voorstellen rond de
schorsing van de voorlopige hechtenis, is in het onderhavige
onderzoek ook de praktijk van de schorsing betrokken.
Deze studie besteedt in de eerste plaats aandacht aan de
frequentie van de schorsing. Daarna komt de werking van de
bestaande regeling aan de orde. Bijzondere aandacht krijgen
de hierboven genoemde punten waarop de wettelijke regeling
in 1973 gewijzigd is. Vervolgens komen de voorwaarden die in
het kader van de schorsing van voorlopige hechtenis worden
en de relatie tussen die voorwaarden en de
opgelegd
grond(en) van het bevel tot voorlopige hechtenis aan de
orde. Tenslotte besteedt deze deelstudie aandacht aan zaken
waarin schorsing plaatsvindt en de'arrondissementsgewijze
vergelijking daarbij.
De aandacht gaat uit naar de schorsing van voorlopige hechtenis waar de rechter de schorsing heeft bevolen zonder
daarbij het moment vast te leggen waarop die schorsing zal
aflopen: de schorsing voor onbepaalde tijd.
Indien de
rechter wel bepaalt op welk moment de vrijheidsbeneming
hervat moet worden, is er sprake van een onderbreking van de
voorlopige hechtenis.
Schorsing van voorlopige hechtenis kan onmiddellijk na het
geven van het bevel tot voorlopige hechtenis bevolen worden
en nadat enige tijd vrijheidsbeneming is toegepast. In het
eerste geval is sprake van opschorting van voorlopige hechtenis (art. 88 Sv), in het tweede geval van schorsing. Als
in de tekst verder over schorsingen wordt gesproken, zijn
daarbij, tenzij anders vermeld, de opschortingen inbegrepen.
1.2
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Onderzoekmateriaal
In de 6 in het onderzoek betrokken arrondissementen zijn
over de periode 1 april 1976 tot 1 april 1977 bijna 950 zaken geteld, waarin de voorlopige hechtenis is geschorst. Om
de arrondissementen waarin veel schorsingen voorkwamen niet
te laten overheersen, 'zijn bij die arrondissementen niet
alle dossiers opgevraagd (1). De aantallen aangevraagde en
bestudeerde dossiers zijn te vinden in bijlage 1.
Van het aantal aangevraagde dossiers is 92% bestudeerd. De
overige bleken op de desbetreffende parketadministraties of-

wel
niet aanwezig en niet op korte termijn te achterhalen
ofwel zeer onvolledig te zijn.
De arrondissementen waar weinig schorsingen zijn aangetroffen zijn oververtegenwoordigd in het onderzoekmateriaal nu
van de andere arrondissementen steekproeven zijn genomen.
Daarom kunnen de resultaten van het onderzoek eerst op de
landelijke situatie van toepassing worden verklaard indien
met dit gegeven rekening wordt gehouden.
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Formele aspecten

2

2.1

2.1.1

Procedures
In deze paragraaf worden proceduregegevens over de schorsing
van voorlopige hechtenis gepresenteerd, gebaseerd op het
bestudeerde dossiermateriaal. Begonnen wordt echter met enkele opmerkingen over de kwantitatieve ontwikkeling van de
schorsing, op grond van gegevens uit andere bronnen.
Kwantitatieve ontwikkeling

Met behulp van de Justitiële Statistieken van het CBS is de
kwantitatieve' ontwikkeling van de schorsing over de periode
1950-1975 in kaart te brengen (2).
Figuur 1: Het percentage geschorste voorlopige hechtenissen
in het tijdvak 1950 - 1975

% geschorste voorlopige hechtenissen
25% -1

1950

1955

1960

1965

1970

1975

aar

Voor 1965 bleef het percentage voorlopige hechtenissen dat
geschorst werd beneden de 5. In de tweede helft van de 60-er
jaren stijgt dit percentage, en in de 70-er jaren bereikt
het een niveau tussen de 15 en 20%. Ook het absolute aantal
schorsingen stijgt fors: van 54 in 1950 tot bijna 1300 in
1975.
De stijging van het aantal schorsingen is ingezet in de periode voor de wetswijziging van 1973. Toch is het opmerkelijk dat het percentage ook na die wijziging op hetzelfde
niveau blijft, gegeven de verminderde toepassing van de
voorlopige hechtenis in dit tijdvak en de verscherpte om86

schrijvingen van de hechtenisgronden.
Bovenstaande cijfers hebben betrekking op het tijdvak tot
1976. Van latere jaren zijn nog geen CBS-gegevens beschikbaar. Wel beschikt de Direktie Organisatie Rechtshulp en
Rechtspleging (DORR) van het Ministerie van Justitie over
meer recente cijfers. Daaruit blijkt dat het percentage
voorlopige hechtenissen dat is geschorst in 1977, 1978 en
het eerste kwartaal van 1979 telkens op 25 lag. 'Na 1975 is
het percentage voorlopige hechtenissen dat wordt geschorst
derhalve opnieuw toegenomen en daarna op een stabiel niveau
gekomen. Het absolute jaarlijkse aantal schorsingen en opschortingen van voorlopige hechtenis ligt in 1977/78 op ongeveer 1800.
Uit het cijfermateriaal van de DORP, blijkt voorts, dat het
percentage geschorste voorlopige hechtenissen bij strafrechtelijk minderjaren bijzonder hoog is. Wordt bij strafrechtelijk meerderjarigen 20 tot 25% van de voorlopige hechtenissen geschorst, bij strafrechtelijk minderjarigen is dat 35
tot 40%.
Uit het materiaal van de DORR is niet te halen hoeveel opschortingen zich onder de schorsingen bevinden. Worden de
DORR-gegevens echter gecombineerd met de informatie over de
aantallen schorsingen respectievelijk opschortingen die zijn
aangetroffen in de 6 onderzochte arrondissementen, dan is de
schatting te maken dat 15% van de voorlopige hechtenissen
opgeschort en 10% geschorst wordt (3).
Vooral- het percentage van 15% opschortingen mag opmerkelijk
heten: 1 op de 6 à 7 bevelen tot voorlopige hechtenis wordt
niet ten uitvoer gelegd. Met dit gegeven moet ook rekening
worden gehouden als het totaal aantal voorlopige hechtenissen
beschouwd wordt: immers een aanzienlijk deel daarvan brengt geen vrijheidsbeneming met zich mee.
2.1.2

Duur van de voorlopige hechtenis tot de schorsing

In de zaken waarin de voorlopige hechtenis is opgeschort,
duurt de voorlopige hechtenis per definitie 0 dagen. Tabel 1
toont hoe lang de preventieve vrijheidsbeneming bij de geschorste voorlopige hechtenis duurde.
Tabel 1: tijdsverloop tussen het begin van de bewaring en de
ingang van de schorsing van de voorlopige hechtenis
(n=145)
1
7
13
31
61

t/m 6 dagen
t/m 12 dagen
t/rn 30 dagen
t/m 60 dagen
dagen of meer

37%
17%
19%
20%
7%
100%

In 54% van de zaken verliepen er 12 dagen of minder tot de
schorsing van de voorlopige hechtenis. In ongeveer 27% van
de gevallen duurt dit meer dan een maand. Hieruit valt te
concluderen dat schorsing veelal in een vroeg stadium van de
voorlopige hechtenis plaatsvindt (4).
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2.1.3

Bevelende instantie

Alle instanties die bevoegd zijn de voorlopige hechtenis te
bevelen., zijn ook bevoegd die te schorsen (art. 86 lid 1
Sv). De rechter-commissaris, de rechtbank en het gerechtshof
kunnen derhalve een schorsing bevelen. In tabel 2 is aangeven welke instanties de schorsing hebben bevolen. Kinderrechtzaken zijn apart genomen, omdat de regelingen in jeugdzaken in sterke mate afwijken van zaken waarin strafrechtel i j k meerderj ari gen zijn betrokken.
De rechtbank schorst de voorlopige hechtenis telkens nadat
de gevangenhouding of een verlenging daarvan bevolen is. Het
komt niet voor dat een schorsing van de voorlopige hechtenis
door de rechtbank is bevolen na een hoger beroep van de officier van justitie tegen een afwijzende beslissing door de
commissaris betreffende een vordering tot bewaring.
In drie gevallen schorst het hof de voorlopige hechtenis,
oordelend op een appel van de verdachte tegen een afwijzing
van een verzoek tot schorsing (art. 87 lid 2 Sv). In de resterende drie zaken schorst het hof, nadat de verdachte in
hoger beroep is gekomen tegen het bevel tot gevangenhouding
(art.
71 lid 1 jo. art. 86 lid 1 Sv). In deze zes gevallen
maakt het hof gebruik van de in 1973 in de wet opgenomen mogel ijkheden.
Te zien valt, dat een aanzienlijk aantal voorlopige hechtenissen eerst bij of na het bevel tot gevangenhouding is geschorst (26% + 41% + 4% = 71% van de gevallen).
Tabel 2: de instantie die de schorsing van voorlopige hechtenis beveelt .
schorsingen opschortingen
(n=145)
(n=95)
Zaken betreffende strafrechtelijk
minderjarigen:
Kindertijdens bewaring
rechter *
tijdens gev.houding

7%
26%

26%
-

Zaken betreffende strafrechtelijk
meerderj ari gen:
Rechter-Commissaris
Rechtbank
Hof

21%
41%
4%

74%

100%

100%

*Soms is de raadkamer de bevelende instantie
2.1.4

initiatief tot schorsing

Voor de wetswijziging van 1973 kon de schorsing van de voorlopige hechtenis slechts bevolen worden op het verzoek van
de, verdachte. Thans kan de rechter ook ambtshalve en op de
vordering van het openbaar ministerie tot schorsing besluivermeldt of de schorsing ambtsten. Het schorsingsbevel
halve, op de vordering van de OvJ of op het verzoek van de
verdachte plaatsvindt.
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Tabel

3:

schorsing van de voorlopige hechtenis arnbtshalve,
op de vordering van de officier van justitie of
op verzoek van de verdachte
schorsingen
(n=145)

schorsing ambtshalve
op de vordering van de OvJ
op verzoek van de verdachte

opschortingen
(n=95)

28%
6%
67%

21%
79%

100%

100%

De gegeven cijfers moeten met de nodige voorzichtigheid worden bezien. Voor zover uit de processen-verbaal kon worden
opgemaakt, werd in de periode voorafgaand aan het bevel tot
schorsing 14 maal een verzoek van de verdachte de voorlopige
hechtenis op te heffen of te schorsen afgewezen, maar werd
later ambtshalve tot een schorsing besloten. In andere gevallen beveelt de rechter in een aantal gevallen arnbtshalve
de schorsing, nadat de verdachte om invrijheidstelling verzocht heeft. Een dergelijk verzoek wordt veelal mondeling,
in min of meer uitdrukkelijke bewoordingen, gedaan. In het
proces-verbaal
staan bij voorbeeld zinsneden als "vraagt of
hij vrijgelaten kan worden, omdat .....". De scheiding
tussen schorsingen op verzoek van de verdachte en ambtshalve
schorsingen i's daarom vaak niet scherp aan te geven. Het
percentage van 20 - 30% ambtshalveschorsingen mag derhalve
zo
niet
geinterpreteerd worden,
dat alle ambtshalve
schorsingen plaatsvinden zonder dat daar een soort verzoek
van de verdachte aan vooraf gaat.
Het openbaar ministerie maakt -voor zover dit uit de dossiers valt af te leiden- slechts een bescheiden gebruik van
de in 1973 geschapen mogelijkheid om een schorsing van de
voorlopige
hechtenis te vorderen. Geenszins is uitgesloten
dat de officier van justitie tijdens de raadkainerbehandeling
wel eens in overweging geeft om tot een schorsing te besluiten,
terwijl in die gevallen in het schorsingsbevel staat
dat er ambtshalve geschorst is.
Uit het bovenstaande blijkt dat niet goed valt aan te geven
in hoeverre van de verruimde mogelijkheden op dit punt gebruik wordt gemaakt. Dat die mogelijkheden althans in enige
mate benut worden lijkt zeker.
2.1.5

Motivering van het verzoek van de verdachte
Zoals gezegd is het niet altijd duidelijk of de verdachte
schorsing dan wel opheffing van de voorlopige hechtenis op
het oog heeft. Vaak vraagt de verdachte niet uitdrukkelijk
om een schorsing van de voorlopige hechtenis, maar om de
vrijheidsbeneming niet toe te passen of te beëindigen. Daartoe worden verschillende argumenten aangedragen, die soms
meer gericht zijn op schorsing van de voorlopige hechtenis,
soms meer op opheffing daarvan.
In de dossiers is, met name bij de opschortingen, lang niet
altijd informatie gevonden over de aangevoerde argumenten.
In tabel 4 is, voorzover mogelijk, vermeld welke argumenten
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de verdachte of diens raadsman zoal naar voren brengt.
Tabel 4: motivering
van het verzoek van de verdachte om de
voorlopige hechtenis te schorsen (in 33% van de
zaken is geen motivering aangetroffen)
schorsingen
(n=115)
a. Er zijn onvoldoende gronden
voor de voorlopige hechtenis
er is onvoldoende bewijs; er
is onvoldoende reden aan te
nemen dat verdachte een misdrijf zal begaan; er is onvoldoende reden aan te nemen
dat verdachte het onderzoek
zal bemoeilijken)
b. De verdachte zal zich zo gedragen, dat de noodzaak van
vrijheidsbeneming vervalt
zich onder behandeling stellen; zich goed gedragen (b.v.
werk zoeken, adreswijziging
doorgeven) )
c. Vrijheidsbeneming ongewenst
voor verdachte
detentie is schadelijk of
niet wenselijk; te lange vrijheidsbeneming voor zitting,
wil meewerken aan rapportage,
zwaarwegende persoonlijke of
sociale omstandigheden qua
werk, opleiding, relatie;
verblijfsvergunning; opname
in inrichting noodzakelijk)

opschortingen
(n=45)

30% *

28%

58%

52%

58%

39%

*Dit argument wordt zelden als enige genoemd.
Uit de tabel blijkt, dat vaak meerdere argumenten worden
aangedragen ten gunste van beëindiging van de vrijheidsbeneming. Onder a. zijn argumenten genoemd welke, gezien hun inhoud, gericht zijn op opheffing van de voorlopige hechtenis.
._Bij de schorsingen worden deze vooral aangevoerd samen met
argumenten die voor schorsing van de voorlopige hechtenis
pleiten. Dit is begrijpelijk: het gaat de verdachte veelal
om vrijlating, waarbij de juridische basis van secundair belang is.
Bij de opschortingen wordt vaker als enig argument naar voren gebracht dat er onvoldoende gronden zijn voor de toepassing van voorlopige hechtenis. Hierbij wordt dus vaker de
rechtmatigheid van de voorlopige hechtenis bestreden. Dat
behoeft weinig verwondering te wekken nu de vordering tot
hechtenis en de vraag of er opschorting moet
voorlopige
plaatsvinden op hetzelfde moment behandeld worden. De bevinding, dat in meer dan 50% van de.gevallen de verdachte zich
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zo wil gedragen dat de noodzaak tot vrijheidsbeneming vervalt, suggereert dat de verdachte dit uit eigen beweging opzeker ook gebeuren (bijvoorbeeld verslaafden
pert. Dit zal
die zich willen laten opnemen) maar ook zal het voorkomen
dat de rechter in het gesprek met de verdachte suggesties
doet die de verdachte overneemt: dan is het goed mogelijk
dat het proces-verbaal vermeldt dat de verdachte het verzoek
deed.
2.1.6

Motivering van het.bevel tot schorsing

De rechter moet zijn beslissing arn de voorlopige hechtenis
te schorsen motiveren.
In de praktijk wordt veelal niet aan deze motiveringseis
voldaan. In veel gevallen is in het schorsingsbevel volstaan
met een zinsnede als "gezien verzoek verdachte .....","dat
wij termen aanwezig achten .....", "dat het in belang van
verdachte is dat ....". Kennelijk wordt het in die gevallen
niet nodig of mogelijk geacht nader aan te geven waarom geschorst wordt.
2.1.7

Rechts- en reclasseringsbijstand

Over de rechtsbijstand bij de schorsing van de voorlopige
hechtenis valt weinig met zekerheid te zeggen. liet blijkt
namelijk dat de schorsing nogal eens tussentijds bevolen
wordt, dus niet tijdens het verhoor terzake van verlenging
van de bewaring, toepassing of verlenging van de gevangenhouding.
Welke bemoeienis de raadsman in die gevallen met het schorsingsbesluit heeft gehad, is uit de dossiers niet op te maken. Alleen kan worden nagegaan in hoeveel gevallen de
aanwezig is als de voorlopige hechtenis gechorst
raadsman
wordt onmiddellijk nadat een bevel tot voorlopige hechtenis
waarbij j de verdachte wordt gehoord. Dan blijkt
gegeven is
de raadsman in 1 op de 3 gevallen niet aanwezig te zijn.
In het geval het bevel tot inbewaringstelling opgeschort
wordt, blijkt de raadsman in 60% van de gevallen wel en in
40% van de gevallen niet aanwezig te zijn.
In het kader van de reclasseringsvroeghulp (art. 59 lid 5
Sv) kan de reclassering informatie aan de rechterlijke macht
verschaffen., eventueel zelfs voorstellen doen betreffende de
schorsing van de voorlopige hechtenis. Aan de bevinding dat
in 29 gevallen (12%) van gegeven reclasseringsinformatie
sprake is, kunnen geen algemene conclusies verbonden worden:
de vroeghulprapportage behoeft immers geen neerslag te krijgen in het dossier.
2.1.8

