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De. Algemene Verlofregeling
Gedetineerden in kort bestek

1.1 Inleiding
In 1) juni 1982 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Justitie een circulaire
het licht doen zien, waarin de Algemene Verlofregeling Gedetineerden (AVG)
wordt afgekondigd. De AVG opent voor veroordeelden die in gesloten peniten-
tiaire inrichtingen 2) verblijven, de mogelijkheid onder bepaalde omstandighe-
den met verlof te gaan. De verwachting is dat zij hierdoor beter in staat zullen
zijn zich na de detentie weer in de situatie thuis, in het eigen milieu en in de
maatschappij als geheel te voegen. Bij het ontwerpen van de verlofregeling
heeft men zich op het standpunt gesteld, dat het - gelet op de aard van de ge-
detineerdenpopulatie in gesloten inrichtingen - niet verantwoord is een ver-
lofregeling in het regiem in te passen. Gekozen is voor een regeling die het
mogelijk maakt aan individuele gedetineerden verlof te verlenen.

1.2 Verlofmogeljkheden
Krachtens de AVG kunnen gedetineerden, die aan bepaalde objectieve crite-
ria voldoen en die voor verlof in aanmerking wensen te komen, een verlofaan-
vraag indienen. Om voor verlof in aanmerking te kunnen komen, moet ten-
minste eenderde van de opgelegde straf ondergaan zijn. Voorts mag de datum
waarop de detentie (vermoedelijk) zal worden beëindigd niet verder dan 1 jaar
verwijderd zijn. En tenslotte dient op het moment dat het vonnis onherroepe-
lijk is geworden het strafrestant minimaal drie maanden te bedragen.
Gedetineerden die aan deze voorwaarden voldoen, maar TBR gesteld zijn of
die na hun detentie uit Nederland zullen worden uitgezet of uitgeleverd, ko-
men echter niet voor verlof in aanmerking'.
Voldoet een aanvrager aan de objectieve criteria, dan wordt aan de hand van
subjectieve criteria bekeken of verlof daadwerkelijk wordt verleend. Daarbij
dienen volgens de richtlijnen zowel positieve als negatieve indicaties in de be-
schouwing te worden betrokken. Als positieve indicaties voor verlofverlening
wordt gedacht aan de functie die het verlof kan hebben bij de voorbereiding
op de terugkeer in de samenleving. Als mogelijke contra-indicaties voor verlof
worden genoemd:

a. een aanwijsbare vrees voor vlucht, recidive of ernstige verstoring van de
rechtsorde tijdens het verlof;

b. een ernstig vermoeden inzake misbruik van verlof ten behoeve van de in-
voer van contrabande;

c. het zich kennelijk niet kunnen houden aan afspraken;
d. het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres.

1) De inhoud van dit hoofdstuk is ontleend aan de richtlijnen behorende bij de circulaire van de
Staatssecretaris van Justitie d.d. 29 juni 1982 nr. 6851382 betreffende de AVG.

2) Voor gedetineerden in half-open en open inrichtingen bestaan al langer verlofregelingen, die zijn
ingepast in het regiem van de inrichtingen: gedetineerden uit deze inrichtingen gaan eens in de
vier weken of wekelijks met weekeindverlof.
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Door de bij de besluitvorming betrokken instanties zal van geval tot geval op
grond van bovengenoemde indicaties een afweging moeten worden gemaakt.

1.3 De besluitvormingsprocedure
De gedetineerde die voor verlof in aanmerking wenst te komen, moet daartoe
een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de penitentiaire inrich-
ting waarin hij verblijft. De directeur van de inrichting draagt zorg voor de inza-
meling van gegevens welke naar zijn oordeel van belang zijn voor de besluit-
vorming over de verloftoekenning. Dat wil zeggen dat:

hij zorg draagt voor de organisatie en voortgang van de rapportage van de
daarvoor in aanmerking komende eigen medewerkers;
hij in voorkomende gevallen een afschrift van de verlofaanvraag zendt aan
de Reclasseringsraad in het arrondissement waarin zijn inrichting is gele-
gen met het verzoek te bevorderen dat door de hulpverlener van de gedeti-
neerde een "toelichting" op de aanvraag wordt gegeven;
hij het Openbaar Ministerie, de plaatselijke politie en eventuele andere in-
stanties raadpleegt, indien de verlofaanvrager of diens omstandigheden
deze raadpleging naar zijn oordeel aangewezen doet zijn.

Vervolgens zendt de directeur de aanvraag en de door hem verzamelde gege-
vens toe aan het Ministerie van Justitie. Daarbij geeft hij met redenen om-
kleed aan of al dan niet verlof zou kunnen worden verleend aan de gedetineer-
de.

De uiteindelijke beslissing ligt bij de Minister van Justitie. Alvorens deze een
beslissing neemt, wordt het advies gevraagd van één van de Verlof Advies
Commissies (VAC).3) De VAC adviseert de Minister hoe te beslissen op de
door de gedetineerde ingediende aanvraag; zij doet dat op basis van door de
aanvrager verstrekte gegevens, op basis van het advies van. de directeur van
de inrichting waar de aanvrager. verblijft, op basis van informatie van functio-
narissen buiten de penitentiaire inrichtingen, die op verzoek van de aanvrager,
de directeur of de VAC zelf hun beschouwingen geven en voorts op basis van
alle andere gegevens die zij daartoe nodig acht.

De geschetste procedure geldt in beginsel zowel voor eerste als voor vervolg-
aanvragen.

1.4 Het experimentele karakter van de regeling
De verlofregeling heeft een experimenteel karakter. Er is een Commissie Voor-
bereiding en Evaluatie Algemene Verlofregeling Gedetineerden 4) ingesteld,
die tot taak heeft om ongeveer twee jaar na de inwerkingtreding van de rege-
ling de Minister te adviseren over de regeling. Het advies van de commissie
zal onder meer betrekking moeten hebben op de wijze waarop over toekenning
van verlof besloten wordt en op de'condities waaronder verlof kan worden ver-
leend.
Ten behoeve van de evaluatiecommissie wordt door het WODC onderzoek ge-
daan naar het functioneren van de regeling. De evaluatiecommissie treedt
daarbij op als begeleidingscommissie.

3) Er zijn drie VAC's, één voor iedere regio. De VAC bestaat uit zeven leden die uit de betreffende re-
gio afkomstig zijn; te weten a) de regionaal-directeur van het gevangeniswezen (voorzitter), de pe-
nitentiair consulent, een vertegenwoordiger van een openbaar bestuur, een lid van het OM, een
vertegenwoordiger van de politie, de secretaris van een reclasseringsraad en een niet-ambtelijk
lid. De drie commissies hebben dezelfde secretaris, een medewerker van de Directie Gevange-
niswezen.

4) Voor de samenstelling van de commissie: zie bijlage 1.
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Onderzoekopzet en verantwoording

2.1 Het object van het onderzoek
Het onderzoek naar de AVG richt zich op de volgende onderwerpen:

de besluitvormingsprocedure;
de criteria die bij de besluitvorming worden gehanteerd;
de ervaringen van gedetineerden met de verlofregeling;
de consequenties van de verlofregeling voor de betrokken inrichtingen;
de incidenten die door verlofgangers worden veroorzaakt.

Over de resultaten van het onderzoek wordt in twee fasen gerapporteerd. Het
onderhavige rapport is het eerste. Hierin wordt verslag gedaan van het onder-
zoek naar de eerste twee aspecten. Het tweede rapport, waarin de andere
aspecten van het onderzoek aan de orde komen, zal begin 1985 verschijnen.

2.2 Probleemstelling voor deelonderzoek 1
De vraagstelling van het eerste deelonderzoek luidt: "Welke procedure wordt
in de praktijk gevolgd bij de besluitvorming over de verloftoekenning en welke
criteria worden daarbij gehanteerd?"

Bij het onderzoek naar de besluitvormingsprocedure gaat het vooral om:

de termijnen waarbinnen besloten wordt;
de gevallen waarin andere instanties dan de inrichtingsdirecties en de
VAC's bij de besluitvorming worden betrokken;
de positie van de betrokken instanties - en met name van de VAC's - in
het besluitvormingsproces.

Bij het onderzoek naar de besluitvormingscriteria gaat het vooral om:

de criteria die worden aangelegd om te beslissen of verlof al dan niet moet
worden toegekend;
de omstandigheden waaronder het noodzakelijk wordt geoordeeld aan een
in beginsel positieve beslissing nadere voorwaarden te verbinden.

2.3 Materiaalverzameling
Het materiaal voor de beantwoording van de onderzoekvragen is op twee ver-
schillende manieren verzameld. In de eerste plaats is het overleg over de toe-
kenning van het verlof in de VAC geobserveerd. In de periode van 1 januari
1983 tot en met 1 juni 1983 zijn in totaal 15 vergaderingen geobserveerd. In de-
ze vergaderingen zijn 374 verlofaanvragen behandeld. Nagegaan is steeds
welke aanvragen tot discussie in de commissie aanleiding gaven, wat de on-
derwerpen van discussie waren en welk advies aan het Ministerie van Justitie
uiteindelijk over de aanvraag is gegeven. De resultaten hiervan worden
besproken in hoofdstuk 5.
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In de tweede plaats zijn de dossiers verwerkt van alle 500 aanvragen 1) die in
de periode van 1 maart tot en met 1 juni 1983 voor behandeling in de VAC's
geagendeerd waren.
Onder het dossier van een verlofaanvraag verstaan we de volgende verzame-
ling stukken:

a. de verlof aanvraag;
b. de inschrijvingskaart van de aanvrager;
c. het advies van de directeur;
d. (eventueel) adviezen of toelichtingen van andere instanties aan de VAC;
e. het advies van de VAC;
f. de beslissing.

Aan de hand van deze stukken zijn de volgende gegevens vastgelegd:

1. persoonlijke gegevens van de aanvrager (nationaliteit, leeftijd, burgerlijke
staat en woonplaats);

2. strafrechtelijke en penitentiaire gegevens (aard van het delict, opgelegde
straf, gedrag in de inrichting, vluchtgevaarlijkheid etc.);

3. gegevens betreffende voorgaande verloven en/of strafonderbrekingen (hoe
vaak aangevraagd, hoe vaak toegekend, incidenten);

4. gegevens betreffende termijnen (data van aanvraag, adviezen, behandeling
in VAC en beslissing verlof);

5. gegevens betreffende inschakeling "andere" instanties (wie hebben gead-
viseerd, hoe is advies uitgebracht, wie heeft instanties ingeschakeld);

6. gegevens betreffende de inhoud van de adviezen (positief of afwijzend,
overwegingen, voorwaarden);

7. gegevens betreffende de beslissing (positief of afwijzend, overwegingen,
voorwaarden).

In totaal zijn 500 aanvragen in de dossieranalyse betrokken. De resultaten zijn
verwerkt in de hoofdstukken 3, 4, 6 en 7.