Opheffing van de schorsing

De rechter kan de opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis bevelen (art. 82 Sv). Bij de onderzochte zaken is dit in 17 gevallen gebeurd (11 maal bij schorsingen =
8% en 6 maal bij de opschortingen = 6%) (5). Bovendien is in
4 gevallen tijdens de schorsing een nieuwe voorlopige hechtenis bevolen. De wet geeft niet aan in welke gevallen de
rechter tot opheffing van de schorsing kan besluiten. Het
staat de rechter vrij om, ook al worden de opgelegde voorwaarden nageleefd, tot opheffing over te gaan. Uit de bij de
opheffingen gegeven motiveringen blijkt dat de redenen voor
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de opheffing van de schorsing voornamelijk liggen in het
niet naleven van de voorwaarden.
In 8 gevallen heeft de
verdachte zich niet gemeld bij de inrichting waar hij zich
zou laten opnemen of heeft hij die inrichting vroegtijdig
verlaten.
In 7 gevallen heeft de verdachte opnieuw delicten
gepleegd, in 1 geval speelde het overtreden van de voorwaarde dat de verdachte zich diende te houden aan de aanwijzingen van de reclassering een rol bij de opheffing van de
schorsing. Slechts in 1 van de 17 zaken-is tot opheffing besloten zonder dat er sprake was van een overtreding van één
of meer voorwaarden. In dat geval baseerde de rechter zijn
beslissing om tot opheffing over te gaan op een deskundigenrapport waarin het gevaar dat de verdachte een misdrijf zou
begaan groter werd geacht dan aanvankelijk werd aangenomen.
2.1.9

Duur tot de terechtzitting

Sinds 1 januari 1974 is de duur van de voorlopige hechtenis
voorafgaand aan het onderzoek op de terechtzitting aan een
maximum gebonden. Deze termijn loopt niet zolang de voorlopige hechtenis geschorst is, zodat er dan geen maximumtermijn bestaat waarbinnen het onderzoek ter zitting moet beginnen. Wat dat betreft ligt de situatie bij de geschorste
voorlopige hechtenis niet anders dan bij zaken waarbij geen
preventieve vrijhéidsbeneming plaatsvindt. liet verschil met
deze gevallen is echter dat de verdachte bij een geschorste
voorlopige hechtenis onderworpen kan zijn aan gedragsbeperkingen. Tabel 5 toont hoe lang het duurt voordat de zaak ter
zitting is gebracht.
Tabel

5: duur van het bevel tot voorlopige hechtenis tot de
zitting *
schorsingen
(n=112)

102 dagen of minder
103 tot en met 180 dagen
181 tot en met 270 dagen
271 dagen of meer

--4-5%_
35%
12%
8%
100%

opschortingen
(n=80)
39%
38%
14%
10%
100%

* Weggelaten zijn de zaken waarin de schorsing werd opgeheven (resp. 11 en 6), de zaken waarin een nieuwe voorlopige
hechtenis is bevolen voor de zitting plaats vond (resp. 4
en 0), ende zaken waarin geen zitting plaatsvond, namelijk seponeringen (resp. 11 en 9) en de zaken waar de
voorlopige hechtenis op of na de zitting geschorst wordt
(8 waaronder één opheffing en 0).
In 55% van de zaken waarin de voorlopige hechtenis is geschorst en in 62% van de zaken waarin ze is opgeschort, is
de duur tot de zitting langer dan hetgeen maximaal is toegestaan bij niet geschorste voorlopige hechtenissen, namelijk
102 dagen. De gemiddelde duur bij de schorsingen is 112 dagen, bij de opschortingen 124 dagen (mediaan).
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Als hierbij ook gegevens over de duur van de voorlopige
hechtenis in zaken waarin geen schorsing plaatsvindt worden
betrokken (6), kan worden vastgesteld dat het bij de geschorste voorlopige hechtenissen ongeveer twee maanden langer duurt voordat het onderzoek ter zitting begint dan bij
de zaken waarin de vrijheidsbeneming voortduurt tot de zitting. Ook kan worden vastgesteld, dat de zaken bij de geschorste voorlopige hechtenis sneller ter zitting worden gebracht dan die waarin geen voorlopige hechtenis is bevolen.
2.2

2.2.1

Voorwaarden
Aan de voorwaarden die bij de schorsing en opschorting van
de voorlopige hechtenis worden gesteld, is een afzonderlijke
beperking gewijd. Daarna wordt het verband met de gronden
voor voorlopige hechtenis onderzocht.
Aan de schorsing van de voorlopige hechtenis zijn als algemene voorwaarden verbonden, dat de verdachte zich bij de opheffing van de schorsing niet aan de tenuitvoerlegging van
het bevel tot voorlopige hechtenis, en ook niet aan een
eventueel op te leggen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zal
onttrekken (art. 80 Sv). Daarnaast kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Van deze mogelijkheid is.bij de onaltijd gebruik gemaakt, nl. in,97%
derzochte zaken vrijwel
van de gevallen.
Bijzondere voorwaarden

De wet beperkt de rechter niet in de inhoud van de op te
leggen bijzondere voorwaarden. De aangetroffen bijzondere
voorwaarden zijn in zeven groepen in te delen (zie bijlage 2
voor een uitgebreide weergave van de gevonden voorwaarden).
-

-

-

Geen strafbare feiten begaan: de verdachte dient te beloven geen strafbare feiten te begaan of zich op andere
wijze te misdragen (7).
Verschijningsplicht: de verdachte verbindt zich te verschijnen als de politie en/of justitie helm oproept voor
verhoor of terechtzitting.
Meewerken aan rapportage: de verdachte belooft zijn medewerking te verlenen aan het reclasserings- of psychiatrisch onderzoek.
Beperking bewegingsvrijheid: de verdachte zegt toe geen
e en met bepaalde personen, op becontact te zullen
paalde plaatsen niet te komen, of niet te veranderen van
verblijfplaats.
Bepaalde gedragsvoorschriften: deze voorwaarden betreffen
specifieke eisen als het zoeken van werk, het bezoeken
van de school of het betalen van schadevergoeding,
Zich onder behandeling stellen: de verdachte belooft zich
onder behandeling te stellen van een deskundige (psychiater, orthopedagoog of drugsdeskundige), zolang deze dat
nodig acht.
Dit kan al dan niet gepaard gaan met opname
in een kliniek.
Zich onder toezicht stellen: de verdachte verbindt zich
te houden aan de aanwijzingen van reclassering of kinderbescherming.

De mate waarin deze voorwaarden zijn opgelegd is weergegeven
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in tabel 6. Gemiddeld zijn 2 à 3 bijzondere voorwaarden opgel egd.
Tabel 6: Bijzondere schorsingsvoorwaarden
schorsingen opschortingen
(n=140)
(n=95)
geen strafbare feiten begaan
verschijningsplicht
meewerken aan rapportage
beperking bewegingsvrijheid
bepaald gedragsvoorschrift
zich onder behandeling stellen
- gepaard gaande niet een opname
- niet gepaard gaande met opname
zich onder toezicht stellen

81%
52%
10%
18%
12%

97%
62%
15%
23%
15%

14%
3%
39%

5%
8%
36%

De meeste voorwaarden impliceren géén vrijheidsbeneming,
maar vrijheidsbeperking. Alleen een behandeling kan vrijheidsbeneming met zich meebrengen. Bij de 36 zaken waarin
die voorwaarde is gesteld, is in 26 gevallen sprake van opname in een psychiatrische inrichting of behandelingstehuis.
In de andere gevallen werd de eis van opname niet expliciet
gesteld.
In de meeste gevallen wordt als voorwaarde gesteld
dat de verdachte geen strafbare feiten zal begaan noch zich
op andere wijze zal misdragen. De verschijningsplicht wordt
in meer dan de helft van de gevallen opgelegd, vrijwel altijd in combinatie [net de voorwaarde zich te onthouden van
het begaan van strafbare feiten (in 93% van de gevallen).
De rechter kan zekerheidstelling verlangen, als een garantie
dat de gestelde voorwaarden nageleefd worden. Bij de onderzochte zaken kwam dit twee keer voor. In tegenstelling tot
de gedachte die bestond toen de schorsing in 1926 in het
wetboek van strafvordering werd opgenomen, blijkt de zekerheidsstelling nauwelijks als mogelijkhijd aangewend te worden (8).
2.2.2
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Voorwaarden en gronden
De schorsing is ".... een equivalent der voorlopige hechtenis, te weten het stellen door de rechter .... van bepaalde
voorwaarden, welke strekken tot verwezenlijking van het doel
dier hechtenis
(MvT 1914, p.84). Onder het doel der
voorlopige hechtenis, zo valt uit de in die MvT gegeven
voorbeelden op te maken, is te verstaan het benemen van de
bewegingsvrijheid aan de verdachte om vlucht, herhaling of
pogingen tot belemmering vaa de waarheidsvinding te voorkomen. Er dient dus een directe relatie te bestaan tussen de
opgelegde schorsingsvoorwaarden en de grond waarop de voorlopige hechtenis is bevolen. Bij het nagaan van het verband
tussen gronden en schorsingsvoorwaarden (tabel 7) zijn alleen die zaken betrokken, waarbij in het bevel tot voorlopige hechtenis slechts één grond is genoemd (en niet de zaken
waarin een combinatie van gronden meespeelt). Alleen dan is
immers het verband tussen gronden en voorwaarden op een zui-

vere wijze te onderzoeken.
Bij opschortingen is het bevel tot bewaring vrijwel altijd
(mede) gegrond op de vrees voor herhaling (97%). Daarom is
bij de opschortingen slechts bij deze grond de relatie met
de voorwaarden bekeken.
Ter toelichting van tabel 7 een voorbeeld hoe ze gelezen
In de 6 zaken waarin de voorlopige hechdient te worden.
tenis wegens vluchtgevaar bevolen is, werd bij schorsing
altijd (5 gevallen) de voorwaarde gesteld dat de
vrijwel
verdachte geen strafbare feiten zal begaan, in 3 gevallen
diende de verdachte te verschijnen terzake van het onderzoek
naar de feiten, in 1 geval mee te werken aan rapportage etc.
Uit de tabel blijkt dat er gemiddeld meer dan één voorwaarde
is opgelegd.
Tabel 7: Het verband tussen de gronden waarop de voorlopige hechtenis is bevolen en de schorsingsvoorwaarden (aantallen)
gronden bij
OPSCHORTINGEN

gronden bij SCHORSINGEN
vluchtgevaar

geschoktheid rechtsorde

herhalingsgevaar

belemmering
waarheidsvinding

aantal keren dat
de betreffende
grond als enige
is gebruikt

6

4

94

11

81

VOORWAARDEN
a. geen strafbare
feiten begaan,
noch zich op
andere wijze
misdragen

5

2

81

9

78

b. verschijningsplicht

3

2

44

10

49

c. meewerken aan
rapportage

1

0

7

5

11

d. beperking bewegingsvrijheid

1

0

17

2

20

e. bepaald gedrags1
voorschrift

0

10

3

14

f. zich onder behandeling
stellen

0

1

19

0

12

g. zich onder toe1
zicht stellen

2

39

2

34

herhalingsgevaar

Verschillende van de bijzondere voorwaarden lijken geen verband te hebben met de grond waarop voorlopige hechtenis is
bevolen:
- de verschijningsplicht en het meewerken aan rapportage
missen een directe relatie met alle hechtenisgronden;
- het geen strafbare feiten plegen, noch zich op andere
wijze misdragen lijkt weinig van doen te hebben met beperking van vluchtgevaar en belemmering van de waarheidsvinding,
hetzelfde kan worden gezegd van het zich onder
behandeling of toezicht stellen.
Indien

geteld wordt hoeveel keer een voorwaarde wordt opge95

legd die geen directe relatie heeft met de grond waarop de
voorlopige hechtenis is bevolen, blijkt dat bij 34% van de
voorwaarden het geval (bij de opschortingen 28%). Hierbij
zijn de gevallen buiten beschouwing gelaten waarin de geschokte rechtsorde grond was voor de toepassing van de voorlopige hechtenis. Dan is het immers moeilijk te bepalen welk
concreet doel
redelijkerwijs gediend wordt met welke schorsingsvoorwaarden.
Uit de tabel valt te lezen dat doorgaans per geval tenminste
één voorwaarde wordt opgelegd die direct verband houdt met
de grond waarop voorlopige hechtenis is bevolen, waarbij dan
enkele andere voorwaarden worden meegenomen (9). Zo wordt
bij zaken waarin de voorlopige hechtenis wegens herhalingsgevaar wordt toegepast vrijwel altijd als voorwaarde gesteld
dat de verdachte geen strafbare feiten zal plegen,-en/of
wordt de eis van behandeling of toezicht gesteld. Daarnaast
worden ook andere voorwaarden opgelegd, zoals de verschijningspl icht.
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3

Zaken waarbij de voorlopige
hechtenis wordt geschorst

3.1

Algemene analyse
Bijlage 3 bevat een uitgebreide beschrijving van de gevallen
waarin de voorlopige hechtenis is geschorst. Hier wordt alleen aandacht geschonken aan de wettelijke strafbedreiging
van de delicten waarbij schorsing plaatsvindt en wordt een
vergelijking getrokken met zaken waarin geen schorsing is
bevolen. In tabel 8 is voor de schorsingen en opschortingen
apart vermeld ten aanzien van welke delicten schorsing is
bevolen.
Tabel 8: delicten waarbij
strafbedreiging

strafbedreiging:
0 tot 4 jaar
4 tot 6 jaar
6 tot 9 jaar
9 tot 12 jaar
12 jaar of meer

een

schorsing plaatsvindt naar

schorsingen
(n=145)

opschortingen
(n=95)

3%
14%
46%
18%
19%

6%
6%
57%
13%
14%

100%

100%

Uit deze tabel blijkt, dat een opmerkelijk hoog percentage
schorsingen en opschortingen zware tot zeer zware misdrijven
betreft. Indien hierbij ook andere gegevens betrokken worden
(10), dan lijkt de gedachte ondersteund, dat vooral bijj
zware misdrijven schorsing van de voorlopige hechtenis
plaatsvindt.
Dit zou mogelijkerwijs verklaard kunnen worden doordat bij
zware misdrijven een schorsing onder zware voorwaarden
(bijv. opname) eerder geindiceerd is, of doordat bij zware
misdrijven snel gehecht wordt, ook als de feitelijke ernst
(qua gestolene, letsel, schade) niet groot is en de verdachte geen of geen zwaar strafrechtelijk verleden heeft,
zodat eerder schorsing wordt overwogen. Als echter de misdrijven met een strafbedreiging van minder dan 9 jaar vergeleken worden met die van 9 jaar of meer, blijkt er geen verin de aard van de opgelegde voorwaarden, noch in de
schil
feitelijke ernst van het delict, noch in de zwaarte van het
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strafrechtelijk verleden van de verdachte. Het blijft dan
ook onduidelijk waarom schorsingen juist bij zware misdrijven veel voorkomen.
Thans komt de vergelijking van geschorste zaken, enerzijds
met zaken waarin in het geheel geen voorlopige hechtenis is
toegepast, anderzijds met zaken waarin de voorlopige hechtenis tot de zitting is gecontinueerd, aan de orde.
Deze vergelijking kan slechts plaatsvinden op een begroep, namelijk bij strafrechtelijk meerderjaperkte
rige Nederlanders, die ervan verdacht worden het misdrijf diefstal met braak te hebben begaan (gebruik
wordt gemaakt van de zaken die bij het dossieronderzoek naar de toepassing zijn onderzocht: zie deel II
van dit rapport).

Tabel 9: vergelijking van geschorste voorlopige hechtenissen
met ander zaken (diefstal met braak)
minder ernstig*
LICHT**
ZWAAR
strafrechtelijk
verleden
geen wel geen wel
alcohol/drugs
47%
geen voorlopige
hechtenis toegepast
14%
opschorting van de
voorlopige hechtenis
2%
schorsing van de
voorlopige hechtenis
2%
opheffing van de
voorlopige hechtenis
voor de zitting
2%
continuering van de
voorlopige hechtenis
tot de zitting

ernstig
LICHT
ZWAAR
strafrechtelijk
verleden
geen wel geen wel totaal
ool/drugs
alco z

5%

15%

1%

21%

3%

7%

1%

100%

9%

9%

9%

30%

14%

7%

7%

100%

4%

2%

4%

26%

11%

26% 14%

100%

9%

11%

9%

23%

13%

28%

7%

100%

3%

6%

6%

25%

8%

34% 17%

100%

ernstig: f 3000,-- of minder aan gestolene plus
*minde
schade
**licht strafrechtelijk verleden: 5 of minder ingeschreven
processen-verbaal.