2.4 Opzet van het rapport
In de volgende hoofdstukken - de hoofdstukken 3 t/m 7 - wordt aandacht
geschonken aan de besluitvormingsprocedure. In hoofdstuk 3 worden de aan-
vragen besproken, in hoofdstuk 4 de gegevensverzameling en de advisering
aan de VAC's; in hoofdstuk 5 en 6 staat de advisering door de VAC's en de af-
ronding van de besluitvorming centraal. In hoofdstuk 6 zal tevens worden in-
gegaan op de besluitvormingscriteria. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de
termijnen die met de besluitvorming zijn gemoeid.
In hoofdstuk 8 wordt - vooruitlopend op het tweede interimrapport - aan-
dacht besteed aan de incidenten die zich tijdens het verlof hebben voorge-
daan.
In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek nog-
maals samengevat.

1) Het gaat om alle verlofaanvragen van gedetineerden, die nog niet eerder met verlof waren ge-
weest, dat wil zeggen om alle eerste verlofaanvragen (n = 448) en om de verlofaanvragen van ge-
detineerden waarvan eerdere verlofaanvragen zijn afgewezen (n=52). Andere vervolgaanvragen
zijn nauwelijks onderwerp van discussie in de VAC's; ook de adviezen vanuit de inrichtingen zijn
bij die vervolgaanvragen summier van inhoud. In de analyse hebben we ze buiten beschouwing
gelaten.

4



3 De verlofaanvragen

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergrondkenmerken van de verlof-
aanvragers. Aan de hand van de gegevens, ontleend aan de
inschrijvingskaarten 1) van de aanvragers, wordt in paragraaf 3.2 aandacht
besteed aan persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd en nationaliteit.
Tevens wordt gekeken naar strafrechtelijke aspecten, zoals het delict waar-
voor de aanvrager is veroordeeld en de lengte van de opgelegde straf. In para-
graaf 3.3 wordt vervolgens aandacht besteed aan de informatie die door de
aanvragers bij het indienen van de aanvraag wordt verstrekt.

3.2 De aanvragers

Persoonskenmerken
Van de 500 aanvragers vormden de mannen het overgrote deel: slechts 14
vrouwen (2.8%) dienden in de onderzoekperiode een aanvraag in.
De gemiddelde leeftijd van de aanvragers bedroeg 28 jaar. Ruim 70% van de
aanvragers is jonger dan 30 jaar.

Tabel 3.1: Aanvragers naar leeftijd

leeftijd N

jonger dan 23 jaar 159 31,8
24 t/m 30 jaar 206 41,2
31 t/m 35 jaar 69 13,8
36 t/m 40 jaar 33 6,6
ouder dan 40 jaar 33 6,6

Van de 500 aanvragers hebben er 429 (85,8%) de Nederlandse nationaliteit;
van de overige 71 aanvragers zijn er 6 (1,2%) statenloos 2) en hebben er 65
(13%) een buitenlandse nationaliteit. Het percentage buitenlanders dat een
verlofaanvraag indient, is relatief laag in vergelijking met het aantal buitenlan-
ders dat verblijft in de inrichtingen waaruit de verlofaanvragen afkomstig zijn.
In de onderzoekperiode had gemiddeld 28% van de bevolking van deze inrich-
tingen een niet-Nederlandse nationaliteit. 3)
Het geringe aantal buitenlanders dat een aanvraag indient, hangt ongetwij-
feld samen met de voorschriften van de verlofregeling dienaangaande. Buiten-
landers die na afloop van hun detentie niet in Nederland mogen blijven, zijn
van verlof uitgesloten. Die buitenlanders die een aanvraag indienen, zeggen in
49 van de 65 gevallen te beschikken over een verblijfs- of vestigingsvergun-
ning. Zij hebben op grond daarvan kennelijk goede hoop na hun detentie hier
te mogen blijven.

1) De inschrijvingskaart is een in de inrichtingen gebruikt document waarop informatie over de ge-
detineerde wordt vermeld.

2) Statenloze gedetineerden zijn - op een uitzondering na - alle van Molukse afkomst en ontle-
nen aan de Faciliteitenwet een titel voor verblijf in Nederland.

3) Gegevens ontleend aan de overzichten van de Directie Gevangeniswezen.
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Strafrechtelijke achtergronden
Het merendeel van de aanvragers is veroordeeld tot een gevangenisstraf die
ligt tussen de 6 en 18 maanden (zie tabel 3.2).

Tabel 3.2: Strafduur

Strafduur N

t/m 6 mnd 49 9.8
6 mnd t/m 1 jr. 177 35.5
1 tlm 1,5 jr. 126 25.3
1,5 t/m 2 jr. 52 10.4
2 tlm 3 jr. 58 11.6
meer dan 3 jr. 36 7.2

De gemiddelde opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf bedraagt 1,5
jaar. De mediaan 4) van de strafduur ligt iets lager dan het gemiddelde, name-
lijk op 1 jaar en 3 maanden. Wordt rekening gehouden met het in Nederland
geldende VI-beleid, dan bedraagt de gemiddelde detentieduur 1 jaar en 1
maand.
Het overgrote deel van de aanvragers is veroordeeld voor een vermogens-
delict. Daarnaast is het aantal gedetineerden dat veroordeeld is krachtens de
Opiumwet relatief groot (zie tabel 3.3).

Tabel 3.3: Delictachtergronden van aanvragers

delict N % `)

aantasting van de lichamelijke integriteit (moord, doodslag,
gekwalificeerde mishandeling) 27 5,5
vermogensdelicten 326 66,3
sexuele delicten 21 4,3
opiumwetdelicten 133 27,0
overige 95 19,0
onbekend 8 1,6

De som van de percentages is hoger dan 100, omdat gedetineerden op grond van wetsartikelen
uit meer dan één categorie kunnen zijn veroordeeld.

Tot slot is nagegaan in welk type inrichting men verbleef, toen de verlofaan-
vraag werd ingediend. Het blijkt dat van de 448 eerste aanvragen die in de
onderzoekperiode zijn behandeld, 81.7% (n = 366) afkomstig is vanuit het HvB,
11.6% (n = 53) vanuit een inrichting voor langgestraften (inclusief het PSC) en
6.7% (n= 30) uit een inrichting voor kortgestraften.
Vóór invoering van de regeling werd verwacht dat 83% van de eerste aanvra-
gen afkomstig zou zijn uit het HvB, 15% uit de inrichtingen voor langgestraf-
ten en 2% uit de inrichtingen voor kortgestraften. Waar het het aantal eerste
aanvragen betreft is de werklast van de inrichtingen voor langgestraften dus
iets geringer dan verwacht en die van de inrichtingen voor kortgestraften iets
hoger dan verwacht.

Reden voor verlof
De aanvrager wordt niet gevraagd op te geven waarom hij met verlof wil. Wel
wordt gevraagd aan te geven waarom men op een bepaalde datum met verlof
wenst te gaan. Door 347 van de 500 aanvragers (69,4%) wordt deze vraag
beantwoord. Daarbij blijkt dat veel aanvragers de vraag opvatten als een alge-
mene vraag naar de reden van verlof. Ruim 40% van de aanvragers (n = 203)
geeft een algemene reden op: "het weer wennen aan de thuissituatie" of con-
tacten met partner, kinderen of ouders. In 12% van de aanvragen (n= 60)
wordt een min of meer zakelijke reden (inclusief "werk zoeken", "huis-

4) De mediaan is, evenals het gemiddelde, een statistische maat voor de centrale tendentie. De
mediaan wordt bepaald door alle waarden (i.c. strafduren) te rangschikken naar grootte en ver-
volgens de waarde van de middelste waarneming te zoeken. Met andere woorden de helft van de
aanvragers heeft een straf korter dan 1 jaar en 3 maanden en de andere helft een straf langer dan
1 jaar en 3 maanden.
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vestingsproblemen regelen") genoemd en in 84 gevallen (17%) wordt als re-
den voor de verlofdatum verjaardagen van familieleden of andere feestdagen
opgegeven.

Alle aanvragers konden bij aanvraag een verlofadres noemen. In de meeste
gevallen is het verlofadres het woonadres van de partner (36%), van ouders
(39,8%) of van overige familieleden (13,2%). Daarnaast wordt in 5,6% van de
gevallen de eigen woonruimte genoemd en in 3,6% van de gevallen het adres
van vrienden of kennissen. Slechts zeer incidenteel (1,8%, n = 9) wordt een an-
der verlofadres (opvangtehuis, hotel e.d.) genoemd.

In 344 van de aanvragen (68,8%) wordt aangegeven dat men een toelichting
van een hulpverlener wenselijk acht.



4 Besluitvorming: informatie voor de VAC's

4.1 Inleiding
Het advies van de VAC aan de Minister is een essentieel element in de besluit-
vormingsprocedure; in de meeste gevallen zal immers - zo wordt verwacht -
het besluit van de Minister een bevestiging van het VAC-advies zijn. Het ad-
vies van de VAC komt tot stand met behulp van informatie die door andere
factoren (inrichtingsdirecties, reclassering, Openbaar Ministerie (OM), politie
en de Directie Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie wordt ver-
strekt. In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag in welke gevallen door de ge-
noemde instanties informatie wordt verstrekt, wat de inhoud van de informa-
tie is en - indien een standpunt over het te verlenen verlof wordt ingenomen
- op welke gronden het standpunt berust. Daarbij wordt tevens nagegaan of
er bepaalde categorieën gedetineerden zijn waarover vaker afwijzend wordt
geadviseerd dan over andere.

4.2 Het inrichtingsadvies
Volgens de vastgestelde besluitvormingsprocedure moet de directeur van de
inrichting waar de verlofaanvrager verblijft, een advies uitbrengen over de ver-
lofaanvraag. Daarbij kan de directeur gebruik maken van een adviesformulier,
waarop gegevens vermeld kunnen worden over:

de geraadpleegde c.q. te raadplegen instanties;
de tegen de aanvrager lopende strafrechtelijke zaken (openstaande zaken);
de reden waarom verlofverlening voor de aanvrager van belang is;
de eerdere ervaringen met verlof of strafonderbreking van de gedetineerde;
het oordeel van de directeur over de vraag of de aanvrager zich aan afspra-
ken zal houden, van verlof zal terugkeren en het niet zal misbruiken; en tot
slot
een advies over het al dan niet (voorwaardelijk) toekennen van verlof.

In alle gevallen waarin door de gedetineerde een aanvraag is ingediend, is
door (of namens) de directeur een advies uitgebracht. In veel gevallen wordt
volstaan met het invullen van het adviesformulier. In sommige inrichtingen
heeft zich echter de praktijk ontwikkeld om naast het adviesformulier een
(meer) uitgebreide schriftelijke rapportage bij te sluiten. In dit soort rapporta-
ge wordt veelal ingegaan op het (eventuele) druggebruik van de aanvrager 1)
en het gedrag in de inrichting. 2) Ook komt het voor dat, naast het directie-
advies, door de maatschappelijk werker in de inrichting een eigen toelichting
of advies wordt meegezonden. Dit laatste was bij 49 van de 500 aanvragen
(=9.8%) het geval. Bij een beperkt aantal aanvragen geschiedde dit op ver-
zoek van de gedetineerde. In de meeste gevallen werd de toelichting toege-

1) In 17.8% van de gevallen (n=89) wordt melding gemaakt van een drugprobleem. In 58 gevallen
wordt volstaan met de mededeling dat de gedetineerde verslaafd is geweest. In 31 gevallen
wordt het vermoeden uitgesproken dat de gedetineerde tijdens verblijf in de inrichting gebruikt
of tijdens verlof opnieuw zal gaan gebruiken.

2) In ongeveer 5% van de gevallen (n= 29) worden in de rapportage incidenten in de inrichting of
problematisch gedrag van de aanvrager vermeld.
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voegd op initiatief van de inrichting zelf. Er lijkt geen speciale reden te zijn
voor het al dan niet toevoegen van een advies van de maatschappelijk werker.
In sommige inrichtingen wordt zo'n toelichting standaard toegevoegd, in de
meeste inrichtingen wordt geen apart advies aan de maatschappelijk werker
gevraagd.3)
De toelichting van de inrichtingsmaatschappelijk werker heeft in verreweg de
meeste gevallen het karakter van een ondersteuning van de verlofaanvraag;
de nadruk ligt veelal op de onderschrijving van de noodzaak van verlof. In
slechts enkele gevallen (n = 3) wordt geadviseerd het verlof niet toe te kennen.

Inhoud van het inrichtingsadvies
Van 6 van de 500 aanvragen is het inrichtingsadvies niet meer te achterhalen.
Laten we deze buiten beschouwing, dan wordt bij ruim 83% van de geanaly-
seerde aanvragen (n = 417) door de directeur geadviseerd het verlof toe te ken-
nen, in 6% van de gevallen (n = 31) adviseert de directie verlof onder voorwaar-
den toe te kennen en in bijna 10% (n = 46) is de directeur van mening dat verlof
niet toegekend moet worden.

Van de directies wordt verwacht dat zij aangeven waarom men voor de gedeti-
neerde in kwestie het verlof van belang acht. Bij 83 aanvragen wordt door de
directie in het geheel geen reden voor verlof genoemd; daaronder zijn 38 geval-
len waarin de directie adviseert geen verlof toe te kennen. Dat wil zeggen dat
in 10% van de 448 gevallen, waarin verlof - al dan niet onder voorwaarden -
zinvol wordt geacht, geen reden wordt gegeven waarom het verlof voor de be-
treffende gedetineerde van belang is. In die gevallen waarin wel redenen wor-
den genoemd waarom het verlof van belang is, worden veelal zeer algemene
redenen gegeven, zoals voorbereiding op de terugkeer in de samenleving, het
weer wennen aan de thuissituatie, herstel of intensivering van contacten met
partner, kinderen of familie (zie tabel 4.1).

Tabel 4.1: Reden waarom verlof van belang is ,

reden verlof

voorbereiding op terugkeer in samenleving
weer wennen aan thuissituatie
herstellintensivering contact partner, kinderen of (andere) familie
oplossen problemen in de gezinssituatie -
oplossen huisvestingsproblemen
regelen zakelijke kwesties
werk zoeken, sollicitatiegesprekken e.d.
verjaardagen e.d.
andere redenen'")

N") %

43 7.7
12 2.2

344 61.8
18 3.2
26 4.7
48 8.6
27 4.8
23 4.1
26 4.7

N»417, omdat bij 121 aanvragen meer dan één reden is genoemd.
* ") Onder andere redenen vallen bv: "detentie valt betrokkene erg zwaar, het is goed als hij er eens

uit is", contacten met hulpverleningsinstellingen, opname familielid in ziekenhuis e.d.

In die gevallen waarin de directie voorstelt verlof toe te kennen onder bepaal-
de voorwaarden (n = 31), hebben de voorwaarden meestal betrekking op het
contact tussen de aanvrager en de reclassering. Verlof wordt alleen wenselijk
geacht indien er enigerlei vorm van reclasseringscontact of -toezicht mogelijk
is (n=20).
In de overige gevallen (n= 11) gaat het om voorwaarden als:

verlof niet gelijk met bepaalde medegedetineerden (n=6);
verbod om met bepaalde personen contact op te nemen tijdens verlof
(n = 3);
verbod om op een bepaald adres te komen (n = 2).

3) In die gevallen kan de m.w.-er uiteraard wel een rol spelen bij de totstandkoming van het inrich-
tingsadvies. In het tweede interimrapport zullen we op de wijze waarop in de diverse inrichtingen
het inrichtingsadvies tot stand komt, ingaan.
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In die gevallen waarin de directeur adviseert geen verlof toe te kennen (n = 46),
worden daarvoor de volgende redenen gegeven:4)

1. vluchtgevaar (n = 21);
2. vrees voor terugval gebruik (hard)drugs (n = 10);
3. geen goed verlofadres (n = 9);
4. aanvrager zal (waarschijnlijk) worden uitgewezen na detentie (n = 7);
5. aanvrager kan zich niet aan afspraken houden (n = 4);
6. andere redenen (n = 5).

Slechts eenmaal wordt een reden genoemd die gerangschikt kan worden
onder de categorie ontbreken van positieve indicaties.

Inhoud van het advies en kenmerken van de aanvragers
Thans is de vraag aan de orde of ten aanzien van bepaalde categorieën verlof-
aanvragers vaker door de inrichtingen een afwijzend advies wordt uitgebracht
dan ten aanzien van andere. Om op deze vraag antwoord te geven, zijn de ka-
rakteristieken van gedetineerden waarover een afwijzend advies is uitge-
bracht, vergeleken met die van gedetineerden over wier verlofaanvraag posi-
tief is geadviseerd. De karakteristieken die in de vergelijking zijn betrokken
hebben betrekking op persoonskenmerken (zoals geslacht, leeftijd en nationa-
liteit) en op strafrechtelijke achtergronden (zoals aard van het delict en de
duur van de gevangenisstraf).

Persoonskenmerken
De groep gedetineerden over wier aanvraag door de directie een afwijzend ad-
vies wordt uitgebracht, is aan de hand van persoonskenmerken niet duidelijk
te typeren. Er is geen samenhang gevonden tussen leeftijd van de aanvrager
en de inhoud van het inrichtingsadvies. Er lijkt wel een zekere samenhang te
bestaan tussen geslacht en inhoud van het inrichtingsadvies. Over vrouwen
wordt vaker afwijzend geadviseerd dan over mannen. Daar echter het aantal
vrouwen in de steekproef bijzonder laag is - n = 14, ofwel 2.8% van de totale
steekproef - kan dit verschil makkelijk door toevalsfluctuaties ontstaan zijn.
Hetzelfde geldt voor nationaliteit: over gedetineerden met een niet-
Nederlandse nationaliteit wordt vaker afwijzend geadviseerd dan over Neder-
landse gedetineerden. Bij de buitenlanders wordt in 14% (nl. 9 van de 65 aan-
vragen) een afwijzend advies uitgebracht; bij de Nederlanders of daarmee ge-
lijkgestelden in ongeveer 9% (nl. 37 van de 429 aanvragen) van de gevallen.
Ook in dit geval zijn de verschillen niet statistisch significant.5)

Strafrechtelijke achtergronden
Ook tussen de aard van het gepleegde delict 6) en inhoud van het inrichting-
sadvies bestaat geen verband. Wel is een relatie gevonden tussen de duur van
de opgelegde gevangenisstraf en de inhoud van het inrichtingsadvies (zie ta-
bel 4.2).

Tabel 4.2: Duur van de opgelegde gevangenisstraf en inhoud van het inrichtingsadvies

inrichtingsadvies
duur straf positief negatief totaal

1 jaar of korter 191 (85.3%) 33 (14.7%) 224 (100%)
meer dan 1 jaar 257 (95.2%) 13 ( 4.8%) 270 (100%)

totaal 448 (90.7%) 46 ( 9.3%) 494 (100%)

X'=13.1 df=1 p«0.01

4) Het aantal genoemde redenen is groter dan 46, omdat soms meer dan één reden wordt gegeven.

5) Dat wil zeggen dat er een grote kans bestaat dat de verschillen aan toevalsfluctuaties ten gevol-
ge van de steekproeftrekking moeten worden toegeschreven.

6) Onderscheiden zijn geweldsdelicten, vermogensdelicten, sexuele delicten, Opiumwetdelicten
en overige.
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Het relatieve aantal afwijzende adviezen is bij degenen die een straf van maxi-
maal 1 jaar opgelegd hebben gekregen, hoger dan bij degenen die een lange
straf opgelegd hebben gekregen. Men zou kunnen veronderstellen dat de ver-
blijfsduur in de inrichting daarbij een rol speelt: naarmate een gedetineerde
langer in een inrichting verblijft en de directie de gedetineerde beter kent, is
de neiging over de verlofaanvraag een negatief advies uit te brengen kleiner.
Deze "identificatiehypothese" blijkt echter niet op te gaan: er is geen verband
tussen verblijfsduur in een inrichting en de inhoud van het advies vanuit die in-
richting (zie tabel 4.3).

Tabel 4.3: Verblijfsduur in een inrichting en inhoud van het inrichtingsadvies

verblijfsduur

minder dan 2 mnd
2.4 mnd
4-6 mnd
meer dan 6 mnd

totaal

inrichtingsadvies

positief negatief totaal

82(90.1%) 9 ( 9.9%) 91
125 (90.6%) 13( 9.4%) 138
134 (89.3%) 16 (10.7%) 150
62(92.5%) 5( 7.5%) 67

403 (90.4%) 43 ( 9.6%) 446

X'=0.5 df=3 p=0.91

Er blijkt echter wel een verband te zijn tussen de inhoud van het advies en het
type inrichting waar de aanvrager van het verlof verblijft (zie tabel 4.4).

Tabel 4.4: Type inrichting en inhoud van het advies*)

type inrichting

advies inrichting

positief negatief totaal

333 (92.8%)
25(64.1%)

26 ( 7.2%)
14 (35.9%)

359 (100%)
39(100%)

79 (96 %) 3( 3.7%) 82 (100%)

437 (91 %) 43 ( 9 %) 480 (100%)

De aanvragen van vrouwen zijn buiten beschouwing gelaten. Het PSC (n=7) is - gelet op de
strafduur en detentiefase van de aanvragers - bij de inrichtingen voor langgestraften gerekend.