De vergelijking betreft die kenmerken van delict en verdachte, waarvan in het dossieronderzoek naar de toepassing
van de voorlopige hechtenis is gebleken, dat ze een gewichtige invloed uitoefenen op de beslissing voorlopige hechtenis toe te passen. Dat zijn:
- de ernst van de zaak: het totaal aan gestolene plus toegebrachte schade van alle delicten in het proces-verbaal, in
guldens;
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- het strafrechtelijk verleden van de verdachte, uitgedrukt
in het aantal ingeschreven processen-verbaal in het Algemeen Documentatie register;
- het chronisch gebruik van alcohol en/of drugs.
De opschorting van de voorlopige hechtenis blijkt in het algemeen vooral bij de lichtere zaken te zijn toegepast, als
vergeleken wordt met zaken waarin de voorlopige hechtenis
later geschorst, opgeheven of gecontinueerd wordt.
Maar het is misschien beter te vergelijken met de zaken
waarin in het geheel geen voorlopige hechtenis is toegepast,
want ook de opschortingen impliceren immers ook geen vrijheidsbeneming.
Dan zijn duidelijke verschillen te constateren:
- 41% van de opschortingen betreft zaken die minder ernstig
zijn, hij de zaken waarin geen voorlopige hechtenis is
toegepast is dat 68%;
- 67% van de opschortingen betreft verdachten met een licht
strafrechtelijk verleden, tegen 76% bij de zaken waarin
geen voorlopige hechtenis is toegepast;
- 40% van de opschortingen betreft verslaafden aan alcohol
en/of drugs, terwijl dat bij de zaken waarin geen voorlopige hechtenis is toegepast slechts 10% is.
Geconcludeerd kan worden, dat opschorting van de voorlopige
hechtenis vooral in zaken plaatsvindt die qua ernst i nl i ggen
tussen de zaken waarin géén voorlopige hechtenis is toegepast en zaken waarin de voorlopige hechtenis ten uitvoer
wordt gelegd. De reden om in deze zaken toch voorlopige
hechtenis toe te passen, om haar terstond onder voorwaarden
weer te schorsen, moet daarnaast in een zeer aanzienlijk
aantal gevallen gezocht worden in de verslaving van de verdachte aan alcohol of drugs.
De zaken waarin de voorlopige hechtenis na enige tijd geschorst wordt, wijken qua karakter niet af van de zaken
waarin de voorlopige hechtenis wordt opgeheven, of waarin de
voorlopige hechtenis tot de zitting gecontinueerd wordt.
Kennelijk spelen bij de overwegingen de voorlopige hechtenis
voort te laten duren, te schorsen of op te heffen argumenten
betreffende de ernst van de zaak, het strafrechtelijk verleden of de verslaving van de verdachte nauwelijks een rol.
Welke factoren dan wel een rol spelen valt uit het dossiermateriaal niet op te maken.
3.2

Arrondissementsgewijze vergelijking
In hoofdstuk 2 is gebleken dat er landelijk de afgelopen 10
jaren een drastische vermeerdering is opgetreden van het
aantal zaken waarin de voorlopige hechtenis is geschorst. Nu
is het de vraag of deze toename in alle arrondissementen in
dezelfde mate gestalte heeft gekregen.
Over de mate waarin voorlopige hechtenissen worden geschorst
in de 19 arrondissementen zijn gegevens gebruikt van de
Directie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp van het
Ministerie van Justitie. Uit de informatie over het tijdvak
1 januari 1977 tot 1 april 1979 blijkt dat de mate waarin
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voorlopige hechtenissen worden geschorst sterk uiteenloopt:
er is een variatie van 5 tot 40% aangetroffen. In sommige
arrondissementen is dus niet meer geschorst dan 5%, hetgeen
overeenkomt met het landelijke percentage van ruim 10 jaar
geleden. In andere arrondissementen daarentegen is de schorsing van de voorlopige hechtenis bijna eerder regel dan
uitzondering (11).
Uit de informatie. over de arrondissementen kan verder worden
afgeleid, dat de mate waarin de arrondissementen van elkaar
verschillen qua schorsingspercentage vrij constant blijft
(12), en voorts, dat het schorsingspercentage per arrondissement eveneens redelijk stabiel blijft (13). Dit laatste
gegeven wijst er op dat er arrondissementen zijn waar voortdurend weinig respectievelijk veel wordt geschorst. In de
onderstaande tabel staan de arrondissementen gerangschikt
naar hun schorsingspercentage.
Tabel

10: percentage geschorste voorlopige hechtenissen per
arrondissement over het tijdvak 1977, 1978 en
eerste kwartaal 1979 (Bron: DORR)

Den Bosch
Leeuwarden
Roermond
Zutphen
Assen
Groningen
Breda
Haarlem
Middelburg
Maastricht
Arnhem
Almelo
Dordrecht
Al kmaar
Utrecht
Den Haag
Zwolle
Amsterdam
Rotterdam

5%
9%
13%
13%
13%
15%
15%
15%
19%
23%
24%
25%
27%
27%
27%
28%
29%
34%
38%

De arrondissementen waarin de grote steden in het westen van
het land zich bevinden, geven hoge schorsingspercentages te
zien (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht).
De hierboven weergegeven percentages betreffen het totaal
aan schorsingen. Uit het DORR-materiaal laat zich niet bepalen hoeveel daarvan opschortingen en schorsingen zijn.Uit de
op de parketten (van de in het onderzoek betrokken arrondissementen) aangetroffen aantallen laat zich dit wel opmaken.
Vooral de variatie in de mate waarin voorlopige hechtenissen
worden opgeschort is aanzienlijk. Amsterdam spant hierbij de
kroon, met één opschorting op de vijf voorlopige hechtenissen.
Wordt, voor het delict diefstal met braak, een vergelijking
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getrokken met het toepassingsbeleid,'dan blijkt er een samenhang te bestaan met het opschortingsbeleid (15):
- In Amsterdam wordt bij lichtere misdrijven verhoudingsgewijs vaak voorlopige hechtenis toegepast, en ook worden
veel voorlopige hechtenissen opgeschort (juist ook bij die
lichtere misdrijven) (16);
- In Groningen en Arnhem wordt in lichtere zaken weinig
voorlopige hechtenis toegepast, eveneens komen in deze
arrondissementen weinig opschortingen voor;
- Breda en Almelo liggen zowel bij de toepassing als bij de
schorsingspercentages
tussen
de
hierboven
genoemde
extremen in;
- Uitzondering is Den Haag, waar bij de lichte zaken weinig
voorlopige hechtenis wordt toegepast, maar waar een hoog
opschortingspercentage te zien valt (17).
Tabel 11: percentage opgeschorte resp. geschorste voorlopige
hechtenissen in de 6 arrondissementen van het onderzoek (14)
percentage
schorsingen
Groningen
Breda
Arnhem
Almelo
Den Haag
Amsterdam

10%
7%
19%
15%

14%
14%

percentage
opschortingen
5%
8%
5%
10%
14%
20%

totaal
15%
15%
24%
25%

28%
34%

Globaal gesproken is de conclusie gewettigd, dat in die
zaken de voorlopige hechtenis opgeschort wordt, waar in andere arrondissementen in het geheel geen voorlopige hechtenis wordt toegepast.
Tenslotte is er geen verband tussen het toepassingsbeleid en
het in een latere fase schorsen van de voorlopige hechtenis:
daarvoor lopen de schorsingspercentages in de verschillende
arrondissementen niet voldoende uiteen.
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4

Slot

Evenals bij het deel over de toepassing van voorlopige hechtenis eindigt ook dit deel met een bespreking van de resultaten.
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4.1

Kwantitatieve aspecten
Het aantal
schorsingen en vooral de opschortingen van het
bevel tot voorlopige hechtenis daaronder, is in een tijdsbestek van 10 à 15 jaar zeer sterk gestegen. In de periode
voor 1965 werd steeds in minder dan 5% van de voorlopige
hechtenissen tot schorsing overgegaan. Nu wordt ongeveer 1
op de 4 van alle voorlopige hechtenissen geschorst. Dit
verschijnsel doet zich in sterkere mate voor waar het gaat
om minderjarige verdachten. Ondanks het feit dat de wetgever
van 1973 een verruiming van de toepassing van de schorsing
nastreefde, wekt de stijging enige verbazing nu de gronden
voor toepassing van voorlopige hechtenis in 1973 zijn beperkt. Omdat schorsing van de voorlopige hechtenis slechts
mogelijk is nadat een bevel tot voorlopige hechtenis is gegeven, had een gel i jkbl i jven of verminderen van het aantal
schorsingen weinig verbazing gewekt.

4.2

Beslissing tot schorsing
De schorsing van de voorlopige hechtenis heeft een merkwaardig karakter. De gronden voor voorlopige hechtenis (art. 67a
lid 1 en lid 2 Sv) lijken nauwelijks toe te laten dat de
verdachte op vrije voeten wordt gesteld, wanneer deze gronden aanwezig worden geacht. In deze gedachtengang lijkt een
schorsing alleen dan mogelijk als er een alternatief voorhanden is dat in redelijke mate hetzel fde zal bewerkstelligen als vrij jheidsbenerning: het voorkomen van vlucht, herhaling of belemmering van de waarheidsvinding.
Bestudering van de bijzondere voorwaarden die bij de schorsing worden opgelegd, leert dat slechts in een beperkt aantal gevallen gesproken kan worden van voorwaarden die in
redelijke mate hetzelfde zullen realiseren als de vrijhei dsbeneming. Veelal worden voorwaarden opgelegd waarvan het
niet te verwachten is dat ze in belangrijke mate het gevaar
voor vlucht, herhaling of belemnering van de waarheidsvinding zullen inperken. Daar komt nog bij dat slechts in geringe mate gecontroleerd kan worden of de verdachte de
voorwaarden naleeft.
De vraag doet zich dan ook voor hoe te verklaren is dat in
veel gevallen tot een schorsing wordt besloten. Er doen zich

hierbij enkele mogelijkheden voor:
-

-

weliswaar gronden voor voorlopige hechtenis
er zijn
aanwezig., maar er zijn ook overwegingen om het bevel tot
voorlopige hechtenis niet '(verder) ten uitvoer te leggen:
- omdat zwaarwegende belangen van de verdachte vrijheidsbenerning ongewenst maken; en/of
- omdat (vanwege art. 67a lid 3 Sv) er ernstig rekening
mee gehouden moet worden dat de rechter tot een straf
en strafmaat zal besluiten, die -indien de voorlopige hechtenis niet geschorst zou worden- lichter uitvalt dan de duur van de voorlopige hechtenis.
vrijheidsbeneming is niet strikt wenselijk of noodzakelijk, maar toch bestaat er behoefte maatregelen tegen de
verdachte te nemen:
- dierbedoeld zijn als een waarschuwing aan de verdachte
en die bovendien een -hernieuwde- vrijheidsbenerning
makkelijk mogelijk maken, als de verdachte de gestelde
voorwaarden niet naleeft;
- die er op gericht zijn dat de verdachte zich niet onttrekt aan het onderzoek naar de feiten en aan onderzoek naar zijn persoon door reclassering en/of psychiater.

Uit het dossieronderzoek valt niet met zekerheid vast te
stellen welke van de hier geschetste mogelijkheden in belangrijke mate verantwoordelijk is voor het hoge aantal
schorsingen. Enige aanwijziging is echter te verkrijgen uit
de aard der zaken waarbij schorsingen plaatsvinden.
- Opschortingen van de voorlopige hechtenis vinden vooral
plaats bij zaken die qua ernst inliggen tussen die waarbij
geen bevel tot voorlopige hechtenis is gegeven en zaken
waarbij dit bevel ten uitvoer wordt gelegd. Deze constatering leidt tot de veronderstelling dat enerzijdsde tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis achterwege wordt gelaten omdat de zaak niet zo ernstig is dat de
rechter vermoedelijk een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
zal opleggen, terwijl anderzijds de ernst ook weer zodanig
is, dat toch de behoefte gevoeld wordt aan het nemen van
maatregelen. Deze veronderstelling ligt te meer voor de
hand daar het niet aannemelijk is dat vooral bij deze categorie middelzware zaken zwaarwegende belangen van de
verdachte een rol spelen en/of dat de gronden voor voorlopige hechtenis in mindere mate dan bij zwaardere of lichtere zaken aanwezig zullen zijn.
- Schorsingen van de voorlopige hechtenis in een fase dat de
verdachte al enige tijd ingesloten is, vinden niet bij een
specifieke groep van zaken plaats. Het is dan ook aannemelijk dat bij die zaken de persoonlijke en sociale belangen
van de verdachte op de voorgrond staan. Ook hier geldt
weer dat, omdat niet tot invrijheidsstelling zonder meer
besloten wordt, tevens de behoefte bestaat cm maatregelen
tegen de verdachte te nemen.
Ondanks een verschillende achtergrond stemmen opschortingen
en schorsingen hierin overeen dat er bij beide kennelijk de
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behoefte bestaat aan het treffen van maatregelen, die niet
zo zwaar zijn dat vrijheidsbeneming plaatsvindt, maar die
een symboolfunctie hebben (vanwege de oncontroleerbaarheid
van de voorwaarden) en/of enige greep op de verdachte bewerkstelligen (verschijnen bij oproep, meewerken aan rapportage).
Men kan zich afvragen of er in de meeste gevallen wel sprake
is van een "equivalent der voorlopige hechtenis" (MvT 1914,
blz. 84).
4.3

Motivering van de beslissing
Hoewel de wet een motivering van de beslissing tot schorsing
van de voorlopige hechtenis eist, wordt in de praktijk in
veel gevallen niet gemotiveerd. Indien schorsingen slechts
bij uitzondering voor zouden komen, zou gemakkelijker te
motiveren zijn waarom juist in dit geval geschorst wordt.
Maar schorsingen komen zo veelvuldig voor dat er geen sprake
meer is van uitzonderingen. Daarnaast laat zich het gebrek
aan motiveringen verklaren, doordat de schorsing veelal niet
"volwaardig" alternatief voor de vrijheidsbeneming
als
geldt, maar wordt besloten op grond van andere overwegingen.
Deze andere overwegingen hebben niet of nauwelijks betrekking op gronden voor voorlopige hechtenis, zodat een motivering in termen van die gronden moeilijk is.

4.4

De aard van de voorwaarden
In de praktijk worden bij de schorsing vrijwel altijd bijzondere voorwaarden opgelegd.
De MvT van 1914 stelt dat de schorsing is ".... het stellen
door de rechter .... van bepaalde voorwaarden, welke strekken tot verwezenlijking van het doel der hechtenis ....".
Hoewel de wet zelf geen beperkingen stelt aan de voorwaarden
die de rechter kan opleggen, valt uit de MvT op te maken dat
alleen die voorwaarden mogen worden opgelegd, die het doel
van de voorlopige hechtenis dienen. Met het aanscherpen van
de gronden voor voorlopige hechtenis is in 1973 duidelijker
omschreven voor welk doel de hechtenis mag,worden bevolen:
het voorkomen van vlucht, herhaling of belemmering van de
waarheidsvinding en indien de rechtsorde ernstig geschokt is.
In de praktijk worden nogal eens voorwaarden opgelegd, die
los staan van de grond waarop de voorlopige hechtenis is bevolen. Kennelijk wordt een wetsinterpretatie gevolgd die
ruimer is dan de hierboven geschetste. In deze ruimere interpretatie kan de wenselijkheid om tot tenuitvoerlegging
van voorlopige hechtenis over te gaan mede bepaald worden
door bijvoorbeeld de wens dat de verdachte beschikbaar
blijft voor onderzoek of rapportage. Het ligt dan voor de
hand om bij de schorsing ook hieromtrent voorwaarden te
stellen (18).
Een ander aspect met betrekking tot de schorsing en de daarbij gestelde voorwaarden betreft de belangen van de verdachte met betrekking tot de schorsing. Als de schorsing onder
voorwaarden inderdaad in de plaats komt van de vrijheidsbeneming zal deze maatregel in het belang van de verdachte
Maar er zijn enkele aspecten aan verbonden die een
zijn.
minder positief karakter hebben.
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Het duurt bij 'schorsing van de voorlopige hechtenis duidelijk langer tot het onderzoek ter zitting begint dan bijj
zaken waarin de vrijheidsbeneming tot de zitting gecontinueerd wordt (in verband met de termijnregeling). Op zich
hoeft dit niet bezwaarlijk te zijn, maar gedurende die periode is de verdachte gebonden aan de opgelegde voorwaarden,
die veelal niet maar soms wel van ingrijpende aard zijn. Het
lijkt dan zeer van belang dat de verdachte verzekerd is van
rechtsbijstand, in verband met het eventueel verzoeken om
invrijheidsstelling of om wijziging van de voorwaarden.
Het onderworpen zijn aan dwangmiddelen in het kader van de
schorsing wordt niet, zoals bij de aftrek van voorarrest,
automatisch verrekend in het vonnis. Wellicht betrekt de
rechter de voorwaarden die de vrijheid van de verdachte
sterk inperken bij zijn straftoemeting.
4.5

Rechts- en reclasseringsbijstand
Op basis van het dossiermateriaal kunnen enkele kwantitatieve aspecten van de rechtsbijstand belicht worden.
Het blijkt dat de raadsman bij de beslissing an het bevel
tot bewaring op te schorten in een behoorlijk aantal gevallen niet aanwezig is. Voorzover dit ook voor latere schorsingen nagegaan kan worden komt eenzelfde beeld naar voren.
Telkens is in 30 à 40% van de gevallen de raadsman niet aanwezig.
Dit gegeven laat echter geen harde conclusies toe, want de
raadsman kan ook zonder aanwezig te zijn bij het horen van
de verdachte de beslissing beinvloeden door zich tussentijds
te verstaan niet de officier van justitie, de rechter-cornrnissaris en de raadkamer.
Aan de dossiers is geen betrouwbare informatie te ontlenen
over het aantal gevallen waarin de reclassering of kinderbescherming mondelinge of schriftelijke informatie heeft
verstrekt voordat het bevel tot schorsing gegeven wordt. De
frequentie van de vroeghulprapportage zou hoger kunnen zijn
dan het geringe aantal
zaken waarin, afgaande op de dossiers, bedoelde informatie is aangetroffen. Een indicatie
hiervoor vormt het gegeven dat in ongeveer 1 op de 3 gevallen als bijzondere schorsingsvoorwaarde wordt opgelegd dat
de verdachte zich zal houden aan aanwijzingen van de reclassering respectievelijk kinderbescherming. In die zaken zal
de reclassering c.q. kinderbescherming zich in principe bereid hebben getoond contact met de verdachte te onderhouden.

4.6

Arrondissementsgewijze vergelijking
Er bestaan zeer grote verschillen tussen de arrondissementen
in de mate waarin van de mogelijkheid tot schorsing gebruik
wordt gemaakt. In het ene arrondissement wordt 1 op de 20
voorlopige hechtenissen geschorst, in het andere 2 op de 5.
Deze verschillen betreffen vooral de opschortingen.
Er bestaat een verband tussen het beleid inzake toepassing
van voorlopige hechtenis en het beleid inzake opschortingen.
In de arrondissementen niet een ruim toepassingsbeleid komen
ook veel opschortingen voor. Conclusie uit de bevinding is,
dat opschortingen vooral geschieden in zaken waarbij in vergelijkbare gevallen in andere arrondissementen in het geheel
geen bevel tot voorlopige hechtenis gegeven wordt.
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Noten bij deel III

1. Daarbij werden willekeurige steekproeven getrokken. Uit
Almelo werd 53% van de aangetroffen zaken aangevraagd,
uit Den Haag 33% en uit Amsterdam 10%.
2. Voor de jaren nà 1976 dient men er rekening mee te houden, dat tot 1976 het CBS de opschortingen van de voorlopige hechtenis telde als schorsingen. In 1976 zijn andere J.C.S.-formulieren ingevoerd, waarop niet meer gevraagd werd of voorlopige hechtenis werd bevolen, maar
hoeveel dagen de verdachte in voorlopige hechtenis doorbracht. Daardoor worden de opschortingen niet geteld,
noch als voorlopige hechtenissen, noch als schorsingen
daarvan.
3. Zie voor de schattingsmethode Berghuis, Balkema en Tigges,
1979.
4. Uit deze cijfers mag niet de conclusie getrokken worden
dat in meer dan de helft van de gevallen de bewaring is
geschorst; het is mogelijk dat de tenuitvoerlegging van
de gevangenhouding begint binnen twaalf dagen nadat de
bewaring is bevolen.
5. Volgens de Directie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp van het Ministerie van Justitie werd in 1977 landelijk bij 6% de schorsing of opschorting opgeheven. In
dit opzicht verschillen de onderzochte arrondissementen
derhalve niet van de landelijke situatie.
6. Bij het misdrijf diefstal met braak is de gemiddelde
duur van het bevel tot voorlopige hechtenis tot de zitting:
- 62 dagen bij voorlopige,hechtenissen die tot de zitting doorlopen;
- 113 dagen bij geschorste en opgeschorte voorlopige
hechtenissen (zie notitie bij tabel 5);
- 208 dagen bij zaken waar geen voorlopige hechtenis is
toegepast.
7. Hierbij wordt aangesloten bij de voorwaardelijke veroordeling (art. 14a lid 1 Sr) en de voorwaardelijke invrijheidstelling (art. 15a lid 1 Sr).
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8. Bal kenra, 1979, blz. 227.
9. In dit verband is het van belang op te merken dat bij
het bevel tot schorsing in veel arrondissementen gebruik
wordt gemaakt van formulieren, waarop reeds bijzondere
schorsingsvoorwaarden zijn voorgedrukt. Altijd voorgedrukt zijn de voorwaarden "zich niet schuldig maken aan
strafbare feiten"
en een formulering betreffende de
verschijningsplicht.
Per arrondissement verschilt dan welke verdere voorwaarden zijn afgedrukt. Deze werkwijze bevordert wellicht dat ook oneigenlijke voorwaarden niet worden doorgestreept, en dus worden opgelegd. Wellicht heeft de
rechter niet de bedoeling alle op het formulier vermelde
en niet doorgestreepte voorwaarden op te leggen; in feite worden ze echter wel opgelegd. Dit is het gevaar van
voorgedrukte motiveringen, "die een invité bevatten tot
een stereotype motivering" (de minister van Justitie in
1973, zie noot 3 bij aantekening 4 bij art. 78 Sv Melai).
10. In 1977 betrof 18% van de voorlopige hechtenissen een
delict waarop 9 jaar of meer staat; Berghuis en Tigges,
1980 (a).
11. Bij strafrechtelijk minderjarigen is de variatie in aantal
schorsingen nog aanzienlijker. Daar loopt het percentage geschorste voorlopige hechtenissen van 0 tot boven de 70%.
12. De standaardafwijking van de schorsingspercentages per
arrondissement in 1977, 1978 en eerste kwartaal 1979 is
respectievelijk 9,2, 9,3 en 10,4.
13. De rangordecorrelatie.tussen de schorsingspercentages is
telkens ongeveer 0,60.
14. De verhouding van het aantal op de parketten aangetroffen schorsingen tot het aantal opschortingen is gebruikt
bij de opdeling van de weergegeven totaalpercentages van
tabel 10.
15. De rangordecorrelatie is 0,44.
16. Van de opschortingen gaat het in Amsterdam in 35% van de
zaken om lichte misdrijven en verdachten met een licht
strafrechtelijk verleden, terwijl dat percentage in de
andere arrondissementen 10% is.
17. Misschien houdt dit verband met het beleid in jeugdzaken. Juist in Den Haag is het percentage schorsingen bij
strafrechtelijk minderjarigen uitzonderlijk hoog (Bron:
Directie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp). Dat
het percentage opschortingen bij minderjarigen in Den
Haag zo hoog ligt, kan verband houden met de bijzondere
positie van het Jeugdhuis van Bewaring De Sprang in
Scheveningen. Een aanzienlijk deel van de geplaatsten
zijn strafrechtelijk minderjarigen wier hechtenis zeer
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snel weer wordt
WODC-onderzoek).

geschorst (binnenkort te publiceren

18. Zie in dit verband ook Blok & Besier: "(er) bestaat,
wanneer de voorlopige hechtenis gedurende het voorbereidend onderzoek wordt geschorst, alle aanleiding om
aan die schorsing ook als voorwaarde te verbinden, dat
de verdachte op alle dagvaardingen, op bevel van den
R.C. aan hem uitgebracht, zal verschijnen". (Aantekening bij art. 80, blz. 257).
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1

Inleiding

1.1

Onderwerp van onderzoek
Voor de wetswijziging van 1973 kon het bevel tot gevangenhouding voor de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting een onbeperkt aantal malen worden verlengd. In 1973
heeft de wetgever op dit punt de beperking aangebracht, dat
dit bevel slechts tweemaal kan worden verlengd (art. 66 lid
3 Sv). Indien binnen deze termijn het onderzoek op de terechtzitting niet is begonnen, moet de verdachte na expira-.
tie van het tweede verlengingsbevel op vrije voeten worden
gesteld. Begint het onderzoek ter terechtzitting wel binnen
deze termijn dan blijft het bevel tot voorlopige hechtenis
van kracht totdat dertig dagen na de dag van de einduitspraak zijn verstreken (art. 66 lid 2 Sv). Concreet betekent
deze wetswijziging dat de zaak tegen een voorlopige gehechte
verdachte uiterlijk 102 dagen na het begin van de voorlopige
hechtenis op de zitting moet komen. Uitgangspunt van de wetgever is dat het onderzoek ter zitting onafgebroken plaatsvindt (art. 277 lid 1 Sv). Dan zal in zaken waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast, uiterlijk 116 dagen (art. 345
Sv) na de aanvang van de detentie de einduitspraak in eerste
instantie vallen.
De wetgever heeft met art. 88 lid 3 Sv geen absoluut maximum
aan de duur van de voorlopige hechtenis gesteld. De termijn
van 116 dagen kan overschreden worden indien het onderzoek
op de terechtzitting niet onafgebroken wordt voortgezet maar
wordt geschorst (art. 277a Sv). De zaken waarin schorsing
van het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden,
waarbij de duur van de voorlopige hechtenis tot de sluiting
van het onderzoek op de terechtzitting de 102-dagengrens
overschrijdt, vormen het onderwerp van deze studie.
In een eerdere publicatie is geconstateerd dat (bij meerderjarige Nederlanders) het aantal langdurige voorlopige hechtenissen van 1972 tot 1975 en 1977 met 42% terugliep (1)(2).
Hoewel er dus een duidelijke vermindering te bespeuren is,
blijft de vraag waarom toch in 1 op de 20 zaken waarin voorlopige hechtenis is toegepast (in 1977) van de wettelijke
mogelijkheid tot schorsing van het onderzoek ter zitting gebruik wordt gemaakt. Deze procedure zou, dat maakt ook de
Minister van Justitie duidelijk in de memorie van antwoord
bij de wet van 1973, tot uitzonderingsgevallen beperkt moeten blijven.
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Onderzoekmateriaal
Er zijn 70 dossiers bestudeerd van zaken waarin het onderzoek op de terechtzitting is geschorst waardoor de duur van
hechtenis tot de sluiting van het onderzoek
de voorlopige
uitkomt
op
meer dan 102 dagen. Bij het zoeken naar deze
dossiers in de parketadministraties van de zes bij het onderzoek betrokken arrondissementen is geen beperking aangebracht ten aanzien van strafrechtelijk meer- of minderjarigheid en nationaliteit van de verdachten, alsmede of de zaak
in eerste of tweede aanleg is afgedaan. In alle 70 zaken is
het bevel tot voorlopige hechtenis in de onderzoekperiode,
die
loopt van 1 april 1976 tot 1 april 1977, gegeven. Uit
het arrondissement Breda zijn 3 zaken bestudeerd, uit Arnhem 5, uit Almelo 7, uit Den Haag 12, uit Amsterdam 34 en
uit Groningen 9.
Het aantal van 70 onderzochte dossiers vormt ongeveer tweederde van het totaal aantal dossiers dat in principe tot de
te onderzoeken groep behoort. De overige dossiers konden
niet binnen de gestelde termijn verkregen worden.
Het ontbreken van een redelijk aantal zaken in dit dossieronderzoek doet weinig afbreuk aan de resultaten van deze als
inventariserend bedoelde studie. Bedacht moet worden dat
deze 70 zaken ongeveer een kwart vormen van het landelijk
aantal langdurige voorlopige hechtenissen. Bovendien is er
geen reden te veronderstellen waarom de ontbrekende groep
dossiers speciale gevallen bevat.
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Formele aspecten

2

2.1
2.1.1

Procedures (3)
Schorsing van het onderzoek ter zitting

Art. 277á Sv regelt de schorsing van het onderzoek op de terechtzitting voor het geval de verdachte zich in voorlopige
hechtenis bevindt. Om te komen tot een beperking van de duur
van de preventieve hechtenis heeft de wetgever een grens gesteld aan de duur van de schorsing van het onderzoek op de
terechtzitting. Die schorsing mag niet langer dan 1 maand
duren. Bij aanwezigheid van klemmende, in het proces-verbaal
van de terechtzitting te vermelden redenen, mag de schorsing
langer dan 1 maand duren. In geen geval mag de schorsing van
het onderzoek op de terechtzitting op grond van art. 277a Sv
langer dan 3 maanden duren. De wet stelt geen grens aan het
aantal schorsingen van het onderzoek op de terechtzitting
dat op grond van art. 277a Sv bevolen mag worden (4). Tabel
1 geeft aan hoe lang de schorsing van het onderzoek ter zitting bij de onderzochte zaken duurt, en hoeveel malen een
dergelijke schorsing plaatsvindt.
Tabel 1: de totale duur van de schorsing^en)-van het onderzoek ter zittint en het aantal schorsingen *
duur van de schorsingen

aantal schorsingen
1

1 maánd en minder
van 1 t/in 2 maanden
van 2 t/m 3 maanden
meer dan 3 maanden

2

totaal

3

22
7
17
4

1
1
5
5

0
3
2
0

23
11
24
9

50

12

5

67

*Van enkele zaken ontbreken de benodigde gegevens
In het merendeel van de gevallen bi ij kt het onderzoek ter
zitting één maal, geschorst te worden. Hoewel de wet er van
uit gaat dat de schorsing in de regel niet langer dan een
maand zal duren, blijkt dat dit in de praktijk slechts in de
minderheid van de onderzochte zaken het geval is. In enkele
gevallen duurt de schorsing zelfs langer dan de in de wet
toegestane 3 maanden (in deze zaken wordt na 92 dagen de
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zitting hervat). In 17 zaken wordt het onderzoek ter zitting
meermalen geschorst. Het maximum aantal aangetroffen schorsingen bedraagt drie.
Art. 277a Sv kent de mogelijkheid van schorsing van het onderzoek op de terechtzitting voor bepaalde tijd en voor onIn het eerste geval bepaalt de rechter bij
bepaalde tijd.
bt
e e el en van de schorsing de datum waarop het onderzoek
op de terechtzitting zal worden hervat. Wordt de schorsing
van het onderzoek op de terechtzitting voor onbepaalde tijd
bevolen, dan staat slechts vast binnen welke termijn het onderzoek op de terechtzitting hervat zal moeten worden (art.
227a lid 3 Sv). In 62 gevallen werd de schorsing van het
onderzoek op de terechtzitting voor bepaalde tijd bevolen,
in 27 voor onbepaalde tijd (5).
2.1.2

Totale duur van de voorlopige hechtenis

Mede doordat het onderzoek ter zitting geschorst wordt, komt
de duur van de voorlopige hechtenis tot de uitspraak in eerste
instantie
bij de onderzochte zaken uit boven de 116
dagen. Tabel 2 geeft inzicht in de mate waarin dit geschiedt.
Tabel

2:

de duur van dé voorlópige héchtenis tot d.éinduitspraak in eerste instantie *

tot 135 dagen
135 tot 150 dagen
150 tot 165 dagen
165 tot 195 dagen
195 dagen en meer

28
14
4
5
6
67

*

Van enkele zaken ontbreekt een benodigd gegeven

In 42 zaken bedraagt de duur van de voorlopige hechtenis
minder dan 5 maanden. De duur bij de overige 25 zaken ligt
daar, soms zelfs ruim, boven.
2.2
2.2.1

Redenen voor schorsing van het onderzoek ter zitting
Onderscheiden redenen

De rechter die de schorsing van het onderzoek op de terechtzitting beveelt, is verplicht de redenen voor die beslissing
in het proces-verbaal van de terechtzitting te vermelden
(art. 277 lid 5 jo. 277a Sv). Onderzocht is of aan deze motiveringseis is voldaan. In sommige gevallen ontbreekt in
het dossier het proces-verbaal van de terechtzitting. Bij de
zaken waar wél zulk een Proces-verbaal aangetroffen is wordt
de reden voor de schorsing van het onderzoek ter zitting
vrijwel altijd vermeld.
Bij het nagaan welke redenen aan de schorsing van het onderzoek ter zitting ten grondslag liggen is uitgegaan van wat
het proces-verbaal daarover vermeldt. In de gevallen waar
dit ontbreekt en de zaken waarin de reden niet is vermeld,
is gepoogd aan de hand van andere dossierstukken te achterhalen waarom de schorsing van het onderzoek op de terecht116

zitting bevolen is (6)
De gevonden redenen voor de schorsing rechtvaardigen de conclusie, dat onderscheid gemaakt kan worden tussen: redenen
in verband met het onderzoek naar de persoon van de verdachte, complicaties in het onderzoek naar de feiten en overige
redenen.
Onder de eerste categorie worden de gevallen begrepen waarin
hetzij het psychiatrisch rapport of het reclasseringsrapport
nog niet voltooid is op het moment dat het onderzoek op de
terechtzitting begint, hetzij op de terechtzitting besloten
wordt een psychiatrisch rapport aan te vragen. Tabel 3 geeft
een overzicht van de redenen waarom het onderzoek ter zitting is geschorst.
Tabel 3:

redenen voor dé schorsing ter zitting

Vanwege een onderzoek naar de persoon van de verdachte: 46
-psychiatrisch onderzoek
39
-reclasseringsonderzoek
7
Complicaties bij het onderzoek naar de feiten
13
Overige redenen
11
70
Vooral het onderzoek naar de persoon van de verdachte blijkt
reden te geven het onderzoek ter zitting te schorsen. Daarbij neemt het psychiatrisch onderzoek een grote plaats in.
Achtereenvolgens wordt nader ingegaan op het psychiatrisch
onderzoek, reclasseringsonderzoek, de complicaties in het
onderzoek naar de feiten en de overige redenen.
2.2.2

Psychiatrisch onderzoek
Geconstateerd is dat het psychiatrisch onderzoek bij de
schorsing van de zitting vaak een rol speelt. Daarbij moet
een onderscheid worden gemaakt tussen een klinisch observatie-onderzoek en een "perifeer" onderzoek. Bij een klinisch
observatie-onderzoek wordt de verdachte opgenomen in de Psychiatrische Observatie Kliniek (P.O.K.) (nu het Pieter Baan
Centrum) of een andere daartoe aangewezen kliniek (zie art.
196 Sv). Bij een perifeer onderzoek blijft de verdachte in
het huis van bewaring en heeft daar één of meer gesprekken
met een psychiater en/of psycholoog. Van de 39 gevallen
waarin
het psychiatrische onderzoek een rol speelde bij de
schorsing is in 22 gevallen sprake van een klinisch observatie-onderzoek.
In verband met het psychiatrisch onderzoek verdienen het moment waarop het onderzoek wordt aangevraagd, de duur van de
aanvraag tot het uitbrengen van het rapport al smede de tijdspanne die ligt tussen het laatste en het wederom aanvangen
van het
onderzoek op de terechtzitting, de aandacht.
- In 24 van de 70 onderzochte zaken werd het psychiatrische
onderzoek aangevraagd in het kader van het gerechtelijk
vooronderzoek, dus voor de eerste zitting. In die zaken
lagen er gemiddeld 22 dagen tussen het begin van de voorlopige hechtenis en de aanvraag van het psychiatrische onderzoek, ongeacht of het ging om een klinisch observatie117

onderzoek of een perifeer onderzoek. Hierbij moet echter
bedacht worden dat in dit dossieronderzoek alleen gegevens
van de schriftelijke aanvraag verwerkt zijn. In de praktijk zijn, zoals ook van het Pieter Baan Centrum'vernomen
is, vaak eerder telefonische afspraken gemaakt. In enkele
gevallen wordt vanwege bijzondere omstandigheden de aanvraag van een psychiatrisch onderzoek pas na enige tijd
gedaan (7).
In 15 van de onderzochte zaken werd ter zitting tot het
laten verrichten van psychiatrisch onderzoek besloten.
Daaronder bevindt zich één zaak waarbij de aanvrage van
een tegenrapport wordt gehonoreerd. De aanvraag tot een
onderzoek vindt in deze gevallen pas na de aanvang van het
onderzoek ter zitting plaats (dit betekent gemiddeld 63
dagen na het begin van de voorlopige hechtenis).
- De tijdsduur die ligt tussen de aanvraag van het onderzoek
en het uitbrengen van het psychiatrisch rapport is sterk
afhankelijk van de aard van het onderzoek.
Bij
een psychiatrisch observatie-onderzoek (8) bedraagt
deze duur gemiddeld 108 dagen. Daarbij is inbegrepen de
wachttijd voordat het onderzoek een aanvang kan nemen, die
doorgaans enkele maanden bedraagt. De dossiers vermelden
geen gegevens over de duur van de wachtperiode, die van
het onderzoek en die van de voor rapportage benodigde
tijd. Om hier toch inzicht in te krijgen is bij het Pieter
Baan Centrum aanvullende informatie opgevraagd (9). In
1978 bedraagt de gemiddelde duur van de telefonische aanvraag -die later schriftelijk bevestigd wordt- tot opname in de kliniek 3 maanden (88 dagen). De opnameduur is 6
weken en er liggen gemiddeld tweeëneenhalve week tussen
het ontslag uit de inrichting en het verzenden van het
rapport.
De totale duur van de aanvang tot het uitbrengen
gemiddeld 5 maanden (154 dagen).
is
van het
rapport
Hieruit kan geconcludeerd worden dat een psychiatrisch
observatie-onderzoek in 1978 duidelijk langer is gaan
duren, vergeleken [net de periode waarin de zaken van het
dossieronderzoek spelen (april 1976-april 1977).