Het is niet uitgesloten dat deze samenhang te verklaren is uit selectie-
effecten. Voor kortgestraften - dat wil zeggen voor degenen die na het onher-
roepelijk worden van hun vonnis nog een strafrestant van maximaal 6 maan-
den hebben - bestaat de mogelijkheid om vanuit het HvB direct in een
(half-)open inrichting geplaatst te worden. In deze inrichtingen geldt een re-
giemsgebonden verlofregeling. Degenen die ongeschikt worden geacht voor
plaatsing in deze inrichtingen, bv. in verband met vluchtgevaar, worden ge-
plaatst in een gesloten inrichting waarvoor de AVG geldt. Voor langgestraften
bestaat alleen de mogelijkheid om in de laatste 5 maanden van hun detentie
in een (half-)open inrichting geplaatst te worden; in de meeste gevallen zullen
ze aansluitend op hun verblijf in een HvB eerst in een gesloten inrichting ge-
plaatst worden.
Door deze wijze van selectie kunnen onder degenen die in de inrichtingen voor
kortgestraften verblijven en die in aanmerking komen voor verlof krachtens de
AVG, relatief veel gedetineerden voorkomen, waarbij men het verlenen van
verlof een te groot risico vindt.

HvB
inrichting voor kortgestraften
inrichting voor langgestraften

totaal

Het functioneren in de inrichting
Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat de strafrechteljke
achtergronden en objectieve kenmerken zoals leeftijd en geslacht bij de advi-
sering over het toekennen van verlof impliciet noch expliciet een belangrijke
rol spelen. Uit de adviezen van de directies blijkt dat de (on)wenselijkheid van
het verlof vooral wordt beoordeeld aan de hand van het functioneren van de
aanvrager in de inrichting enveelal op grond daarvan- van de inschatting over
het verloop van het verlof. Zoals uit onderstaande tabellen blijkt, bestaat er.
een verband tussen de mening van de directie over de vluchtgevaarlijkheid
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van de gedetineerden (tabel 4.5), de verwachtingen ten aanzien van drugge-
bruik (tabel 4.6), de ervaringen met strafonderbrekingen of (andere) verloven
(tabel 4.7) en het gedrag in de inrichting (tabel 4.8) enerzijds en het advies over
verlofverlening anderzijds.

Tabel 4.5: Vluchtgevaar en inrichtingsadvies

vluchtgevaar

inrichtingsadvies

positief negatief totaal

niet vluchtgevaarlijk 412 (98.1%) 8( 1.9%) 420 (100%)
onduidelijk 12 (70.6%) 5 (29.4%) 17 (100%)
vluchtgevaarlijk 9 (24.3%) 28 (75.7%) 37 (100%)

totaal 433 (91.4%) 41 ( 8.6%) 474' (100%)

X'=234.8 df=2 p«0.01

N = 474: gevallen waarin over de vluchtgevaarlijkheid niets gemeld wordt, zijn buiten beschou-
wing gebleven.

In die gevallen waarin de directie een verlofaanvrager vluchtgevaarlijk acht en
niettemin voorstelt het gevraagde verlof te verlenen (n = 9), wordt steeds voor-
gesteld aan het verlof bepaalde voorwaarden te verbinden.

Tabel 4.6: Druggebruik en inrichtingsadvies

druggebruik

inrichtingsadvies

positief negatief totaal

geen druggebruik gemeld 376 (92.2%) 32 ( 7.8%)- 408 (100%)
heeft vóór detentie gebr. 54(96.4%) 2( 3.6%) 56 (100%).
heeft vóór detentie gebr. en is
(nog) niet clean 18 (60.0%) 12 (40.0%) 30 (100%)

totaal 448 (90.6%) 46 ( 9.4%) 494 (100%)

X'=40.3 df=2 p«0.01

Tabel 4.7: Ervaringen met strafonderbreking of verlof en inrichtingsadvies

ervaringen
sob/verlof

inrichtingsadvies

positief negatief totaal

geen negatieve ervaringen 68 (98.6%) 1 ( 1.4%) 69 (100%)
incidenten tijdens vorige de-
tentie 15 (75.0%) 5 (25.0%) 20 (100%)
incidenten tijdens lopende
detentie 14 (66.7%) 7 (33.3%) 21 (100%)

totaal 97 (88.2%) 13 (11.8%) 110 (100%)

X'=19.8 df=2 p«0.01

Tabel 4.8: Probleemgedrag in de inrichting en inrichtingsadvies

gedrag in de
inrichting

inrichtingsadvies

positief negatief tota

niet problematisch
problematisch'

434
14

(92.1%)
(60.9%)

37
9

( 7.9%)
(39.1%)

471 (100%
23 (100%

totaal 448 (90.7%) 46 ( 9.3%) 494 (100% )

X'=26.5 df=1 p«0.01

Een aanvrager is tot deze categorie gerekend indien in de inrichtingsrapportage melding wordt
gemaakt van incidenten of van agressie jegens personeel of medegedetineerden. In alle overige
gevallen is de gedetineerde inde categorie "niet problematisch" ingedeeld.

Ook tussen de mening van de directie over de mogelijkheid afspraken met de
gedetineerden te maken en de inhoud van het inrichtingsadvies bestaat een
duidelijk verband. Het blijkt evenwel dat degenen die zich niet aan afspraken
zouden kunnen houden, veelal aanvragers zijn die volgens de directies vlucht-
gevaarlijk zijn, drugs gebruiken, in de inrichting problematisch gedrag hebben
vertoond of bij eerdere verloven of strafonderbrekingen incidenten hebben
veroorzaakt.

al
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Eerste en vervolgaanvragen
Tot slot is nagegaan of er verschil in advisering is tussen eerste aanvragen en
de aanvragen van gedetineerden van wie een eerdere aanvraag is afgewezen.
Het blijkt dat zich tussen beide groepen geen statistisch significante verschil-
len voordoen, noch wat betreft het percentage negatieve adviezen, noch wat
betreft de hiervoor beschreven samenhangen tussen de inhoud van het advies
en liet functioneren in de inrichting.

4.3 Toelichting door de reclassering
In 70% van de 500 verlofaanvragen (n = 351) is aan de reclassering of aan een
andere hulpverlenende instantie om nadere informatie over de verlofaanvra-
ger verzocht. In 86% van die 351 gevallen (n = 302) gebeurde dat omdat de ge-
detineerde op het aanvraagformulier om een toelichting van de reclassering
had verzocht, in 14% (n= 49) omdat de directie nadere informatie nodig
achtte.

Uit de beschikbare gegevens is niet duidelijk op grond van wat voor overwe-
gingen de gedetineerde of de directie besluit de reclassering om een toelich-
ting te vragen.7) Er blijkt in ieder geval geen samenhang te zijn tussen het aan-
vragen van een reclasseringstoelichting en persoons-, strafrechtelijke of peni-
tentiaire kenmerken van de verlofaanvrager. Wel blijkt dat in sommige inrich-
tingen alle aanvragen voor nadere informatie aan de reclassering worden
voorgelegd en dat dit in andere inrichtingen nooit of slechts zelden gebeurt.

Verzoeken om toelichting of nadere informatie worden vooral voorgelegd aan
de ARV (n= 185); daarnaast wordt ook het CAD veelvuldig ingeschakeld
(n = 116). De overige aanvragen zijn gericht tot de afdeling Reclassering van
het Leger des Heils (n = 33) of tot andere hulpverleningsorganisaties (n = 19).

Op verzoeken om toelichting of informatie wordt door de reclasseringsinstel-
lingen meestal gereageerd; in 8% van de 351 gevallen (n = 27) waarin om infor-
matie gevraagd wordt, is geen toelichting uitgebracht (of was de toelichting
ten tijde van de besluitvorming nog niet ontvangen).
In die gevallen waarin wel een toelichting of advies wordt uitgebracht, gebeurt
dat veelal in de vorm van een geschreven toelichting, slechts in ongeveer 10%
(n= 33) wordt een mondeling advies aan de inrichting of aan het secretariaat
van de VAC uitgebracht.
Bij het uitbrengen van een schriftelijke toelichting wordt soms gebruik ge-
maakt van gestandaardiseerde formulieren: van de 288 schriftelijke toelichtin-
gen waren er 43 (ongeveer 15%) gestandaardiseerd.

De reclasseringstoelichting heeft veelal het karakter van een ondersteuning
van de verlofaanvraag. Slechts in drie gevallen wordt door de reclassering een
negatief advies uitgebracht over de verlofaanvraag.
In 59% (n = 189) van de gevallen waarin door de reclassering of een andere
hulpverlenende instantie informatie wordt verschaft, wordt ook informatie ge-
geven over de wenselijkheid en mogelijkheid van begeleiding tijdens het
verlof.
In tabel 4.9 wordt hiervan een overzicht gegeven.

7) In het tweede rapport zullen we aan de hand van het materiaal van de interviews en de enquête
hier nader op ingaan.
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Tabel 4.9: Begeleiding door reclasseringsinstellingen

begeleiding N %

begeleiding is niet nodig 36 19.0
reclassering is (desgewenst) tijdens verlof telefonisch bereikbaar 106 56.1
tijdens het verlof zal (desgewenst)
met de gedetineerde een gesprek gevoerd worden 32 16.9
reclassering zal gedetineerde bij bepaalde activiteiten begeleiden 15 7.9

totaal 189 100

4.4 Advisering door de politie
In de richtlijnen behorende bij de AVG wordt bepaald dat de directeur van de
inrichting zorg draagt voor het verzamelen van de informatie die van belang is
voor de totstandkoming van zijn advies. Daartoe kan hij de plaatselijke politie
raadplegen, indien de persoon van de verlofaanvrager of diens omstandighe-
den deze raadpleging naar het oordeel van de directie wenselijk maakt. Bij
22% (n = 101) van de eerste aanvragen wordt door de directies van deze moge-
lijkheid gebruik gemaakt. Bij de in het onderzoek betrokken vervolgaanvragen
werd slechts driemaal om informatie aan de politie gevraagd.
In de richtlijnen wordt niet nader gespecificeerd onder welke omstandigheden
inschakeling van de politie bij de informatieverzameling gewenst of noodza-
kelijk is. De achterliggende gedachte is daarbij onder meer geweest dat afge-
wacht zou moeten worden welke werkwijze daarover in de praktijk zou ont-
staan. In dat kader is het van belang na te gaan onder welke omstandigheden
advies van de politie wordt gevraagd. Daartoe zijn gegevens over de verlofaan-
vragers waarover met de politie contact is opgenomen, vergeleken met de
overige verlofaanvragen. Uit de vergelijking blijkt dat beide groepen niet op
statistisch significante wijze van elkaar verschillen wat betreft persoonsken-
merken (leeftijd, geslacht etc.), strafrechtelijke kenmerken (type delict, straf-
duur) en - voorzover bekend - gegevens over het functioneren in de inrich-
ting. Daarop is slechts één uitzondering: over gedetineerden met een niet-
Nederlandse nationaliteit wordt vaker een politie-advies gevraagd dan over
gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit (zie tabel 4.10).