In de gevallen waarbij een perifeer onderzoek (10) is aangevraagd, liggen er gemiddeld twee maanden (62 dagen) tussen de aanvraag van de psychiatrische voorlichtingsrapportage en het uitbrengen van het rapport. Onderzocht is hoe
lang in het algemeen de rapportageduur was in de periode
april 1976 t/m april 1977. Daartoe is bij de Districts
Psychiatrische Diensten geinfonmeerd welke periode er lag
tussen het moment waarop de aanvraag om rapportage binnen
kwam en de datum waarop het rapport werd verzonden (11).
Ten eerste blijkt er een zeer grote variatie te bestaan in
de rapportageduur. In sommige gevallen wordt binnen 1 week
een rapport uitgebracht, terwijl dat in andere gevallen
zo'n drie maanden in beslag neemt. Gemiddeld was de rapportageduur 42 dagen. In één op de zes gevallen bedroeg de
duur meer dan 62 dagen.
De rapportageduur bij de zaken
waarin de voorlopige hechtenis lang duurde kan dus niet
als uitzonderlijk lang worden gekwalificeerd.
- Tussen de datum waarop het psychiatrisch rapport wordt
uitgebracht en de uitspraak liggen gemiddeld 39 dagen. In
aanmerking genomen dat de uitspraak twee weken na de slui118

ting van het onderzoek op de zitting gedaan wordt, liggen
er 25 dagen tussen het uitbrengen van het rapport en het
hervatten van het onderzoek ter zitting. Deze tijdsduur
wordt in belangrijke mate bepaald door het feit dat er een
zittingsdatum moet worden afgesproken. In dit verband kan
erop worden gewezen dat de zittingsdata vaak al ruim van
te voren zijn "volgeboekt".
Hieronder wordt van de zaken waarin het psychiatrisch onderzoek reden is om het onderzoek ter zitting te schorsen in
een schema de verschillende duurbevorderende factoren aangegeven.
Tabel 4: duurbevorderende factoren in zaken waarbij het psychiatrische onderzoek reden is voor de schorsing
van het onderzoek ter zitting
gemiddelde

in

duur

dagen

duur van de
reden voor van begin van aan- van uitbrenvoorlopige
de schor- VH tot de vraag tot gen van het
hechtenis
schrifte- het uit- rapport tot
sing van
hervatting
tot de herhet onder- l i j ke aan- brengen
van het
van het onder- vatting van
vraag
zoek ter
zoek ter zit- het onderrapport
zitting
ting
zoek ter
zitting
II
III
I + II + III
I
Psychiatrisch
observatieonderzoek
-niet klaar
voor de le
zitting
-aangevraagd
na de le
zitting
Perifeer
onderzoek
-niet klaar
voor de le
zitting
-aangevraagd
na de le
zitting

22

108

22

152

64

109

26

199

23

63

35

121

62

61

19

142

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de duur van de voorlopige hechtenis sterk verlengd wordt als een psychiatrisch ohservatie-onderzoek wordt verricht (12). Dit speelt in sterkere mate indien pas ter zitting tot het laten plaatsvinden
van een psychiatrisch onderzoek besloten wordt.
Tenslotte wordt ingegaan op de aard en de duur van de schorsingen van het onderzoek ter zitting en op het aantal r;ralen
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dat de terechtzitting ten tweede malen wordt geschorst.
Ir de meeste gevallen wordt de schorsing van het onderzoek
voor onbepaalde tijd bevolen (in 20 van de 36 zaken (13)).
Bij deze zaken is de zitting na gemiddeld 86 dagen hervat,
waarmee de maximaal toegestane duur van de schorsing van
drie maanden vrijwel geheel is benut.
In 16 zaken wordt het onderzoek ter zitting voor bepaalde
tijd geschorst, vooral in die zaken waarin men in afwachting
is van de resultaten van het lopende psychiatrisch onderzoek.
De gemiddelde duur van de schorsing voor bepaalde tijd bedraagt 52 dagen.
In een kwart van het aantal gevallen wordt het onderzoek ter
zitting ten tweede male geschorst. In zes gevallen zijn de
resultaten van het psychiatrisch onderzoek nog niet binnen
gekomen, in twee gevallen acht de rechtbank het nodig dat er
een aanvullend psychiatrisch onderzoek (14) wordt verricht
en in één geval is de raadsman door ziekte verhinderd.
2.2.3

Reclasseringsonderzoek

In 7 zaken wordt de schorsing van het onderzoek op de terechtzitting bevolen, omdat het voorlichtingsrapport van de
reclassering niet op tijd is binnengekomen. Het betreft hier
alleen gevallen waarin het reclasseringsrapport voor de eerste zitting in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek
is aangevraagd. De gemiddelde rapportageduur bedraagt 71 dagen. Volgens de Directie TBR en Reclassering van het Ministerie van Justitie liggen er gemiddeld 44 dagen tussen de
aanvraag van een rapport bij de Reclasseringsraad en het
uitbrengen van het voorlichtingsrapport over een preventief
gedetineerde (15). Geconcludeerd kan worden dat de aangetroffen rapportageduur bij de onderzochte langdurige voorlopige hechtenissen uitzonderlijk hoog is geweest.
Opgemerkt moet worden dat in enkele van de zeven onderzochte
zaken het reclasseringsrapport laat werd aangevraagd, omdat
de rechter-commissaris een reclasseringsrapport wenselijk
achtte op grond van de resultaten van het reeds verrichte
psychiatrische onderzoek, of omdat de verdachte aanvankelijk
weigerde mee te werken.
In alle zeven zaken is het onderzoek ter zitting voor bepaalde tijd geschorst, met een gemiddelde duur van 26 dagen.
In geen geval vond een tweede schorsing plaats.
2.2.4

Complicaties in het onderzoek naar de feiten

In 9 zaken is het gerechtelijk onderzoek niet voltooid op
het moment dat de officier van justitie zijn dagvaarding (ex
art. 258 lid 2 Sv) uitbrengt.
-' In 3 zaken is het vooronderzoek weliswaar voltooid voor de
zitting, maar heeft de officier van justitie bij zijn dagvaarding reeds te kennen gegeven dat hij een schorsing van
het onderzoek ter zitting zal vorderen (art. 280a Sv). tiet
is dan te laat om alsnog een werkelijke behandeling mogelijk te maken, zodat het onderzoek ter zitting -voor korte
tijd- geschorst wordt;
- In de andere 6 gevallen is het gerechtelijk vooronderzoek
ten tijde van de zitting nog niet gesloten. Er moeten alsnog getuigen worden gehoord (dit betreft vier onderling
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sterk samenhangende zaken), of nadere gegevens van het gerechtelijk laboratorium of Interpol moeten nog binnenkomen.
In 4 zaken wordt vanwege complicaties in het onderzoek naar
de feiten ter zitting besloten tot een schorsing. Hierbij is
telkens sprake van een -deels- ontkennende verdachte. In
verband hiermee acht de rechtbank een nader getuigenhoor
noodzakelijk (2 zaken), of verzoekt de raadsman om het nader
horen van getuigen à décharche (2 zaken).
In deze 13 zaken vindt vrijwel altijd een in duur bepaalde
schorsing van de behandeling ter zitting plaats (namelijk 11
zaken), met een gemiddelde duur van 21 dagen. In twee gevallen wordt er voor onbepaalde tijd geschorst; de zitting
wordt na 87 dagen hervat.
In zeven zaken wordt het onderzoek ter zitting ten tweede
male geschorst, in drie gevallen zelfs ten derde male. Telkens zijn dit schorsingen van korte duur (gemiddeld 23 dagen) die veroorzaakt worden door afwezigheid van getuigen
(16).
2.2.5

Overige redenen

In elf gevallen spelen factoren van diverse aard een rol
- In vijf zaken zijn personen afwezig die voor de behandeling van de zaak noodzakelijkerwijs aanwezig zouden moeten
zijn. Zo is in twee gevallen de raadsman met vakantie,
hebben in twee andere gevallen de politiegetuigen examen
en is in het resterende geval de verdachte in het ziekenhuis opgenomen;
- De officier van justitie vordert in drie gevallen een
schorsing van het onderzoek ter zitting omdat hij de zaak
wil behandelen in samenhang met een andere zaak tegen de
verdachte;
- In één zaak schorst de kinderrechter de behandeling ter
zitting en verwijst de zaak naar de meervoudige kamer;
- In één geval is door de rechter-commissaris een psychiatrisch en een reclasseringsonderzoek aangevraagd. Aan beide onderzoeken weigert de verdachte mee te werken. De reclassering stelt de rechter-commissaris na vijf weken
hiervan op de hoogte; de psychiater eerst als de dagvaarding ex art. 280a Sv al is uit-gebracht;
- Tenslotte vraagt de raadsman in één zaak om een uitstel
van de behandeling, omdat hij pas kort voor de zitting is
toegevoegd en daarom te weinig voorbereidingstijd heeft.
In deze zaken wordt het onderzoek ter zitting veelal voor
bepaalde tijd geschorst (gemiddeld voor 25 dagen), in
slechts twee gevallen voor onbepaalde tijd (60 dagen). Door
ziekte van de raadsman wordt in één zaak een tweede en een
derde 'schorsing uitgesproken.
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3

Zaken waarbij de voorlopige
hechtenis lang duurt

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de aard van de
betrokken delicten, de afdoening door de rechter en aan arrondissementsgewijze verschillen bij de zaken met een lange
hechtenisduur.

In tabel 5 is weergegeven bij wat voor delicten het onderzoek ter zitting is geschorst.
Tabel 5: delicten -het zwaarstbedreigde in de dagvaardingwaarbij het onderzoek ter zitting is geschorst
Delicten wetboek van strafrecht:
- doodslag, moord of poging daartoe
- diefstal met geweldpleging
- diefstal (in vereniging) met braak
- brandstichting
- zedenmisdrijven (verkrachting, aanranding, ontucht)
- overige delicten WvSr (bedreiging met geweld, afpersing, bedrog, valsemunterij)
Delicten opiumwet

20
9
9
6
6
4
16
70

Uit deze tabel
blijkt dat het veelal cm zware misdrijven
gaat. Vooral de geweldsmisdrijven en de misdrijven van de
opiumwet hebben een groot aandeel.
Over de aard van de zaak kan een aanvullende opmerking
worden gemaakt. In de groep van zaken waarin niet het onderzoek naar de persoon van de verdachte reden is om het onderzoek ter zitting te schorsen, maar complicaties in het onderzoek naar de feiten en "overige redenen", bevinden zich
relatief veel verdachten die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten (in 12 van de 24 gevallen). Dit kan er op
duiden dat de procesgang bij buitenlanders eerder dan bij
Nederlanders complicaties oproept. Hierbij zou een rol kunnen spelen de internationale oriëntatie van het onderzoek,
taalproblemen, misschien ook een meer professionele criminaliteit (er is bij de buitenlanders relatief vaak sprake van
misdrijven van de opiumwet).
In tabel
5 is inzicht gegeven in de aard van de delicten.
Een indicatie van de ernst van de begane delicten blijkt uit
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de wijze waarop de zaak in eerste instantie is afgedaan.
Daarbij is alleen het onvoorwaardelijke deel van de straffen
en maatregelen vermeld.
Tabel 6: de afdoening in eerste instantie
Alleen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf:
- minder dan 6 maanden
- 6 maanden tot 1 jaar
- 1 tot 5 jaar
- 5 jaar en meer
Onvoorwaardelijke t.b.r., al dan niet in combinatie
met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
Schorsing van de rechtsvervolging wegens krankzinnigheid
Ontslag van rechtsvervolging en opname in een psychiatrische inrichting
Vrijspraak

13
20
20
3
11
1
1
1
70

In de meeste gevallen is een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. Daaraan werd ook nogal eens een voorwaardelijke gekoppeld (17 zaken). Deze gingen altijd gepaard met
reclasseringstoezicht, soms ook met de zware voorwaarde van
opname in een psychiatrische inrichting (3 zaken) of het
zich onder behandeling stellen van een psychiater met
zonodig opname (2 gevallen).
In totaal impliceert de afdoening door de rechter in 18 gevallen een behandeling door de psychiater (t.b.r., opname in
een inrichting, zich onder behandeling stellen). Al deze afdoeningen liggen in de groep van zaken waarbij het psychiatrisch onderzoek reden was om het onderzoek ter zitting te
schorsen.
In het onderzoek zijn de dossiers van 70 zaken betrokken,
die voor bijna de helft uit Amsterdam afkomstig zijn. Omdat
de aantallen dossiers uit de andere arrondissementen gering
zijn, is een uitgebreide arrondissementgewijze vergelijking
niet mogelijk. Alleen kan globaal worden nagegaan of er zich
verschillen voordoen tussen Amsterdam en de overige vijf
arrondissementen.'
Het blijkt dat in Amsterdam verhoudingsgewijs vaak het
onderzoek ter zitting geschorst wordt om redenen die los
staan van het onderzoek naar de persoon van de verdachte. In
Amsterdam ligt het aantal schorsingen vanwege complicaties
in het onderzoek naar de feiten en vanwege de 'overige redenen' ongeveer 2 keer zo hoog als elders. Dit zou verband
kunnen houden met de aard van de in Amsterdam behandelde zaken. Complicaties- in het onderzoek naar de feiten en de
doen zich juist voor bij gecompliceerde
'overige redenen'
zaken: ontkennende verdachten, meerdere verdachten, betrokkenheid van buitenlanders, zware misdrijven.
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4.1
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Beslissing tot schorsing van het onderzoek ter'zitting
In het algemeen zijn twee factoren van bijzonder belang voor
de schorsing van het onderzoek ter terechtzitting: het onderzoek naar de persoon van de verdachte en complicaties bij
onderzoek naar de feiten. Deze factoren kunnen op uiteenlopende wijzen de schorsing van het onderzoek ter terechtzitting bewerkstelligen.
Ten eerste kunnen ze veroorzaken
dat het gerechtelijk vooronderzoek niet tijdig voltooid is.
De officier van justitie vordert dan een schorsing (art.
280a Sv). De ruimte voor de rechter om deze af te wijzen is
minimaal. Ten tweede kan op de terechtzitting besloten
worden een nader onderzoek te laten instellen.
Het onderzoek naar de persoon van de verdachte kost nogal
veel tijd als er sprake is van een psychiatrisch observatieonderzoek. Niet alleen nemen de opname in een observatiekliniek en de daarop volgende rapportage veel tijd in beslag
(ongeveer acht weken), maar in het bijzonder ook de tijdsperiode voor de opname. Uit meer recente gegevens blijkt dat
de wachttijd van het Pieter Baan Centrum in 1978 opgelopen
is tot drie maanden. Indien een klinisch observatie-onderzoek in dat centrum wordt aangevraagd, zal de duur van de
voorlopige hechtenis alleen al daardoor vijf maanden of meer
bedragen. In iets mindere mate werkt het psychiatrisch/psychologisch onderzoek dat niet door middel van een observatie
in een kliniek plaatsvindt duurbevorderend. In deze gevallen
duurt het gemiddeld twee maanden voordat het rapport gereed
is. Dat deze rapportageduur bij de onderzochte zaken niet
uitzonderl ijk hoog is, moge blijken uit opgaven van de
Districts Psychiatrische Diensten. Daaruit kan geconcludeerd
worden dat in het algemeen de rapportageduur in één op de
zes gevallen langer dan twee maanden is.
Het reclasseringsonderzoek is slechts in een beperkt aantal
zaken de aanleiding tot de schorsing van het onderzoek ter
terechtzitting. Hoewel
in het algemeen de gemiddelde duur
van het reclasseringsonderzoek (anderhalve maand) nauwelijks
afwijkt van dat bij het psychiatrisch/psychologisch onderzoek, komt een zeer lange rapportageduur in mindere mate
voor.
Complicaties in het onderzoek naar de feiten komen vooral
voor bij zaken die een ingewikkeld karakter dragen: ontkennende verdachte(n), onderling sterk samenhangende zaken,
noodzakelijkheid van uitgebreide getuigenverhoren, betrokkenheid van buitenlanders, zware misdrijven.

Zoals gezegd zijn vooral het onderzoek naar de persoon van
de verdachte en de complicaties in het onderzoek naar de
feiten verantwoordelijk voor de schorsing van het onderzoek
ter terechtzitting. Van deze twee factoren speelt vooral het
onderzoek naar de persoon van de verdachte vaak een rol. Bovendien zijn de schorsingen in deze gevallen het meest langdurig.
4.2

Motivering van de beslissing
Indien het onderzoek ter zitting geschorst wordt dient in
het proces-verbaal aangegeven te worden welke redenen daartoe aanwezig zijn. In de onderzochte zaken is daaraan vrijwel altijd voldaan.