Tabel 4.10: Nationaliteit en politie-advies

nationaliteit

politie-informatie

niet gevraagd wel gevraagd totaal

Nederlandse 358 (82%) 75(17%) 433 (100%)
niet-Nederlandse 36 (55%) 29 (45%) 65(100%)

totaal . 394 (79%) 104(21%) 498 (100%)

X2 = 22.9 df = 1 p « 0.01

De belangrijkste factor die bepalend is voor de vraag of advies wordt gevraagd
aan de politie, is de inrichting waarde gedetineerde ten tijde van de opstelling
van het inrichtingsadvies verblijft. In sommige inrichtingen wordt nooit een
advies gevraagd, terwijl in andere inrichtingen (vrijwel) altijd politie-advies
wordt gevraagd. Uit 13 inrichtingen, waaruit 33% (n = 166) van de verlofaanvra-
gen afkomstig is, is geen enkele maal informatie bij de politie ingewonnen.
Daar staat tegenover dat uit de 4 inrichtingen waaruit relatief het meest om
politie-informatie wordt gevraagd, 20% (n = 99) van de verlofaanvragen af-
komstig is en 76% van de verzoeken om informatie.
Ingedeeld naar type inrichting blijkt dat vooral vanuit de HvB's vaak om
politie-informatie wordt gevraagd (zie tabel 4.11).

Tabel 4.11: Politie-informatie

type inrichting

politie-informatie

niet gevraagd wel gevraagd totaal

HvB 283 (75%) 95 (25%) 378 (100%)
gevangenis 112 (93%) 9( 7%) 121 (100%)

totaal 395 (79%) 104(21%) 499 (100%)

X2=16.1 df=1 p«0.01
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Van die gevallen waarin informatie bij de politie is ingewonnen, is slechts bij
iets meer dan de helft (n = 59) duidelijk een standpunt door de politie ingeno-
men. In 37 gevallen is door de politie in het geheel niet gereageerd of is geen
standpunt ingenomen 8) en in 26 gevallen wordt in het directie-advies meege-
deeld dat er contact is geweest met de politie, maar wordt geen informatie
verstrekt over de inhoud van het contact. In de 59 gevallen waarin het poli-
tiestandpunt wel bekend is, is in 32 gevallen geen bezwaar gemaakt tegen het
verlof en in 27 gevallen wel.
De bezwaren kunnen als volgt gerubriceerd worden:9)

gevaar voor recidive (n = 32);
bezwaren tegen het verlofadres (n = 29);
vluchtgevaar (n = 7);
nationaliteit en verblijfstitel staan verlof niet toe (n = 4);
bezwaren in verband met drugverslaving (n = 3);
andere bezwaren (n = 4).

Nagegaan is voorts of de bezwaren van de politie zich richten tegen bepaalde
categorieën veroordeelden. De verlofaanvragers tegen wier verlof de politie
bezwaar heeft, zijn over het algemeen jonger in leeftijd, hebben vaker de Ne-
derlandse nationaliteit en zijn vaker veroordeeld voor een vermogensdelict
dan de verlofaanvragers tegen wier verlofaanvraag geen bezwaren zijn inge-
bracht. De groepen gedetineerden waartussen de vergelijkingen zijn gemaakt,
zijn echter zo klein dat hieraan geen conclusies kunnen worden verbonden.

4.5 Advisering door het Openbaar Ministerie
Het OM kan op dezelfde wijze als de politie (zie paragraaf 4.4) ingeschakeld
worden bij de besluitvorming: indien de directie dat noodzakelijk vindt, kan
die het OM raadplegen. Inschakeling van het OM vindt bij 24% (n = 106) van de
eerste verlofaanvragen plaats. Bij vervolgaanvragen wordt van deze mogelijk-
heid slechts incidenteel gebruik gemaakt (n=3).
Bij 22'aanvragen daarvan is tevens aan de politie verzocht informatie te ver-
schaffen.
Ook in dit geval is nagegaan of er verschillen zijn tussen gedetineerden waar-
bij het OM wel wordt ingeschakeld en gedetineerden waarbij dat niet is ge-
beurd. Uit de vergelijking blijkt dat er geen persoonskenmerken, strafrechte-
lijke kenmerken of gedragskenmerken zijn waarop beide groepen significant
van elkaar verschillen. Opnieuw blijkt dat de belangrijkste factor die bepalend
is voor inschakeling van het OM bij de besluitvorming, de inrichting is waarde
verlofaanvrager verblijft. Uit 13 inrichtingen, waaruit 35% (n = 177) van de ver-
lofaanvragen afkomstig is, is geen enkele maal een beroep gedaan op de
medewerking van het OM. Daar staat tegenover dat uit de 5 inrichtingen,
waaruit relatief het meest om informatie van het OM is gevraagd, 22%
(n = 108) van de verlofaanvragen afkomstig is en 74% (n = 81) van de verzoe-
ken om informatie.
Anders dan bij inschakeling van de politie is nu geen samenhang gevonden
tussen type inrichting en inschakeling van het OM. Wel blijkt dat uit 7 inrich-
tingen geen enkel verzoek om informatie aan politie of OM afkomstig is.

Van de 109 gevallen waarin het OM om medewerking is verzocht, is van 88 ge-
vallen (80%) het standpunt bekend; in 9 gevallen heeft het OM niet op het ver-
zoek van de directie gereageerd en in 13 gevallen blijkt uit het directie-advies
wel dat er contact is geweest over de verlofaanvraag tussen directie en OM,

8) Door sommige politiekorpsen is naar voren gebracht dat zij slechts in staat zijn informatie te ver-
schaffen indien concrete vragen worden voorgelegd. Op algemene vragen naar het oordeel van
de politie over een verlof kan men - zo wordt gesteld - niet ingaan.

9) Het totaal van het aantal genoemde bezwaren is groter dan 27, omdat bij sommige reacties meer
dan één bezwaar is genoemd.
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maar wordt niet duidelijk welk standpunt het OM heeft ingenomen.
Van de 88 gevallen waarbij een standpunt wordt ingenomen, wordt in 61 geval-
len geen bezwaar gemaakt en in 27 gevallen wel.
De bezwaren kunnen als volgt worden gerubriceerd:

gevaar voor (algemene) recidive (n =11);
vluchtgevaar (n = 9);
aanvrager is buitenlander die zal worden uitgewezen (n = 3);
gevaar voor gebruik (hard)drugs (n = 2);
overige (n = 8).

Bij vergelijking met de door de politie geopperde bezwaren, blijkt dat door po-
litie en OM dezelfde soort bezwaren worden genoemd en dat met name vlucht-
en recidivegevaar als belangrijke contra-indicaties voor het verlof worden ge-
zien.

4.6 Werkzaamheden van het secretariaat van de VAC's
De verlofaanvragen en de adviezen daarover worden toegezonden aan het se-
cretariaat van de VAC's. Daar wordt gecontroleerd of de aanvrager voldoet
aan de objectieve criteria voor toekenning van verlof. Voldoet een aanvrager
niet aan de objectieve criteria, dan wordt het verzoek - zonder tussenkomst
van de VAC's - afgewezen. Indien de aanvrager aan de objectieve criteria vol-
doet en de gedetineerde de Nederlandse nationaliteit heeft, wordt de verlo-
faanvraag geplaatst op de agenda van één van de VAC's.10)
Indien de aanvrager niet de Nederlandse nationaliteit heeft en er gerede twij-
fel bestaat over de mogelijkheid dat de gedetineerde zal worden uitgewezen,
dan wordt de aanvraag door het secretariaat aan de Directie Vreemdelingen-
zaken van het Ministerie voorgelegd. Van de 65 buitenlanders in de steekproef
is in 55 gevallen de afdeling VZ om informatie gevraagd. Daarvan blijkt in 12
gevallen de mening niet uit de stukken. Van de 43 overige gevallen wordt in 31
gevallen meegedeeld dat de verlofaanvrager (waarschijnlijk) niet zal worden
uitgezet na zijn detentie of dat uitzetting nog niet zeker is. In 4 gevallen wordt
meegedeeld dat de aanvrager waarschijnlijk zal worden uitgezet, maar dat de
Directie Vreemdelingenzaken desondanks geen bezwaar tegen het verlof
heeft.11) In 8 gevallen wordt meegedeeld dat de Directie Vreemdelingenzaken
bezwaar heeft tegen verlofverlening, omdat de aanvrager na zijn detentie (zeer
waarschijnlijk) uit Nederland zal worden verwijderd.

10) In principe op de agenda van de VAC's in wier regio de inrichting ligt waaruit de aanvraag af-
komstig is.

11) Bv. omdat uitwijzing waarschijnlijk niet aansluitend op het einde van de detentie zal kunnen
plaatsvinden.
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Besluitvorming in de VAC

5.1 Inleiding
Nadat het secretariaat alle relevante informatie bijeen heeft gebracht, wordt
de verlofaanvraag voor advies voorgelegd aan één van de VAC's.1) In de com-
missies wordt aan de' hand van de aanvraag en de meegezonden informatie
een standpunt bepaald over de wenselijkheid van het verlof. Het VAC-advies
wordt in de vorm van een concept-advies meegedeeld aan het Ministerie van
Justitie.

Het advies van de VAC neemt in de hele besluitvormingsprocedure een cru-
ciale plaats in. Daarom is in het onderzoek niet volstaan met het analyseren
van de uiteindelijke adviezen aan het Ministerie, maar is tevens onderzocht op
welke wijze de adviezen tot stand komen. Het materiaal daarvoor is verzameld
door middel van observaties in de commissies. Daarbij is nagegaan welke ver-
lofaanvragen aanleiding geven tot discussie, welke onderwerpen in de discus-
sies aan de orde komen en welke overwegingen uiteindeljk tot het VAC-advies
hebben geleid. Tevens is nagegaan welke leden vooral in de discussies parti-
ciperen en of door leden van de commissie zelf nieuwe informatie wordt aan-
gedragen.
De informatie uit de observaties is zoveel mogelijk gekwantificeerd. Niet altijd
is dat echter mogelijk; in sommige gevallen zal daarom worden volstaan met
het schetsen van de algemene lijn, zoals die uit de observaties naar voren
komt.

Om praktische redenen was het niet mogeljk alle VAC-vergaderingen in de pe-
riode van 1 maart tot en met 1 juni 19832) te observeren.
Daarom is reeds in januari 1983 met de observaties een begin gemaakt. In de
periode van januari 1983 tot en met mei 1983 zijn in totaal 15 VAC-vergaderin-
gen geobserveerd; 5 in elke regio. In deze vergaderingen zijn 374 aanvragen
behandeld.
Het gevolg van deze werkwijze is dat de aanvragen waarover in dit hoofdstuk
verslag wordt gedaan, slechts gedeeltelijk samenvallen met het materiaal dat
in de andere hoofdstukken wordt gebruikt.

5.2 Eerste en vervolgaanvragen
Aanvankelijk was het de bedoeling dat niet alleen alle eerste aanvragen in de
VAC's zouden worden behandeld, maar ook alle vervolgaanvragen. In de prak-
tijk is men vrij snel van deze werkwijze afgeweken. Nadat was gebleken dat
over vervolgaanvragen veelal zonder discussie in de commissie een positief
advies werd uitgebracht, is in alle drie de VAC's afgesproken de volgende
werkwijze te volgen:

1) In beginsel worden alle eerste aanvragen voorgelegd aan de VAC in de regio waarin de inrichting
waaruit de aanvraag afkomstig is, ligt. Een vervolgaanvraag wordt voorgelegd aan de VAC die
ook de betreffende eerste aanvraag heeft afgehandeld.