4.3

Enkele kanttekeningen
De beslissing om een onderzoek naar de persoon van de verdachte in te stellen en de beslissing om, al dan niet in
verband hiermee, tot een schorsing van het onderzoek ter
zitting over te gaan, verlengen de duur van de voorlopige
hechtenis, niet zelden met maanden. In verband hiermee zal
de rechter bij de beslissing om een onderzoek naar de persoon van de verdachte in te stellen en de beslissing om het
onderzoek ter terechtzitting te schorsen in sterke mate moeten anticiperen op het eindvonnis (art. 67a lid 3 Sv). Dit
brengt met zich mee, dat het onderzoek naar de persoon van
de verdachte slechts dan kan plaatsvinden, als een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende
heidsbenemende maatregel van niet geringe duur zal worden opgelegd. Uit de resultaten blijkt dat bij de meeste zaken ook inderdaad een
vonnis gewezen wordt, die een vrijheidsbeneming van aanzienlijke duur impliceert.
In het bovenstaande zijn redenen ter sprake gekomen om het
onderzoek ter zitting te schorsen. Naast deze redenen zijn
er een aantal factoren van organisatorische aard die weliswaar geen redenen vormen om het onderzoek ter terechtzitting
te schorsen, maar wel duurbevorderend werken. Het dossieronderzoek levert hieromtrent niet voldoende informatie, maar
bekend is bijvoorbeeld dat reeds ruim van te voren een zittingsdatum vastgelegd moet worden in verband met het gebrek
aan zittingsruimte in verscheidene arrondissementen en de
noodzaak het dossier te laten circuleren langs de leden van
de strafkamer.
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Noten bij deel IV Zaken met lange duur

1. Berghuis en Tigges, 1979 en 1980. In 1977 bedroeg het
aantal voorlopige hechtenissen dat langer duurde dan 130
dagen bij meerderjarige Nederlanders 197 (6% van het totaal aantal voorlopige hechtenissen), bij minderjarige
Nederlanders 12 (2%) en bij buitenlanders 64 (7%). Hierbij zijn de zaken waarin hoger beroep is aangetekend
buiten beschouwing gelaten.
De grens van 130 dagen is genomen omdat in die gevallen
zéker een schorsing van het onderzoek ter zitting heeft
plaatsgevonden.
2. Ten tijde van de wetswijziging werd twijfel uitgesproken
over het effect van de nieuwe wettelijke bepalingen. Er
werd namelijk geen absolute limiet aan de duur van de
voorlopige hechtenis gesteld, vanwege de mogelijkheid
het onderzoek op de terechtzitting een onbepaald aantal
keren te schorsen (Baauw, 1973). Bovenstaande bevindingen laten echter een duidelijk effect zien en weerspreken tevens de negatieve conclusies hieromtrent van Frid,
1976.
3. In de gehele verdere tekst wordt uitgegaan van de gerechtelijke procedures in eerste instantie. Zo wordt
bijvoorbeeld bij de duur van de voorlopige hechtenis alleen de duur tot de uitspraak in eerste instantie berekend.
4. Handelingen Tweede Kamer, 1972-1973, 9994. Zie ook: Van
Veen, 1975 (a).
5. Hier gaat het om het totaal aantal schorsingen van het
onderzoek op de terechtzitting. Dit aantal bedraagt 89.
Dit aantal
is groter dan 70 (het totaal aantal onderzochte zaken) omdat in een aantal gevallen meer dan 1
schorsing van het onderzoek op de terechtzitting is bevol en.
6. In deze gevallen zijn de dossiers door meerderen bestudeerd. In de gevallen dat dossiers incompleet bleken, is
ook getracht aanvullende informatie bij de parketten te
verkrijgen.
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7. Voorbeelden hiervan zijn: de rechter-commissaris besluit
tot een psychiatrisch onderzoek op grond van een reclasseringsrapport; de rechter-commissaris vraagt eerst advies over de wenselijkheid van een rapport (aan de Districts Psychiatrische Dienst); de verdachte weigert aanvankelijk mee te werken; de verdachte is zwaar gewond.
8. In 17 gevallen vindt dit onderzoek plaats in het Pieter
Baan Centrum te Utrecht, in drie gevallen in een psychiatrisch centrum en in twee gevallen in het Lloyd Hotel.
9. Bekeken is de periode van 1 juli t/m 31 december 1978.
In die periode wordt 56 keer een psychiatrisch observatie-onderzoek bij het Pieter Baan Centrum door de rechter-commissaris aangevraagd.
10. Van de 17 malen dat een perifeer onderzoek wordt verricht vond dit in 10 gevallen alleen door een psychiater
plaats, in 3 gevallen alleen door een psycholoog en in
14 gevallen door de psychiater en de psycholoog.
11. De Districts Psychiatrische Diensten in Breda, Arnhem,
Amsterdam (waaronder ook Alkmaar ressorteert), Den [laag
(voorzover het zaken betreft waarin door de districtspsychiater zelf wordt gerapporteerd) en Groningen verschaften de benodigde informatie. De gemiddelde rapportageduur per arrondissement varieert van 33 tot 59 dagen.

12. De bevindingen bevestigen de gedachte dat er een conflict bestaat tussen de termijnbepalingen en de duur van
de wachttijd plus observatie bij het klinisch psychiatrisch onderzoek. Kuyper, 1973; Abspoel, 1974; Mulder en
Fasseur, 1977.
13. Van drie zaken ontbreken de gegevens.
14. In één van de zaken wordt de voorlopige hechtenis op de
tweede zitting geschorst.
15. Dit gegeven is gebaseerd op dezelfde zes arrondissementen als in het dossieronderzoek zijn betrokken. De gegevens zijn ontleend aan een enquête van genoemde Directie
bij de reclasseringsraden'over de periode 1 oktober 1977
tot 1 oktober 1978. De gemiddelde duur varieert tussen
de zes arrondissementen van 29 tot 49 dagen.
16. Vier van deze zaken hangen onderling sterk samen, maar
dienen bij verschillende kamers. Complicaties treden op
doordat de verdachte in de ene kamer moet getuigen én op
dezelfde dag terecht moet staan. Ook de raadsman moet op
twee plaatsen tegelijkertijd zijn.
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Bijlage 2 : Enkele methodische begrippen
Gemiddelde
Hiermee wordt -tenzij anders vermeld- het rekenkundig gemiddelde bedoeld. Dit wordt berekend door de waarden (bedragen,
aantallen) van alle personen bij elkaar op te tellen en dan
te delen door het aantal personen.
Mediaan
De mediaan is het getal waar de helft van de onderzochte personen boven en de andere helft onder ligt.
Variantie
De variantie geeft aan in hoeverre de waarden verspreid liggen om het gemiddelde. Een grote variantie houdt in dat in
het algemeen de waarden ver van het gemiddelde afliggen.
Bijvoorbeeld: de variantie van de reeks waarden 9, 10 en 11
is kleiner dan de reeks 5, 10 en 15, hoewel deze reeksen beide het gemiddelde 10 hebben.
De variantie wordt berekend door a) per persoon de afwijking
van het gemiddelde te berekenen en dit te kwadrateren, en b)
de gekwadrateerde afwijkingen bij elkaar op te tellen en te
delen door het aantal personen.
Bijvoorbeeld: van de reeks 5, 10 en 15 is de variantie
(5 - 10)2_+ (10 - 10)2 + (15 - 10)2 = 25 + 25 = 16,7
3

3

Standaarddeviatie of standaardafwijking
Ook dit is een maat voor de spreiding om het gemiddelde. De
standaardafwijking is de wortel uit de variantie. In het bovenstaande voorbeeld is de standaardafwijking dus 16,7= 4,1
Correlatie
Correlatie betreft het verband tussen twee variabelen. Dit
verband wordt uitgedrukt in een correlatiecoëfficiënt. Er
zijn verschillende correlatiecoëfficiënten , afhankelijk van
de wijze waarop een verband tussen variabelen wordt berekend.
Als in het verslag van correlatie zonder meer gesproken wordt
is bedoeld de zogeheten Pearson-r correlatiecoëfficiënt. Deze Pearson-r kan variëren van -1 tot +1. Naarmate een verband sterker aanwezig is, zal de correlatiecoëfficiënt dichter bij de (+ of -) 1 liggen. Als er geen verband aanwezig is
heeft de Pearson-r de waarde 0.
Bijvoorbeeld: indien de waarde van het gestolene hoger ligt
naarmate er meer daders bij de inbraak betrokken zijn is er
sprake van een positief verband tussen deze twee variabelen
(de correlatie ligt bv. op +0,50). Als daarentegen de waarde
van het gestolene lager ligt naarmate er meer daders meededen, is er sprake van een negatief verband (de correlatie
ligt dan bv. op -0,50). Indien de waarde van het gestolene
onafhankelijk is van het aantal daders ligt de correlatiecoëfficiënt bij de 0.
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Rangordecorrelatie
Be rangordecorrelatie is een speciale maat voor het verband
tussen twee variabelen. In dit rapport is gebruik gemaakt van
de Spearman-rho. Hierbij wordt niet uitgegaan van de waarden
die de personen hebben op de twee variabelen waartussen het
verband berekend wordt, maar van de rangorde van personen met
betrekking tot die variabelen. Van ieder van de twee variabelen wordt nagegaan wie (welke persoon, welk arrondissement)
de hoogste waarde heeft, wie de op een na het hoogste enzovoort. Daarna worden de rangordes op de twee variabelen met
elkaar vergeleken. Een correlatiemaat wordt verkregen met behulp van de verschillen tussen rangordenummers (per persoon
of arrondissement). De rangordecorrelatiecoëfficiënt kan variëren van -1 tot +1.
Bijboorbeeld: als de strakheid van het hechtenisbeleid in arrondissement A groter is dan in arrondissement B, en dat in
B weer groter dan in C, dan krijgen deze arrondissementen op
deze variabele de volgende rangordenummers: A-1, B-2 en C-3.
Als voor de mate waarin voorlopige hechtenissen geschorst
worden de rangordenummers van deze arrondissementen A, B en
C respectievelijk 1, 2 en 3 zijn, dan is duidelijk dat dit
overeenstemt met de rangordenummers terzake van het hechtenisbeleid.De rangordecorrelatiecoëfficiënt is dan ook +1.
Indien de volgorde net omgekeerd was geweest (C, B, A), dan
was de coëfficiënt +1 geworden (strak hechtenisbeleid gaat
samen met weinig schorsingen).
Multiple regressie
Bij multiple regressie gaat het om het berekenen van het verband tussen een aantal variabelen met een criteriumvariabele.
Bijvoorbeeld het verband tussen een aantal delictvariabelen
met het al dan niet toepassen van voorlopige hechtenis.
Berekend wordt een multiple correlatiecoëfficiënt, die aangeeft in hoeverre de variabelen gezamelijk samenhangen met
de criteriumvariabele. Deze coëfficiënt loopt van 0 (geen
verband) tot +1 (volledig verband).
Het voordeel van deze analysetechniek is dat rekening wordt
gehouden met de verbanden die tussen álle in de analyse betrokken variabelen bestaan: uitgezocht wordt wat de onafhankelijke bijdrage is van ieder der variabelen aan de samenhang met de criteriumvariabele. Deze onafhankelijke bijdrage wordt weergegeven met een beta-coëfficiënt of beta-gewicht. Dit beta-gewicht kan lopen van -1 tot +1.
Bijvoorbeeld: de multiple correlatiecoëfficiënt tussen een
aantal delictvariabelen en de toepassing van voorlopige hechtenis is 0,45. De beta-gewichten van de delictkenmerken afzonderlijk zijn: "ernst" 0,38, "in vereniging gepleegd" 0,02
en "onder verslaving gepleegd" 0,06. Duidelijk is dan dat de
laatste twee kenmerken nauwelijks een bijdrage leveren aan
de samenhang tussen delictvariabelen en toepassing van voorlopige hechtenis, in tegenstelling tot "ernst".
Stapsgewijze multiple regressie
Dit is een variant op de gewone multiple regressie. Hierbij
verloopt de analyse stapsgewijs: in de eerste stap wordt berekend in hoeverre één of enkele variabelen samenhangen met
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de criteriumvariabele. Vervolgens wordt in de tweede stap nagegaan in hoeverre andere variabelen daar nog wat aan toevoegen, d.w.z. in hoeverre de multiple regressiecoëfficiënt
stijgt als ook deze variabelen in ogenschouw worden genomen.
Daarna kunnen eventueel in een derde en vierde stap (etcetera) nog weer andere variabelen in de analyse betrokken worden.
De mate waarin nieuwe variabelen nog wat toevoegen boven wat
de reeds bekeken variabelen aan samenhang met de criteriumvariabele vertonen is op twee manieren uit te drukken:
- in de stijging van het percentage verklaarde variantie
(zie onder);
- in de partiële correlatie van de nieuwe variabele(n) met
het criterium (zie onder).
Bijvoorbeeld: In aansluiting op het hierboven gegeven voorbeeld zou de vraag gesteld kunnen worden of de kenmerken van
de verdachte nog wat toevoegen aan de verklaring waarom voorlopige hechtenis toegepast wordt, boven hetgeen de del ictkenmerken al verklaren. In de eerste stap van de multiple regressie wordt dan de samenhang van de delictkenmerken met de
toepassing van de voorlopige hechtenis berekend (die is dan
natuurlijk ook dan 0,45). Vervolgens worden in de tweede stap
de verdachtekenmerken ingevoerd. Als dan de multiple regressiecoëfficiënt fiks toeneemt (bv. naar 0,60) dan kan geconcludeerd worden dat deze kenmerken naast de delictkenmerken
een afzonderlijke bijdrage aan de verklaring van de toepassing van voorlopige hechtenis leveren. De bijdrage van de
diverse verdachtekenmerken is te halen uit de beta-gewichten,
eveneens kunnen de partiële correlaties van deze kenmerken
met het criterium bekeken worden.
Verklaarde variantie
De term "verklaarde variantie" geeft ook weer hoe sterk variabelen met elkaarsamenhangen. Als de schommelingen in de ene
(groep van) variabelen volledig overeenkomen met die in een
andere (groep van) variabelen zeggen we dat de verklaarde
variantie 100% is. Het zal duidelijk zijn dat de verklaarde
variantie alles van doen heeft met het eerder geïntroduceerde begrip (multiple) correlatie: ook dat is immers een begrip voor de samenhang van variabelen.
De verklaarde variantie is nu het kwadraat van de (multiple)
correlatie.
Bijvoorbeeld als de multiple correlatie tussen delictvariabelen en de toepassing van voorlopige hechtenis 0,45 is, dan
is de verklaarde variantie (0,45) = 20,25%. Als de multiple
correlatie tussen delictkenmerken én verdachtekenmerken enerzijds en de toepassing van voorlopige hechtenis anderzijds
0,60 bedraagt wordt de verklaarde variantie 36%. De toename
van de verklaarde variantie door het eveneens betrekken van
verdachtekenmerken is dan 36% - 20,25% = 15,75%.
Partiële correlatie
De partiële correlatie geeft het verband weer tussen twee variabelen, onder constanthouding van één of meer andere variabelen.
Bijvoorbeeld: stel we hebben de volgende verbanden:
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- de correlatie tussen het aantal gepleegde inbraken en de
toepassing van voorlopige hechtenis is 0,30;
- die tussen de-totale ernst (waarde van het gestolene plus
schade in guldens) en de toepassing van voorlopige hechtenis is 0,50;
- die tussen het aantal inbraken en de totale ernst 0,70.
We willen nu het zuivere verband weten tussen het aantal gepleegde inbraken en de toepassing van voorlopige hechtenis,
dat wil zeggen met uitsluiting van de factor "totale ernst".
Omdat het verband tussen het aantal inbraken en de totale
ernst daarvan groot is, en ook dat tussen totale ernst en
toepassing van voorlopige hechtenis, wordt de partiële correlatie tussen aantal inbraken en toepassing voorlopige
hechtenis 0. Het geconstateerde verband van 0,30 wordt dus
"wegverklaard" door het bestaan van andere, sterkere samenhangen.
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Bijlage 1: Onderzoekmateriaal
Zaken waarbij de voorlopige hechtenis ten aanzien van het
delict diefstal met braak (al dan niet in vereniging gepleegd) werd toegepast c.q. niet werd toegepast: aantal aangevraagde en bestudeerde zaken (1 april 1976 tot 1 april
1977).