2) De periode waarover de beslissingen zijn geanalyseerd (zie hoofdstuk 2).
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a. Bij binnenkomst wordt door het secretariaat bekeken in hoeverre vervol-
gaanvragen problematisch 3) zijn.

b. De problematische aanvragen worden op de agenda van de VAC geplaatst,
de overige aanvragen worden naar de voorzitter van de VAC gezonden.

c. De voorzitter van de VAC kan bepalen dat bepaalde aanvragen alsnog in de
commissie moeten worden behandeld. Over aanvragen die niet als zodanig
worden aangemerkt, wordt geacht een positief advies te zijn uitgebracht.

d. De problematische aanvragen (zie b en c) worden in de VAC behandeld en
van advies voorzien. Van de overige vervolgaanvragen krijgt de betreffende
VAC een overzicht van de namen van aanvragers. De commissieleden kun-
nen desgewenst alsnog om behandeling in-de commissie vragen.

In de praktijk betekent deze regeling dat slechts een gering percentage van de
vervolgaanvragen in de VAC wordt behandeld. Voor de in het kader van dit on-
derzoek geobserveerde VAC-vergaderingen waren formeel 228 vervolgaanvra-
gen geagendeerd, materieel zijn slechts 30 vervolgaanvragen behandeld, dat
is 13% van de geagendeerde vervolgaanvragen. Daarvan zijn er 22 die betrek-
king hebben op aanvragen van gedetineerden op wier eerdere aanvragen af-
wijzend is beslist.
De VAC's houden zich dus vooral bezig met aanvragen van gedetineerden die
tijdens de lopende detentie nog niet krachtens de AVG met verlof zijn geweest
(zie ook tabel 5.1).

Tabel 5.1: In de VAC's behandelde verlofaanvragen

aanvragen N %

eerste aanvragen 344 92.0%
"vervolgaanvragen" waarvan eerdere aanvragen zijn afgewezen 22 5.9%
andere vervolgaanvragen 8 2.1%

totaal 374 100 %

5.3 Behandeling van verlofaanvragen in de VAC's

5.3.1 Discussie over aanvragen
Van de aanvragen die wel door de commissie worden behandeld, wordt een
groot aantal zonder discussie 4) afgedaan. Het blijkt dat ongeveer een derde
van de te behandelen aanvragen aanleiding geeft tot discussie (zie tabel 5.2).

Tabel 5.2: Discussie in de VAC's

behandeling van aanvragen in de VAC N %

geen discussie over aanvraag 245 65.9%
wel discussie over aanvraag 127 34.1%

totaal 372 100 %

Bij uitsplitsing naar de verschillende VAC's blijkt dat tussen de commissies
aanzienlijke verschillen bestaan. In de commissie Noord/Oost wordt relatief
vaak over een aanvraag gediscussieerd, in de commissie Midden/Zuid worden
relatief weinig aanvragen bediscussieerd (zie tabel 5.3).

3) Problematische aanvragen zijn in ieder geval aanvragen van gedetineerden aan wie eerder verlof
geweigerd is, aanvragen van gedetineerden die bij eerdere verloven incidenten hebben veroor-
zaakt en aanvragen van gedetineerden wier omstandigheden sinds het vorig verlof ingrijpend
zijn gewijzigd.

4) Een aanvraag is "zonder discussie afgedaan" indien (vrijwel) geen overleg over het in te nemen
standpunt noodzakelijk is, maar - eventueel na een samenvatting van de gegevens door de
voorzitter - direct over de inhoud van het advies kan worden besloten.
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Tabel 5.3: Discussie per VAC

VAC behandelde
aanvragen

% waarover
discussie

West
Midden/Zuid
Noord/Oost

146
134
92

36.3% (n=
21.6% (n=
48.9% (n =

53)
29)
45)

total 372 34.1 % (n = 127)

5.3.2 Gespreksonderwerpen
Nagegaan is welke onderwerpen tijdens de discussies aan de orde zijn ge-
weest. In tabel 5.4 wordt daarvan een overzicht gegeven.

Tabel 5.4: Gespreksonderwerpen

gespreksonderwerpen
drugsproblematiek
verlofadres
vrees voor niet terugkeren
ontbreken van positieve indicaties
ervaringen strafonderbreking
gedrag in inrichting
tijdstip verlof
vreemdelingenstatus
VI-status
recidivegevaar
hulp en begeleiding tijdens verlof
andere onderwerpen

N-) %-)

37 29.1

21 16.5

18 14.1

15 11.8

15 11.8

14 11.0

11 8.7

10 7.9

9 7.1

8 6.3

5 4.0
32 25.1

Het aantal genoemde onderwerpen is groter dan het aantal aanvragen waarover gediscussieerd
wordt, omdat soms per aanvraag meer onderwerpen aan de orde komen. Er is wel gepercenteerd
op het aantal aanvragen waarover discussie plaatsvindt (dat wil zeggen 127=100%).

Per commissie blijkt de rangorde van de frequentie waarmee onderwerpen
aan de orde komen, niet steeds gelijk te zijn. Dat niettemin sprake is van
soortgelijke gespreksonderwerpen, moge blijken uit het feit dat de vier meest
genoemde onderwerpen ook per commissie hoog scoren.

Kijken we naar de inhoud van de discussies, dan valt het volgende op:

Drugsverslaving is bij de advisering een belangrijk issue. De versla-
vingsproblematiek wordt als een belangrijke contra-indicatie voor verlof
beschouwd. Bij (nog) verslaafde gedetineerden wordt vaak gevreesd dat de
aanvrager misbruik van het verlof zal maken, zal recidiveren of niet terug
zal keren.
Bepaalde onderwerpen zoals vrees voor het niet terugkeren en vrees voor
recidive, worden vooral in de discussie betrokken, indien in één van de ad-
viezen aan de VAC van die vrees melding wordt gemaakt. Beide onderwer-
pen verwijzen naar belangrijke contra-indicaties voor verlof.
Het ontbreken van positieve indicaties is tijdens de discussies steeds ge-
koppeld aan andere onderwerpen. Met name wordt aan dit onderwerp aan-
dacht besteed in het kader van de verslavingsproblematiek, soms ook in re-
latie met andere contra-indicaties.
Bepaalde onderwerpen - zoals gedrag in de inrichting, ervaringen met
strafonderbreking en verlofadres - worden soms aan de orde gesteld, om-
dat men daaruit af zou kunnen leiden dat er in het concrete geval aanlei-
ding bestaat voor misbruik van verlof (bv. indien zich tijdens strafonderbre-
kingen incidenten hebben voorgedaan of indien het verlofadres zich in een
pand bevindt waarin in drugs gehandeld wordt). Soms echter worden de on-
derwerpen juist aangesneden, omdat daarmee de bestaande vrees,voor
misbruik gerelativeerd wordt (bv. indien bij een verslaafde terugval in drug-
gebruik gevreesd wordt, maar een reeds toegekende strafonderbreking
goed verlopen blijkt te zijn).
Het tijdstip van verlof kan een onderwerp van discussie worden, indien
door één van de adviseurs aan de VAC gewezen wordt op de onwenselijk-
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held bepaalde personen (vaak mededaders) tegelijkertijd met verlof te la-
ten gaan. In de commissie Noord/Oost is het tijdstip van verlof bij vervolg-
verloven enige malen een punt van discussie geweest indien er tussen
twee verloven minder dan 8 weken tijd bleken te liggen.
De vreemdelingenstatus van aanvragers en de consequenties daarvan zijn
in de maanden van de materiaalverzameling belangrijke onderwerpen van
gesprek geweest. Punt van discussie was vooral of gedetineerden met een
niet-Nederlandse nationaliteit van wie nog niet juridisch vaststaat dat zij
na hun detentie zullen worden uitgezet, maar van wie de Directie Vreemde-
lingenzaken aangeeft dat dat vrijwel zeker is, voor verlof in aanmerking
kunnen komen. De thans gevolgde redenering houdt in dat deze gedeti-
neerden - indien zij ook voor het overige voldoen aan de objectieve crite-
ria - niet per definitie van verlof zijn uitgesloten. Wel kan de informatie
van de Directie Vreemdelingenzaken van belang zijn bij het beoordelen van
de subjectieve criteria. In die gevallen kan de vrees bestaan dat de verlof-
ganger niet van verlof zal terugkeren om zich zodoende aan de dreigende
uitzetting te onttrekken.
Bepaalde onderwerpen - zoals VI-datum en toezegging van hulp en bege-
leiding - worden steeds aan de orde gesteld als relativeringen van contra-
indicaties. Naarmate de VI-datum dichterbij ligt, moeten de contra-
indicaties sterker zijn, wil men tot een negatief advies besluiten. De toezeg-
ging van hulp en begeleiding kan ook de vrees voor misbruik in bepaalde
gevallen wegnemen.

5.4 Over welke aanvragen vindt discussie plaats
Onderzocht is ook in hoeverre de discussie vooral plaatsvindt bij een bepaal-
de categorie aanvragen. Daartoe is nagegaan of de aanvragen waarover in de
VAC's discussie plaatsvindt, afkomstig zijn van gedetineerden met bepaalde
kenmerken. Alleen met het type delict waarvoor men veroordeeld is, is een
duidelijke samenhang gevonden: over aanvragen afkomstig van mensen die
veroordeeld zijn voor een geweldsdelict, vindt relatief vaak discussie plaats
(zie tabel 5.5).

Tabel 5.5: Geweldsdelicten en discussie in de VAC

delict

geen discussie

behandeling in
VAC

wel discussie totaal

geweldsdelict 10 (42%) 14 (58%) 24 (100%)
andere delicten 235 (68%) 113 (32%) 348 (100%)

totaal 245 (66%) 127 (34%) 372(100%)

X'=5.6 df=1 P«0.05

Ook is onderzocht in hoeverre de inhoud van de adviezen aan de VAC invloed
heeft op het ontstaan van een discussie in de VAC. Het blijkt dat vooral over
die verlofaanvragen discussies ontstaan waarover door de inrichting, de poli-
tie of het OM een negatief advies uitgebracht is (zie tabel 5.6).

Tabel 5.6: Negatieve adviezen aan VAC en discussie in VAC

advies inrichting,
politie of OM

geen negatief advies
ten minste 1 negatief advies

totaal

geen discussie i

behandeling in
VAC

wel discussie totaal

218
27

(70%)
(45%)

94 (30%)
33 (55%)

312
60

(100%)
(100%)

245 (66%) 127 (34%) 372 (100%)

X'=12.8 df=1 p»0.01

Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat er vooral over verlofaanvragen
gediscussieerd wordt indien er sprake is van door de adviserende instanties
naar voren gebrachte bezwaren tegen het verlof. Die conclusie stemt overeen
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met de inventarisatie van onderwerpen die in paragraaf 5.3 aan de orde is ge-
weest.

Bovendien blijkt er een samenhang te zijn tussen het uiteindelijke VAC-advies
en de wijze van behandeling in de commissies: over aanvragen, waarover uit-
eindelijk een negatief advies wordt uitgebracht, wordt vaker gediscussieerd
dan over aanvragen waarover positief wordt geadviseerd. Over de aanvragen
waarover een negatief advies wordt uitgebracht, wordt in 66% in de commis-
sie eerst gediscussieerd. Bij positieve adviezen wordt in slechts 25% van de
aanvragen eerst gediscussieerd. Indien een negatief VAC-advies tot stand
komt, zonder dat daaraan een afwijzend advies aan de VAC voorafging
(n = 28), wordt daarover in alle gevallen eerst gediscussieerd.

5.5 Het verloop van de discussie
Niet alle leden van de VAC participeren in even sterke mate in de discussies in
de commissies. Het zijn met name de ambtelijke leden, dat wil zeggen de ver-
tegenwoordigers van de Directie Gevangeniswezen (de regionaal-directeuren
en de penitentiair consulenten), de vertegenwoordigers van het OM en de poli-
tie en - in iets mindere mate - de vertegenwoordigers van de reclasserings-
raden die een duidelijk stempel op de discussie drukken.
Daarbij valt vooral de informatie verschaffende rol van de penitentiair consu-
lenten op. Zij hebben in het kader van de selectie van de gedetineerden voor
bepaalde gevangenissen contact met de gedetineerden gehad. Bovendien
hebben de penitentiair consulenten over alle gedetineerden een eigen dos-
sier. Mede ten gevolge daarvan zijn zij, vaker dan de andere betrokkenen, in
staat achtergrondinformatie over de gedetineerden te verschaffen. In een aan-
tal gevallen (n = 25) bestond er binnen de commissie kennis over de aanvra-
ger, die niet uit de informatie aan de VAC bleek en die van betekenis is ge-
weest bij de besluitvorming binnen de commissie. Deze informatie was veelal
afkomstig van de penitentiair consulenten. Slechts in enkele gevallen ging het
om informatie afkomstig van de.regionaal-directeur, het OM of de politie..
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6 Afronding van de besluitvorming

6.1 Inleiding
De behandeling van de verlofaanvragen in de VAC's resulteert in een advies
van de VAC aan het Ministerie van Justitie. De uiteindelijke beslissing over
het al dan niet toekennen van het verlof wordt daar genomen.') In dit hoofd-
stuk bespreken we deze laatste fase van de besluitvorming. In paragraaf 6.2
wordt aandacht besteed aan de adviezen die door de VAC's aan het Ministerie
worden uitgebracht. Er wordt ingegaan op de inhoud van de adviezen, op de
invloed van de adviezen aan de VAC op het VAC-advies en op de samenhang
tussen het VAC-advies en bepaalde kenmerken van de aanvragers van het ver-
lof. Tevens wordt aandacht besteed aan de vraag of er tussen de VAC's op-
merkelijke verschillen in de advisering optreden.
In paragraaf 6.3 worden de beslissingen van de Minister van Justitie bespro-
ken. Omdat - zoals in paragraaf 6.3 zal blijken - de beslissingen hoogst zel-
den.afwijken van het advies van de VAC kan met een korte bespreking van de
beslissingen worden volstaan.

Het materiaal voor dit hoofdstuk is verzameld uit de dossiers van de aanvra-
gen die in de periode van maart 1983 tot juni 1983 in de VAC's zijn besproken.
Het sluit dus aan bij het materiaal dat in hoofdstuk 4 is gebruikt.

6.2 Adviezen van de VAC's

6.2.1 Inhoud van de adviezen
Bij 78% van de eerste aanvragen (n = 387) wordt door de VAC's een ongeclau-
suleerd positief advies uitgebracht, bij 4% (n = 21) wordt geadviseerd het ver-
lof slechts toe te kennen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan en bij 18%
(n = 92) van de eerste aanvragen wordt door de VAC een afwijzend advies uit-
gebracht. Zoals uit tabel 6.1 blijkt, treden er tussen de verschillende commis-
sies wat dit betreft verschillen op: door de VAC-Noord wordt vaker een afwij-
zend advies uitgebracht dan door de VAC-Midden/Zuid, die op haar beurt weer
vaker afwijzend adviseert dan de VAC-West.

Tabel 6.1: VAC-adviezen per commissie

inhoud
advies

West

commissie

Midden-
Zuid

Noord-
Oost

totaal

positief advies (incl. 157 151 99 407
voorwaardel.) (86.3%) (81.6%) (74.4%) (81.4%)

negatief advies 25 34 34 93
(13.7%) (18.4%) (25.6%) (18.6%)

totaal 182 185 133 500
(100%) (100%) (100%) (100%)

X'=7.1 df=2 P„0.05

1) De beslissingsbevoegdheid van de Minister is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling
Selectie en Bejegening van de Directie Gevangeniswezen.
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Voorwaardelijke positieve adviezen
Bij 9 van de 21 gevallen waarin de commissie een voorwaardelijk positief ad-
vies uitbrengt, heeft het voorwaardelijk karakter betrekking op de verlof-
datum. Men adviseert in die gevallen de aanvrager niet tegelijk met bepaalde
medegedetineerden met verlof te laten gaan. In 7 gevallen adviseert men de
gedetineerden slechts met verlof te laten gaan indien enige vorm van begelei-
ding door de reclassering verzekerd is. In de andere gevallen hebben de voor-
waarden betrekking op de bewegingsvrijheid van de verlofgangers. Geadvi-
seerd wordt dan de verlofgangers het verblijf op bepaalde plaatsen of het con-
tact met bepaalde personen te verbieden of het verblijf tot bepaalde plaatsen
te beperken.

Negatieve adviezen
Indien geadviseerd wordt het gevraagde verlof niet toe te staan, dient dat ad-
vies met redenen omkleed te zijn.2) De in de adviezen genoemde motieven bij
een afwijzend advies kunnen als volgt gerubriceerd worden:3)

vrees voor het niet terugkeren (n = 30);
vrees voor terugval in druggebruik of -handel (n = 26);
aanvrager zal (vermoedelijk) worden uitgewezen en komt derhalve niet voor
verlof in aanmerking (n = 13);
vrees voor crimineel gedrag tijdens verlof (n = 8);
vrees voor het niet nakomen van afspraken (n = 7);
einddatum detentie is onbekend in verband met openstaande zaak (n = 7);
doel voor verlof ontbreekt (n = 5);
.algemeen motief zoals "misbruik wordt gevreesd", "kan verlof niet aan"
(n=5);
ontbreken van een goed verlofadres (n = 3);
overige redenen (n = 6).

In het rapport van de Commissie Voorbereiding en Evaluatie van de AVG
wordt opgemerkt dat het niet noodzakelijk is dat de Commissie een unaniem
standpunt inneemt.4) Het is mogelijk dat de commissie een meerderheids- en
een minderheidsadvies uitbrengt. In de praktijk blijkt dat slechts zelden voor
te komen; slechts in 1 % (n = 5) van de VAC-adviezen is naast een meerder-
heidsadvies ook een minderheidsadvies uitgebracht. In al die gevallen had
het meerderheidsadvies de strekking het verlof toe te kennen en het minder-
heidsadvies het verlof niet toe te kennen.

6.2.2 Invloed van de adviezen aan de VAC's
Zoals uit tabel 6.2 c `jkt, volgen de VAC's in het overgrote deel van de gevallen
de adviezen van4:t de inrichtingen: in 88% (n = 435) is het advies van de VAC's
conform het advi6 o van de inrichting, in 12% (n = 59) wijkt het advies van de
VAC af van het inrichtingsadvies.

Tabel 6.2: Inrichtings- en VAC-advies

advies inrichting

positief
negatief

totaal

X2=138.4 df=1 p n 0.01

advies VAC

positief negatief totaal

397
8

(88.6%)
(17.4%)

51 (11.4%)
38 (82.6%)

448(100%)
46 (100%)

405 (82.0%) B9(18.0%) 494 (100%)

2) Zie richtlijnen bij de circulaire, p. 12.

3) Het totaal van de genoemde redenen is groter dan het aantal afwijzende adviezen, omdat in 28
gevallen meer dan één reden wordt genoemd.

4) Rapport van de Commissie Voorbereiding en Evaluatie van de Algemene Verlofregeling Gedeti-
neerden, Ministerie van Justitie, p. 61.
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Het aantal gevallen waarin van een negatief advies vanuit de inrichting wordt
afgeweken, is betrekkelijk klein, nl. 8. In de meeste gevallen hiervan is pas tot
eenpositief advies aan de Minister besloten, nadat nadere informatie over de
verlofaanvrager was ingewonnen, ofwel bij de inrichting, ofwel bij de reclasse-
ring. In het merendeel van de gevallen waarin de VAC een van het inrichting-
sadvies afwijkend standpunt heeft ingenomen, is het VAC-advies negatief
(n=51). Van deze 51 aanvragen zijn er 41 afkomstig van gedetineerden die
voor de eerste maal verlof aanvragen. De 10 overige zijn ingediend door gede-
tineerden van wie reeds eerder een aanvraag is afgewezen. Bij de eerste aan-
vragen wordt dus 10% (41 van de 405) van de positieve inrichtingsadviezen
omgebogen in een negatief VAC-advies, bij aanvragen van gedetineerden
waarvan reeds eerder een aanvraag is afgewezen, is dit percentage hoger, na-
melijk 23 (10 van de 43).
Van de aanvragen waarover door de VAC's afwijzend wordt geadviseerd, is in
10 gevallen door het OM of door de politie een negatief advies uitgebracht. In
6 andere gevallen is door de afdeling Vreemdelingenzaken een negatief ad-
vies uitgebracht. Bij de overige verlofaanvragen is geen negatief advies uitge-
bracht; in die gevallen berust het VAC-advies op een afwijkende interpretatie
van de verstrekte informatie. Hieronder bevinden zich relatief veel aanvragen
waarbij door de inrichting melding gemaakt wordt van druggebruik door de
aanvrager (n = 19).

Nagegaan is ook in hoeverre de adviezen van politie en OM door de VAC's wor-
den overgenomen. Het blijkt dat deze adviezen minder vaak worden gevolgd
dan de inrichtingsadviezen; de politie-adviezen werden in 73% (n= 43) en de
OM-adviezen in 72% (n = 65) gevolgd (zie tabel 6.3 en 6.4).

Tabel 6.3: Politie-adviezen en VAC-adviezen

advies politie positief

advies VAC

negatief totaal

geen bezwaar
bezwaar

29 (90.6%)
13(48.1%)

3( 9.4%)
14 (51.9%)

32 (100%)
27(100%)

totaal 42 (71.2%) 17 (19.8%) 59 (100%)

X'=10.8 df=1 p«0.01

Tabel 6.4: OM-adviezen en VAC-adviezen

advies OM positief

advies VAC

negatief totaal

geen bezwaar
bezwaar

52 (85.5%)
14 (51.9%)

9 (14.8%)
13(48.1%)

61 (100%)
27 (100%)

totaal 66 (75 '%) 22 (25 !%) 88(100%)

X'=9.4 df=1 p«0.01

In vergelijking met de inrichtingsadviezen wordt een negatief advies van OM
en politie minder vaak overgenomen door de VAC.