Onderzoekgroep
(wel voorlopige
hechtenis toegepast)
aangevraagd bestudeerd

Vergelijkingsgroep
(geen voorlopige hechtenis)
aangevraagd

bestudeerd

Breda

74

62

71

65

Arnhem

66

52

79

66

Almelo

74

72

59

55

Den Haag

70

60

77

68

Amsterdam

83

74

60

57

Groningen

50

44

73

63

417

364

419

374

Totaal

)Een willekeurige steekproef werd getrokken uit het totaal
op de parketten aangetroffen inbraakzaken waarin voorlopige hechtenis is toegepast.
Een willekeurige steekproef werd getrokken uit het totaal
aantal op het C.B.S. aangetroffen inbraakzaken, waarin
géén voorlopige hechtenis is toegepast. Vanwege efficiëntie-overwegingen is deze vergelijkingsgroep via het C.B.S.
materiaal verkregen en niet direct via de parketten.
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Bijlage 2 : Beëindiging van de voorlopige hechtenis
A. Beëindiging vóór de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting
I. Niet bevelen of verlengen_v_an
- ------------------_de------- voorloeige_hechtnis
---Vordering tot bevel of verlenging afgewezen (einde voorlopige hechtenis)
- verlenging bewaring

2

- gevangenhouding

4

- le verlenging gevangenhouding

3

- 2e verlenging gevangenhouding

1

Appèl tegen bevel of verlenging van gevangenhouding toegewezen
- gevangenhouding

8

- le verlenging gevangenhouding

1

Bij afwijzing vordering tot bevelen of verlegj1n voorlopige hechtenis beveelt de rechter de opheffing
- gevangenhouding

5

- le verlenging gevangenhouding

1

- 2e verlenging gevangenhouding

1

II. Tussentijdse_beëindiging_van_de_voorlopige_hechtenis
Invrijheidsstelling door de officier van justitie (art. 64
lid 4 Sv)
- bewaring
- verlenging bewaring

10
1

Invrijheidsstelling door de rechter-commissaris (art. 64 lid
4 Sv)
- bewaring

5

- verlenging bewaring

1

Opheffing voorlopige hechtenis op verzoek van de verdachte
(art. 69 lid 1 Sv)
- verlenging bewaring

1

- gevangenhouding

3

- le verlenging gevangenhouding

2

Opheffing van de voorlopige hechtenis op de vordering van
de officier van justitie (art. 69 lid 1 Sv)
- le verlenging gevangenhouding

1

III. Beëindiging voorlopige hechtenis van rechtswege (art.
72 Sv)
- kennisgeving van niet verdere vervolging 1
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B. Beëindiging van'de voorlopige hechtenis op of na de
zitting.
-.Bij einduitspraak rechter, met ingang van het moment
waarop de duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gelijk is. aan de duur van de voorlopige hechtenis (árt'. 72 lid 3, 4, 5 Sv)
102 * )
- Op de zitting, bij einduitspraak rechter, waarbij onvoorwaardelijke vrijheidsstraf de duur van de voorlopige hechtenis met meer dan 30 dagen overtreft 8**)
- Het vonnis of arrest is in kracht van gewijsde gegaan
201 ******)
(art. 26 Sr)

Twee gevallen zijn in de opsomming niet opgenomen
a) opheffing voorlopige hechtenis ambtshalve en
executie vaneen nog staande straf
b) beëindiging voorlopige hechtenis als het bevel tot verlenging van de bewaring te laat in
in het huis van bewaring arriveert.
In feite is hier sprake van een tussentijdse beeindiging van de voorlopige hechtenis.
} dit betrof een geschorste voorlopige hechtenis
*) bij 42 was de voorlopige hechtenis geschorst
i*uu*) bij 4 was de voorlopige hechtenis geschorst
**i-***) bij 22 was de voorlopige hechtenis geschorst
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Bijlage 3 : Duur van de voorlopige hechtenis tot de zitting
schorsingen/
opschortingen
aantal
60 dagen of minder
61 t/m 90 dagen
91 t/m 102 dagen

%

geen schorsing/opschorting
VH is opgeheven
vóór de zitting
aantal
%

5

7

9

23

119

49

19

28

10

25

93

38

31

13

4

6

2

5

103 t/m 180 dagen

30

44

15

38

181 t/m 270 dagen

4

6

2

5

271 dagen of meer

6

9

2

5

68

100

40

100

mediaan

VH is niet opgeheven vóór de zitting
aantal
%

1121

96

243

100

62

*)Weggelaten zijn hierbij de zaken waarin de schorsing is
opgeheven, de zaken waarin een nieuwe voorlopige hechtenis is bevolen vóór de zitting plaatsvindt, de zaken waarin geen zitting plaatsvindt en de zaken waar de voorlopige hechtenis op of na de zitting geschorst wordt.
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Bijlage 4 : Kenmerken van delict en verdachte *)
voorlopige hechtenis is toegepast
%
aantal

voorTopíge hechtenis is niet toepast
aantal
%

Waarde gestolene bij
inbraak of inbraken
- f. 99,-

51

14

101

27

f. 100,-

- f. 499,-

44

12

84

23

5. 500,-

- f. 2499,-

74

20

103

27

5. 2500,- - f. 9999,-

105

29

74

20

90

25

12

3

f. 0,-

f. 10000,- en hoger
Toegebrachte schade
bij inbraak of inbraken

46

13

59

16

140

38

212

57

f. 100,- - f. 249,-

80

22

65

17

f. 250,- en hoger

96

26

38

10

geen
f. 1,-

- f. 99,-

Totaal aan gestolene
plus schade alle misdrijven P.V.
f. 0,-

- f. 2499,-

62

18

239

64

f. 2500

- f. 9999,-

95

27

105

28

f. 10000,-- f. 14999,-

26

7

7

2

f. 15000,-- f. 24999,-

53

15

15

4

118

33

7

2

f. 25000,- en hoger
Aantal daders bij inbra(a)k(en)
één dader (verdachte)
twee daders
drie daders of.meer

80

22

103

27

184

51

163

44

95

26

108

29

Het totale aantal zaken is 364 bij de voorlopige hechtenisgroep en 374 bij de niet-voorlopige hechtenisgroep.
Soms ontbreekt bij enkele zaken een gegeven.
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Voorlopige hechtenis is toegepast
%
aantal

voorlopige hechtenis is niet toegepast
aantal
%

Drank en/of drugsinvloed bij plegen inbra(a)k(en)
geen

244

67

242

65

wel (voorn. drank)

120

33

132

35

overdag / onbekend

135

37

104

28

's-nachts

229

63

270

72

Tijdstip inbra(a)k(en)

Hulpmiddel aanwezig
bij inbra(a)k(en)
geen

199

55

240

64

wel

165

45

134

36

één

97

27

229

61

twee

171

47

50

13

95

26

95

36

één

80

22

142

38

twee

199

55

99

26

84

23

133

36

Aantal gepleegde inbra(a)k(en)

drie of meer
Totaal aantal gepleegde delicten in procesverbaal

drie of meer
Object inbra(a)k(en)
uit auto/vrachtauto

24

7

135

36

uit woning

73

20

48

13

262

73

191

51

particulier

121

33

100

27

klein bedrijf

123

34

135

36

grotere eenheden (overheid, administratief
of dienstverlenende
instelling, industrie,
grootwinkelbedrijf)

120

33

139

37

uit bedrijf, kantoor,
winkel, warenhuis
Benadeelde
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Voorlopige hechtenis is toegepast
aantal
%

voorlopige hechtenis is niet
gep a s t
aantal
%

Aantal eerdere misdrijven (A.D.-register)
0

18

5

82

22

1 - 2

59

16

110

29

3-5

70

19

89

24

6 - 10

100

28

56

15

11 en meer

112

31

37

10

0

42

12

131

35

Aantal eerdere veroordelingen wegens misdrijf
1 - 2

85

24

121

32

3-5

93

26

68

19

6 - 10

83

23

35

9

11 en meer

56

16

19

5

Aantal veroordelingen
wegens vermogensmisdrijf
0

65

18

163

44

1 - 2

95

26

125

33

3-5

100

28

57

15

6 - 10

63

18

19

5

11 en meer

36

10

10

3

98

27

205

55

1 - 2

110

31

116

31

Aantal veroordelingen
wegens inbraak
0
3-5

88

25

36

10

6 - 10

53

15

14

4

11 en meer

10

3

3

1

Aantal opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
0

98

27

231

62

1 - 2

109

30

78

21

3-5

69

19

40

11

6 - 10

47

13

11 en meer

36

10

15
10

4
3
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voorlopige hechtenis is toegepast
aantal
%

Voorlopige hechtenis is niet
toegepast
%
aantal

Totale duur opgelegde
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
(geen onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf in resp.
98 en 231 gevallen)
1 jaar

137

52

103

72

1 tot 5 jaar

93

35

27

19

5 jaar en meer

36

14

13

9

tot

Duur onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf laatste veroordeling
(geen onvoorwaaderlijke
bij
vrijheidsstraf
laatste veroordeling
resp. 147 en 278 gevallen)
1 maand en minder

43

20

35

36

van 1 t/m 12 maanden

39

18

55

57

25 maanden

73

34

5

5

57

27

1

1

1 maand en minder

38

18

45

31

van 1 t/m 3 maanden

58

27

83

36

van 3 t/m 6 maanden

80

38

41

21

36

17

23

12

van 12 t/m

25 maanden en meer
Gemiddelde duur opgelegde onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf
(geen onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf 98 en
231 gevallen)

6 maanden en meer
Tijd sinds vorige delict
waarvoor veroordeeld
(geen eerdere veroordeling 42 en 131 gevallen)

152

minder dan 6 maanden

71

23

39

16

6 t/m 12 maanden

94

30

51

21

12 t/m 24 maanden

89

28

70

29

24 t/m 60 maanden

49

16

56

23

60 maanden en meer

12

4

29

12

voorlopige hechtenis is toegepast
aantal
%

voorlopige hechtenis is niet
toegepast
aantal
%

Gemiddelde recidivesnelheid
(geen eerdere veroordelingen 42 en 131
gevallen)
minder dan 6 maanden

98

31

39

6 tot 12 maanden

103

32

66

16
27

12 tot 24 maanden

73

23

75

31

24 maanden en meer

43

14

63

26

geen inbraak/niet eerder veroordeeld

181

50

270

72

inbraak

178

50

104

28

niet gedomineerd door
vermogensmisdrijven
(0-25% veroord. wegens
vermogensmisdrijven)

27

8

38

16

weinig gedomineerd door
vermogensmisdrijven
(26-50%)

39

12

47

19

enigszins gedomineerd
door vermogensmisdrijven (51-75%)

59

18

41

17

sterk gedomineerd door
vermogensmisdrijven
(76-100%)

197

61

117

48

Aard laatste misdrijf
waarvoor veroordeeld

Aard strafrechtelijk
verleden t.a.v. vermogensmisdrijven
(geen eerdere veroordelingen 42 en 131
gevallen)

Aard strafrechtèlijk
verleden t.a.v. inbraken
(geen eerdere veroordelingen 42 en 131
gevallen)
niet gedomineerd door
inbraken (0-25% veroordeeld wegens inbraak)

77.

24

97

40

weinig gedomineerd door
inbraken (26-50%)

78

24

62

26

71;

9A

90

19

91

28

Cr

23

enigszins gedomineerd
uuur inoraicen kol-iob)
sterk gedomineerd door

inbraken (76-100%)
Lopende proeftijd
geen

129

36

243

65

één of meer

230

64

131

35

153

voorlopige hechtenis is toegepast
aantal
%

voorlopige hechtenis is niet
toegepast
aantal
%

305

84

301

81

57

16

72

19

geen

250

69

321

86

wel

114

31

53

14

niet zelfstandig
(ook: inrichting )

137

38

153

41

zelfstandig)

224

62

221

59

ongeschoolde arbeid
(niveau 1 beroepsklassificatie)

121

35

122

34

geschoolde arbeid
(niveau 2)

159

47

179

49

61

18

57

16

68

20

174

47

268

80

196

53

140

41

212

65

geniet wel uitkering
(WAO,WW,RWW,Bijstand e.a.)203

59

116

35

252

69

268

72

26 - 35 jaar

77

21

76

20

36 jaar en ouder

35

10

30

8

Burgerlijke staat verdachte
ongehuwd, gescheiden
(ook van tafel en bed),
weduwnaar
gehuwd
Chronisch gebruiker
van alcohol/drugs

*)drugs: resp. 70 en
18 gevallen
alcohol: resp. 75
en 37 gevallen
Woonomstandigheden

Beroep verdachte
(excl. scholieren,
huisvrouwen)

lagere employees
(niveau 3), zelfstandigen (niveau
4), middelbare employees (niveau 5)
hogere beroepen
Werkloosheid (excl.
scholieren en huisvrouwen)
niet werkloos
wel werkloos
Uitkering
geniet geen uitkering

Leeftijd
25 jaar en jonger
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Bijlage 5: Resultaten van de multiple regressie-analyse van
delict- en verdachte-kenmerken met de toepassing
van voorlopige hechtenis

Tabel 5.1: verbanden tussen kenmerken van delict en verdachte onderling en met de toepassing van
voorlopige hechtenis (alleen zijn weergegeven de Pearson-r correlaties groter dan 0,20)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
3VV3.21I1.55
\\II

.29

.22

.38.35.35.33.34

- .39.28

.68

21.23

29

01
02

-} -I

-

.22

03

. 24
46.41
-{

21

04

-

-

-

- 05

.28

-{-

25
IH

08
09

87
.40

-

10
11

-

-

- - 12
90.84.76.80.57- 39
88.87.67 -f-.44

.27.21.23.37 1 13

-21.39.48
.46

.29

22.44

14

:24.44.50.28.41

.24

.40

15

-{-

.28

16

.25

.42

17

.51

18

92.82.88.65 - -.39 :21.36

82.59.21.45-21-30.57.43.58.40
.77 -^-.43 -731.34.22
betekenis van de cijfers:

01 toepassing voorlopige hechtenis

31.70
55

-

.21-

-{- 19

34-}-.22 --I
28.23

02 totaal aan gestolene bij inbra(a)k(en
03 toegebrachte schade bij inbr(a)k(en)
04 totaal aan gestolene en schade b ij al le delicten in P.V.
05 aantal mededaders

.37

.57-

.32

-I
.40.27

-.25

.31.24
.41.67.32

24
22

07 tijdstip misdrijf (overdag, 's n achts
08 aanwezigheid hulpmiddel(en) bij inbraak
totaal aantal misdrijven in p.v.

.32

25

^- 26
.26 27
-l 28
.37

plaats braak (voertuig, woning, zakelijk object)
benadeelde (persoon, klein bedrijf, g rotere eenheid)
aantal ingeschreven misdrijven in A.D.-register

22
23

-

06 drank- of drugsinvloed bij plege n

aantal inbraken

20

--}- 21

29
30

.70

31

aantal veroordelingen wegens misdrijf

32

aantal veroordelingen wegens vermogensmisdrijf

33

aantal veroordelingen wegens inbraak
aantal opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
18 totale duur opgelegde onvoorwaardelijke vrijh.straffen
19 duur laatste opgelegde onvoorwaardelijke vrijh.straf
20 gemiddelde duur onvoorwaardelijke vrijh.straffen

21 tijd sinds vorig delict waarvoor veroordeeld
22 gemiddelde recidivesnelheid
23 vorig misdrijf (niet, wel inbraak)
24 strafr. verleden gedomineerd door vermogensmisdrijven
25 strafr. verleden gedomineerd door inbraken
26 lopende proeftijd
27 burgerlijke staat (niet, wel gehuwd)
28 chronisch gebruik alcohol/drugs
29 woonomstandigheden (niet, wel zelfstandig)
30 beroepsklasse
31 werkloosheid
32 uitkering genietend
33 leeftijd
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Tabel 5.2: Analyse op groepen van factoren afzonderlijk
a. Delictkenmerken

multiple correlatie

1. waarde van het gestolene

0,33

2. toegebrachte schade

0,38

3. waarde gestolene plus schade (1+2)

0,56

4. aantal mededaders

0,56

5. drank- of drugsinvloed bij het plegen

0,56

6. tijdstip misdrijf ('s-nachts of overdag)

0,57

7. aanwezigheid hulpmiddelen bij inbraak

0,57

8. aantal inbraken in proces-verbaal

0,59

9. aantal gepleegde feiten in proces-verbaal

0,60

10. object inbraak (voertuig, woning, zakelijk object)

0,60

11. benadeelde (particulier, klein bedrijf,
grotere eenheden)

0 , 61

b. Strafrechtelijk -verleden verdachte
D.-register
1. aantal ingeschreven processen-verbaal

0,38

2. aantal veroordelingen wegens misdrijf

0,38

3. aantal veroordelingen wegens vermogensmisdrijf

0,39

4. aantal veroordelingen wegens diefstal
met braak

0,39

5. aantal opgelegde onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen

0,39

6. totale duur onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen

0,41

7. duur laatste onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

0,45

8. gemiddelde duur onvoorwaardelijke vrijheilsstraf

0,45

9. tijd sinds vorig delict waarvoor veroordeeld

0,45

10.gemiddelde recidive-snelheid

0,45

11. aard vorig misdrijf (inbraak/geen inbraak)

0,46

12.strafrechtelijk verleden gedomineerd door
vermogensmisdrijf

0,47

13.strafrechtelijk verleden gedomineerd door
0,53
inbraken
)Voor ieder kenmerk is aangegeven tot welke waarde de multiplé correlatie stijgt als ze (ook) meegerekend wordt.
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14. lopende proeftijd

0,54

c. Omstandigheden verdachte
1. burgerlijke staat (gehuwd-ongehuwd)

0,00

2. chronisch gebruik van alcohol/drugs

0,30

3. woonomstandigheden (on-zelfstandig)

0,30

4. beroepsklasse verdachte (laag-hoog)

0,31

5. werkloos

0,35

6. uitkering ontvangend

0,37

7. leeftijd

0,37

Tabel 5.3 :Analyse op 8 geselecteerde variabelen

multiple correlatie

1. ernst: waarde gestolene plus schade

0,55

2. aantal gepleegde inbraken

0,57

3. aantal ingeschreven processen-verbaal in A.D.-register

0,64

4. duur laatste onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

0,64

5. strafrechtelijk verleden gedomineerd
door inbraken

0,65

6. lopende leeftijd

0,65

7. chronisch gebruik van alcohol/drugs

0,69

8. werkloosheid

0,69
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Bijlage 6: percentages voorlopige hechtenis per arrondissement
Tabel 6.1: percentage voorlopige hechtenissen in het dossieronderzoek voor een aantal
deelgroepen, per arrondissement *) (ongecorrigeerd)
percentage
voorlopige
hechtenis
in onderzoeksgroep

LICHTE ERNST
licht str.r. zwaar str.

r.verleden

verleden
geen
alc./
drugs

geen wel
wel
alc./ alc./ alc./
drugs drugs drugs

ZWARE ERNST
licht str.r zwaar str. r.
verleden
verleden
geen
wel
geen
wel
alc./ alc./ alc./ a'lc./
drugs drugs drugs drugs
33

85

57

46

69

64

100

48

100

91

90

50

71

71

82

100

41

100

48

71

79

92

20

22

75

29

86

78

100

43

31

83

52

76

80

92

Breda

49

7

40

20

.83

56

Arnhem

44

0

Almelo

57

3

100

9

100

25

75

75

Den Haag

47

0

0

14

Amsterdam

56

21

64

Groningen

41

4

Totaal

49

5

Het aantal zaken tegen verslaafde verdachten is in de meeste arrondissementen nogal
klein, zodat de betreffende percentages (behalve in Amsterdam) met voorzichtigheid
moeten worden gehanteerd.
Tabel 6.2: percentage voorlopige hechtenissen per arrondissement voor een aantal deelgroepen, uitgezonderd de zaken waarin het bevel tot voorlopige hechtenis
direct wordt geschorst (ongecorrigeerd)
ZWARE ERNST

LICHTE ERNST '
getuiddeld
percentage
Breda

licht str. r.
verled en
geen
wel
alc./
alc./
drugs
drugs

zwaar str.r.
verled en
wel
geen
alc./
alc./
drugs
drugs

licht str. r.
verled en
geen
wel
alc./ alc./
drugs drugs

zwaar s tr. r.
verlede n
geen
wel
alc./
alc./
drugs
drugs

7

40

14

83

56

33

85

57

Arnhem

47
61

0

100

9

100

46

67

64

100

Almelo

63

3

25

73

71

48

100

91

90

Den Haag

48

0

0

14

50

69

71

82

100

Amsterdam

59

4

56

38

100

35

67

77

92

Groningen

50

4

20

18

67

25

86

78

100
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Bijlage 7: De straftoemeting per arrondissement
Tabel 7.1: percentage onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor diverse deelgroepen
per arrondissement
LICHTE ERNST
licht str. ver]. zwaar
wel
geen
geen
alc./
alc./
alc./
drugs
drugs
drugs

str. verl.
wel
alc./
drugs

ZIJARE ERNST
licht str. verl. zwaar
wel
geen
geen
alc./
alc./
alc./
drugs
drugs
drugs

str. verl.
wel
alc./
drugs

gemiddeld
percentage

Breda

46

80

87

83

63

100

100

71

79

Arnhem

20

100

36

100

50

69

64

91

66

Almelo

10

75

58

75

41

63

95

90

63

86

91

100

75

Den Haag

31

33

71

100

88

Amsterdam

14

64

53

88

28

57

79

92

59

Groningen

39

40

61

50

89

100

94

100

72

Tabel 7.2: het gemiddelde aantal weken opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor
diverse deelgroepen in het Haagse resp. Amsterdamse model (N.B. Hierbij zijn
niet betrokken de zaken waarin geen onvoorwaardelijke vrijheidstraf is opgelegd)
LICHTE ERNST
licht str. ver]. zwaar str. ver].
wel
wel
geen
geen
alc./
alc./
alc./
alc./
drugs
drugs
drugs
drugs

ZWARE ERNST
licht str. ver]. zwaar str. ver]
geen
wel
wel
geen
alc./
alc./
alc./
alc./
drugs
drugs
drugs
drugs

gemiddeld

Breda/
Den Haag/
Groningen

5

4

8

15

20

17

33

34

17

Amsterdam/
Almelo/
Arnhem

5

9

8

11

14

17

24

17

13
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Bijlage 8: Voorlopige hechtenis bij zware misdrijven
Het onderzoek naar de toepassing van voorlopige hechtenis is
gedaan op het misdrijf diefstal met braak. Hoewel dit delict
een substantieel aandeel heeft in het totale aantal zaken
waarin voorlopige hechtenis bevolen is (38% in 1975),'is het
de vraag of de uitkomsten van het onderzoek ook opgaan voor
andere misdrijven.
Een indicatie hiervoor is te verkrijgen met behulp van materiaal, dat door 0. Zoomer is verzameld in haar onderzoek naar
zware criminaliteit *) en waar een aparte analyse op is gedaan.
In dat onderzoek zijn zeven zware delicten betrokken, waarvan het misdrijf diefstal met braak hier verder buiten beschouwing blijft.
De volgende tabel geeft aan hoeveel zaken zijn onderzocht en
in welke mate voorlopige hechtenis is toegepast. Deze misdrijven namen in 1975 gezamenlijk 13% van het totaal aantal
voorlopige hechtenissen voor hun rekening bij de meerderjarige Nederlanders.
Tabel a: percentages voorlopige hechtenis bij de onderzochte
zaken
aantal zaken

% voorlopige hechtenis

art. 242 verkrachting

195

70

art. 287 doodslag

126

92

art. 288 gekwalificeerde doodslag

13

92

art. 289 moord

41

93

art. 312 diefstal met
geweld

373

83

art. 317 afpersing

277

74

Bij deze misdrijven is het percentage voorlopige hechtenissen
erg hoog, zodat gesteld kan worden dat in de regel voorlopige hechtenis wordt toegepast.
Doordat het aantal zaken waarbij géén voorlopige hechtenis
bevolen is vrij klein.: is, is het slechts in beperkte mate
mogelijk te verklaren welke factoren een rol bij de toepassing spelen zi).
Misdrijven afgedaan in de periode 1973 tot 1976. Alle afgedane zaken zijn onderzocht, behalve bij de misdrijven
diefstal met geweldpleging en afpersing, waarbij vanwege
de aantallen steekproeven zijn genomen. 20% van de zaken
viel uit, wegens niet beschikbaar of onvolledig zijn.
In 80% van de zaken wordt wel, en in 20% geen voorlopige
hechtenis bevolen. De correlatie met de toepassing zal
veelal gedrukt worden vanwege deze scheve verdeling.
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Bekeken is in hoeverre de ernst van het misdrijf en hetstrafrechtelijk verleden van de verdachte de toepassing van voorlopige hechtenis beïnvloedt. Bij het misdrijf diefstal met
braak bleken deze factoren immers van grote betekenis. Ook
verslaving van de verdachte aan alcohol of drugs bleek van
invloed, maar deze factor
kan in de analyse op de zware
misdrijven niet worden betrokken, daar dit gegeven niet genoteerd was.
De ernst van het misdrijf kent twee aspecten. Ten eerste kan
door de verdachte bij hét;misdrijf letsel zijn toegebracht,
. De volgende ondervariërend van zeer licht tot dodelij
scheidingen zijn gemaakt:
- geen letsel toegebracht (416 gevallen);
- licht letsel toegebracht: eenmalige behandeling van arts
of EHBO (370 gevallen);
- zwaar letsel toegebracht: behandeling gedurende langere periode of ziekenhuisopname korter dan 4 weken (100 gevallen)
- zeer zwaar (operatie of meer dan 4 weken ziekenhuisopname,
blijvend zwaar of dodelijk letsel toegebracht (89 gevallen).
Ten tweede kan bij het misdrijf geld of goederen zijn gestolen en/of schade zijn toegebracht. Dit is in geldsbedragen
uitgedrukt en opgesteld, waarna de volgende indeling is gehanteerd:
minder dan f 1.000,- aan gestolene plus schade
(599 gevallen);
- f 1.000,- tot f 5.000,- aan gestolene plus schade
(201 gevallen);
- f 5.000,- of meer aan gestolene plus schade
(175 gevallen).
Het strafrechtelijk verleden is gemeten naar het aantal eerdere veroordelingen wegens misdrijf:
- 0 eerdere veroordelingen (362 gevallen)
- 1 eerdere veroordeling

(177 gevallen)

- 2 eerdere veroordelingen (114 gevallen)
- 3 eerdere veroordelingen ( 78 gevallen)
- 4-5 eerdere veroordelingen(148 gevallen)
In hoeverre deze drie factoren de beslissing omtrent de toepassing van voorlopige hechtenis beïnvloeden blijkt uit de
resultaten van een multiple regressie -analyse.
Het is voorstelbaar dat de ernst van de zaak niet zozeer
bepaald wordt door het letsel dat de verdachte heeft veroorzaakt, maar door een medeverdachte. In 45 van de 631
onderzochte zaken bracht een medeverdachte meer letsel
toe dan de verdachte zelf; veelal (28 gevallen) betrof dit
een licht letsel. Deze mogelijke complicatie blijkt derhalve van geringe betekenis.
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Tabel b: resultaten van multiple regressie-analyse *)
gezamelijke
correlatie
(mult.regr.
coëff. )

Beta gewichten

ernst: waarde van gestolene
plus schade

0 , 13

0 , 20

ernst: toegebracht letsel

0,22

0,20

strafrechtelijk verleden

0,26

0,15

De gezamenlijke correlatie is vrij laag, hetgeen mede te wijten is aan het feit dat het percentage voorlopige hechtenis
zo hoog ligt. Voor zover de betrokken factoren met de bes] issing'voorlopige hechtenis toe te passen samenhangen, blijkt
dat het toegebrachte letsel en de waarde van het gestolene
plus de schade een even grote rol spelen. Het strafrechtelijk verleden speelt een wat kleinere rol. Op basis van de
uitkomsten van de multiple regressie-analyse is een tabel te
construeren waarin bij diverse soorten zaken het percentage
voorlopige hechtenis is berekend **).

x ) De correlatie tussen de bij de analyse betrokken variabelen:
a. toepassing voorlopige hechtenis
b. ernst letsel
c. ernst: gestolene plus schade
d. strafrechtelijk verleden

.09
.13 - .45
.13
.15
a
b

x x) Gebruik is gemaakt van de Beta-gewichten.
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.14
c

Tabel c: Het percentage voorlopige hechtenissen bij diverse
soorten zaken

aantal
zaken

percentage
voorlopige

hechtenissen
LICHTE ZAAK; geen letsel, weinig
gestolen/
schade toegebracht,
licht strafrechtelijk
verleden

120

65%

REDELIJK
LICHTE ZAAK;

308

72

MIDDELMATIG
ZWARE ZAAK;

302

81

179

94

66

99

REDELIJK
ZWARE ZAAK;
ZWARE ZAAK; zwaar/blijvend/dodelijk letsel, veel gestolen/schade, zwaar
strafrechtelijk verleden

Als een misdrijf begaan is waarbij geen letsel is toegebracht
voor minder dan f. 1.000,-- is gestolen of schade toegebracht
en als bovendien de verdachte niet vaak eerder is veroordeeld
wegens misdrijf, dan wordt in 1 op de 3 gevallen géén voorlopige hechtenis toegepast. Vrijwel zaker wordt voorlopige
hechtenis bevolen bij zaken waarbij zwaar letsel is toegebracht, veel gestolen en/of schade veroorzaakt is en de verdachte een zwaar strafrechtelijk verleden heeft.
Ten aanzien van de zware misdrijven laat zich concluderen,
dat vrijwel automatisch voorlopige hechtenis wordt toegepast. In 80% van de zaken wordt immers voorlopige hechtenis
toegepast. Indien toch overwogen wordt géén voorlopige hechtenis toe te passen, dan is de ernst van de zaak, uitgedrukt
in het aangebrachte letsel en de waarde van het gestolene,
van invloed op de beslissing. In wat mindere mate geldt dat
voor het strafrechtelijk verleden van de verdachte. In dit
opzicht is er overeenstemming tussen het toepassingsbeleid
bij zware criminaliteit en diefstal met braak.
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Bijlage 1: Onderzoekmateriaal

Aantal zaken waarin de voorlopige hechtenis geschorst of opgeschort is: aangevraagd en bestudeerd (1 april 1976 tot 1
april 1977).

AANTAL AANGEVRAAGD
AANTAL BESTUDEERD
schorsingen opschortingen schorsingen opschortingen
Breda

22

19

17

15

Arnhem

33

8

25

8

Almelo

29

21

29

21

Den Haag

38

28

35

25

Amsterdam

33

23

31

20

Groningen

11

6

8

6
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105

145

95

169

Bijlage 2: opgelegdefacultatieve voorwaarden bij schorsing
en opschorting van de voorlopige hechtenis
(n=240)

aantal

•%

162

68

113

47

25

2

54

23

29

12

25

10

14

6

a) - dat hij zich niet aan een strafbaar feit
schuldig zal maken
- dat hij zich op geen enkele wijze zal misdragen
b) - dat hij aan iedere oproeping in deze zaak
door de politie en justitie gevolg zal geven (ook: ter beschikking zal houden om inlichtingen te geven)
- dat hij zal verschijnen ter terechtzitting
waarvoor gedagvaard
c) - dat hij zijn medewerking zal verlenen aan
het over hem uit te brengen rapport (ook:
onderzoek Raad van Kinderbescherming)
d) - dat hij geen contact zal hebben met bepaalde persoon of personen
- dat hij zich niet op bepaalde plaats(en)
zal vertonen (bijv. geen cafébezoek)
- dat hij zich niet binnen de grenzen van
een bepaalde gemeente zal begeven (zonder toestemming OvJ)
- dat hij verblijf zal houden ten huize van
ouders/familie
- dat hij op bepaald adres zal verblijven;
dat hij niet van adres zal veranderen (zonder justitie daarvan in kennis te stellen),
dat hij zich niet naar het buitenland zal
begeven

2.

1

9

4

7

3

18
14
1

8
6
0

25

10

1

0

1
1
1

0
0
0

7

3

9

7

1

0

h) - geen enkelelvoorwaarde

5

2

i) - zekerheidsstelling

2

1

e) - dat hij school zal bezoeken
- dat hij (terstond) werk zal zoeken
- dat hij schade zal vergoeden
f) - dat hij zich laat opnemen in psychiatrische
inrichting, drugskliniek, kindertehuis, orthopedagogisch behandelingstehuis
- dat hij zich laat opnemen in rijksinrichting voor jongens ter observatie
- dat hij zich zal melden bij psychiatrische
inrichting, waar bekeken wordt of opname
noodzakelijk is
- dat hij zich laat verplegen in ziekenhuis
- dat hij stottertherapie zal volgen
- dat hij zich onder behandeling zal stellen
van zenuwarts/psychiater
g) - dat hij zich zal gedragen naar aanwijzing
van ARV, Leger des Heils, CAD, Raad van Kinderbescherming, maatschappelijk werker, gezinsvoogd
- dat hij met CAD de mogelijkheid bekijkt tot
implantatie in verband met alcoholverslaving
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Bijlage 3: kenmerken van het delict en de verdachte

Tabel 3.1: de schorsing of opschorting van de voorlopige
hechtenis bij verschillende soorten misdrijven
schorsingen
(n=145)

opschortingen
(n=95)

- agressieve misdrijven

14%

19%

- sexuele misdrijven

12%

15%

- vermogensmisdrijven

65%

56%

Delicten Vuurwapenwet

1%

-

Delicten Opiumwet

8%

11%

100%

100%

Delicten Wetboek van Strafrecht

Deze tabel heeft betrekking op het zwaarst bedreigde delict
van het bevel bewaring. Wanneer andere delicten op het bevel bewaring genoemd waren, bleken deze bijna altijd gelijksoortig aan het zwaarst bedreigde.
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Tabel 3.2: de ernst van de delicten1
schorsin en opschortingen
(n=145 )
(n=95)
Totaal aantal strafbare feiten vol-

gens proces-verbaal:
mediaan
- rekenkundig gemiddelde

2,4
9,6

2,3
9,1

volgens bevel bewaring:
- mediaan
- rekenkundig gemiddelde

1,5
4,9

1,5
5,3

43%
8%

52%
7%

245

16%

19°%
60

25%
0%

f 6.050
f 31.848

f 3.625
f 10.530

8

5

4

5

a) agressieve & sexuele delicten

- geen schade of letsel
- alleen schade
- licht letsel (éénmalige behandeling)
- zwaar letsel (minder dan 4 weken
ziekenhuisopname)
- zeer zwaar letsel
b) vermogensdelicten: waarde gestolene + schade
- mediaan
- rekenkundig gemiddelde
c) misdrijven Opiumwet
- aantalverdachten i.v.m. hard
drugs
- aantal verdachten i.v.m. soft
drugs

deze cijfers hebben betrekking op het zwaarstbedreigde delict én één na zwaarst bedreigde delicten in het genoemd
bevel tot bewaring.
Tabel 3.3: bekentenis vóór bevel bewaring van het zwaarst
bedreigde delict
schorsingen opschortingen
(n=145)
(n=95)
volledige bekentenis
geen of onvolledige bekentenis

86%
14%

95
5%

100%

100%
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Tabel 3,4: de zwaarte van het justitieel Verleden, uitgedrukt
in het aantal eerdere veroordelingen wegens misdrijf
schorsingen opschortingen
(n=145)
(n=95)
niet eerder veroordeeld
1 veroordeling
2 tot en met 5 veroordelingen
meer dan 5 veroordelingen

39%
23%
24%
14%

53%
17%
18%
13%

100%

100%

Tabel 3.5: De zwaarte van het justitieel verleden, uitgedrukt
in het aantal maanden tussen het plegen van het
(zwaarst bedreigde) delict genoemd in het bevel bewaring en het vorig delict waarvoor verdachte veroordeeld isx
schorsingen opschortingen
(n=89)
(n=45)
minder dan 6 maanden
6 tot 12 maanden
12 tot 24 maanden
24 maanden en meer

21%
27%
21%
30%

16%
22%
29%
33%

100%

100%

Uiteraard zijn hier de verdachten buiten beschouwing gelaten
die niet eerder zijn veroordeeld.
Tabel 3.6: het soort misdrijf waarvoor verdachte de laatste
keer veroordeeld is
schorsingen opschortingen
(n=89)
(n=45)
hetzelfde misdrijf
gelijksoortig misdrijf
anderssoortig

*

43%
24%
34%

44%
16%
40%

100%

1100%

als het hetzelfde artikel betreft
als het dezelfde categorie betreft (bijv. ook een vermogensmisdrijf).
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Tabel 3.7: de leeftijd van de verdachte
schorsingen opschortingen
(n=95)
(n=145)
strafrechtelijk minderjarig

33%

26%

strafrechtelijk meerderjarig:
- 20 jaar of jonger
- 21 tot 30 jaar
- 30 jaar en ouder

14%
25%
28%

24%
25%
24%

1OOro

100%
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Tabel 3.8: geslacht, nationaliteit, woonplaats, burgerlijke
staat, woonomstandigheden, alcohol- en drugsgebruik, beroep en arbeidssituatie van verdachte
schorsingen opschortingen
(n=145)
(n=95)
geslacht: vrouw
nat
ionaliteit:
niet Nederlandse

8%

6%

woonplaats: zonder vaste
woon- of verblijfplaats
in Nederland

6%

3%

66%
3%
10%

72%
1%
5%

alcohol en/of drugger.ui : chronisch ge ruiker

31%

17^

woonomstandigheden:
zelfstandig (alleen of
met partner)

51%

52%

beroep : geen of ,lage
beroepsklasse
(1 of 2 volgens
de classificatie van Tulder)

76%

76%

17Q'o

13

46%%

47'

burgerlijke staat:
- ongehuwd
- weduwe/weduwnaar
- gescheidenk

arbeidssituatie:
- n.v.t.: scholier of
huisvrouw
- werkloos

incl. één feitelijk, maar niet formeel gescheiden bij de
schorsingen, en lx gescheiden van tafel en bed bij de opschortingen
** 3x onbekend bij de schorsingen en 2x onbekend bij de opschortingen
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