Aanhoudingen
Niet in alle gevallen was de VAC in staat om onmiddellijk op basis van de uit-
gebrachte adviezen een beslissing te nemen. In 12% van de aanvragen (n = 62)
besloot de.VAC de aanvraag aan te houden totdat nadere informatie ontvan-
gen was. Daarbij ging het 25 maal om informatie uit de inrichting (onder ande-
re met betrekking tot gedrag in de inrichting, verlofadres, doel van het verlof),
6 maal om informatie van het OM (veelal aanvulling op al uitgebrachte advie-
zen), 1 maal om informatie van de politie (reactie van de omgeving op het ver-
lof), 16 maal om informatie van de reclassering (waarvan het 8 maal ging om
reeds door de inrichting gevraagde, maar nog niet ontvangen informatie), 11
maal om een (al gevraagd, maar nog niet ontvangen) advies van de Directie
Vreemdelingenzaken en 3 maal om informatie van anderen.
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In paragraaf 6.2.1 hebben we geconstateerd dat er zich tussen de drie VAC's
verschillen voordoen wat betreft het percentage afwijzende adviezen: door de
VAC-Noord/Oost worden verhoudingsgewijs meer negatieve adviezen uitge-
bracht dan door de beide andere VAC's en door de VAC-Midden/Zuid meer dan
door de VAC-West. De vraag doet zich nu voor in hoeverre de inrichtingsadvie-
zen aan de VAC's hier aanleiding toe geven. Het blijkt (zie de tabellen 6.5 t/m
6.7) dat de VAC-Midden/Zuid verhoudingsgewijs niet vaker afwijkt van de in-
richtingsadviezen dan de VAC-West. In beide commissies is 90% van de ad-
viezen conform het inrichtingsadvies. De in paragraaf 6.2.1 geconstateerde
verschillen worden kennelijk niet zozeer veroorzaakt door verschillen in het
beleid van de VAC's, maar door verschillen in de advisering aan de VAC.
Worden echter de adviezen van de VAC-Noord/Oost vergeleken met beide
andere commissies, dan blijkt dat deze VAC vaker van de inrichtingsadviezen
afwijkt dan de beide andere commissies, ni. bij 81% van de behandelde aan-
vragen. De verschillen worden vooral veroorzaakt doordat de commissie
Noord/Oost vaker afwijkt van de positieve inrichtingsadviezen.

Tabel 6.5 tim 6.7: Inrichtingsadviezen en adviezen van de afzonderlijke VAC's

inrichtings- advies VAC-West
advies positief negatief totaal

positief 154(91.2%) 16 ( 8.8%) 170(100%)
negatief 1 (12.5%) 7 (87.5%) 8 (100%)

totaal

X2=34.7 df=1 p«0.01

155(87.1%) 23 (12.3%) 178 (100%)

inrichtings- advies VAC-Midden/Zuid
advies positief negatief totaal

positief 144 (92.9%) 11 ( 7.1%) 155(100%)
negatief 7(24.1%) 22(75.9%) 29 (100%)

totaal 151 (82.1 %) 33 (17.9%) 184 (100%)

X2=73.8 df=1 p«0.01

inrichtings- advies VAC-Noord/Oost
advies positief negatief totaal

positief 99 (80.5%) 24 (19.5%) 123 (100%)
negatief - 9(100%) 9 (100%)

totaal 99 (75.0%) 33(25.0%) 132(100%)

X2=24.8 df=1 p«0.01

Indien een uitsplitsing wordt gemaakt naar eerste aanvragen en aanvragen
van gedetineerden waarvan al eerder een aanvraag is afgewezen, dan blijkt
dat de commissie Noord/Oost vooral bij de laatstgenoemde aanvragen opval-
lend vaak afwijkt van het (positieve) inrichtingsadvies. Overigens blijft ook bij
de eerste aanvragen het percentage gevallen waarin de VAC-Noord/Oost van
het inrichtingsadvies afwijkt, hoger dan bij de beide andere commissies (zie
tabel 6.8).

Tabel 6.8: Percentage gevallen waarin het VAC-advies conform het inrichtingsadvies is.

verlofaanvraag

commissie eerste aanvragen overige aanvragen

West 91% 85%
Midden/Zuid 90% 91%
Noord/Oost 85% 58%

`) d.w.z. aanvragen van gedetineerden waarvan al eerder een aanvraag is afgewezen.

De verschillen tussen de commissies blijken niet te kunnen worden toege-
schreven aan de invloed van (negatieve) adviezen van politie, OM of de Direc-

28



tie VZ. Ook wordt de VAC-Noord/Oost niet vaker dan de andere VAC's gecon-
fronteerd met verlofaanvragen van druggebruikers of van gedetineerden waar-
van door de inrichting negatief gedrag wordt gemeld. Dit wijst erop dat de
VAC-Noord/Oost een beleid volgt dat afwijkt van dat van beide andere com-
missies en meer terughoudend is bij het uitbrengen van positieve adviezen.

6.2.3 VAC-adviezen en kenmerken van gedetineerden
Ook nu hebben we ons weer afgevraagd of ten aanzien van bepaalde catego-
rieën gedetineerden vaker een negatief advies wordt uitgebracht dan ten aan-
zien van andere. Het blijkt dat er een samenhang is tussen de nationaliteit van
de aanvrager en de inhoud van het advies (X2 = 6.7, df = 1, p « 0.01): over 31 %
(n = 20) van de aanvragen van buitenlanders wordt een afwijzend advies uitge-
bracht. Bij aanvragen van Nederlanders of daarmee gelijkgestelden bedraagt
het percentage negatieve adviezen 16.6 (n = 72). Met andere persoonskenmer-
ken of met strafrechtelijke kenmerken werd geen (statistisch significant) ver-
band gevonden.

Wel bestaat er een duidelijk verband tussen gemeld druggebruik van de aan-
vrager, rapportage over probleemgevend gedrag in de inrichting, verwachte
vluchtgevaarlijkheid van de aanvrager en de verwachtingen van de inrichtings-
directies over het naleven van afspraken door de aanvrager enerzijds en de in-
houd van het VAC-advies anderzijds. Gelet op de gesignaleerde samenhang
tussen deze variabelen en de inhoud van het inrichtingsadvies (zie paragraaf
4.2) en tussen het inrichtingsadvies en het advies van de VAC (zie paragraaf
6.2.2) wekt dit geen verbazing.

6.3 De beslissing inzake verloftoekenning
In 80% van de eerste aanvragen (n = 401) wordt door de Minister besloten ver-
lof toe te kennen, in iets meer dan 1 % (n = 8) wordt verlof verleend onder be-
paalde voorwaarden en in 18% (n = 91) wordt op een eerste verlofaanvraag af-
wijzend beslist.

De opgelegde voorwaarden hebben vijfmaal betrekking op het onderhouden
van contacten met de reclassering, eenmaal had de voorwaarde het karakter
van een verbod om op bepaalde plaatsen te komen (geen cafébezoek), een-
maal een verbod om met een bepaalde persoon (ex-echtgenote) contact op te
nemen en eenmaal de verplichting om het verlof op een bepaald adres door te
brengen.

In de gevallen waarin afwijzend beslist is, is deze beslissing achttien maal
slechts in algemene zin gemotiveerd. In de beschikking wordt dan alleen mel-
ding gemaakt van de vrees dat van verlof misbruik zal worden gemaakt.
Andere redenen die worden genoemd, zijn:

vrees voor vlucht of niet terugkeren (n = 38);
vrees voor terugval in druggebruik (n = 21);
aanvrager zal aansluitend aan de detentie worden uitgewezen (n = 11);
vrees voor het niet nakomen van afspraken (n = 7);
einde detentie staat niet vast in verband met openstaande zaak (n = 6);
vrees voor recidive of crimineel gedrag (n = 5);
overige redenen (n = 8).

Uit onderstaande tabel blijkt dat de beslissing zelden afwijkt van het advies
van de VAC.
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Tabel 6.9

advies van
VAC

beslissing van de Minister

verlof verlof onder
voorwaarden

geen
verlof totaal

verlof
verlof onder voorw.
geen verlof

386 -
12 8

3 -

1
1

89

387
21
92

totaal 401 8 4 91 500

In slechts één geval werd besloten geen verlof toe te kennen ondanks een po-
sitief (meerderheids)advies van de VAC. In dit geval is het (minderheids)stand-
punt van twee leden van de VAC gevolgd. In drie gevallen werd van een nega-
tief VAC-advies afgeweken. Eén van deze gevallen betrof een buitenlander
over wiens verblijfstitel ten tijde van de behandeling in de VAC onduidelijk-
heid bestond. In 12 gevallen was door de VAC geadviseerd slechts verlof toe
te kennen indien aan bepaalde voorwaarden zou zijn voldaan en is door de Mi-
nister een verlof zonder voorwaarden toegekend. In de meeste gevallen betreft
het hier echter geen afwijking van het VAC-advies: het voorwaardelijk karakter
van dat advies heeft dan betrekking op de verlofdatum. Het VAC-advies is in
die gevallen door de Minister gevolgd en het verlof is toegekend op een door
de VAC voorgestelde datum. Laten we deze gevallen buiten beschouwing, dan'
is slechts in 1% niet conform het VAC-advies besloten.
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Besluitvormingstermijnen

In de richtlijnen bij de circulaire betreffende de AVG 1) wordt geconstateerd
dat het voor een goed verloop van de verlofregeling van belang is dat de ter-
mijn waarbinnen de aanvrager bericht op zijn verzoek ontvangt, in beginsel
vaststaat. Dat impliceert - zo wordt in de richtlijnen gesteld - dat voor de
verschillende instanties die bij de besluitvorming zijn betrokken, afzonderlijke
termijnen dienen te worden gesteld, welke in beginsel als maxima zullen wor-
den beschouwd.
De gehele besluitvormingsprocedure zal volgens de richtlijnen 8 weken bedra-
gen. Deze periode is onderverdeeld in de volgende periodes:

a. 3 weken voor de directeur van de inrichting om informatie te verzamelen en
de aanvraag, voorzien van zijn advies, aan het secretariaat van de VAC's
toe te zenden;

b. 3 weken voor het secretariaat om de objectieve gegevens te controleren,
eventueel aanvullende informatie te vragen en de aanvragen voor advies
aan de VAC's toe te zenden; en

c. 2 weken voor het Ministerie om na bespreking van de aanvraag in de VAC
een beslissing te nemen en de aanvrager daarvan bericht te geven.

Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat, om het verlof te kunnen voorbereiden,
de datum van het verlof tenminste één week na de datum waarop de beslis-
sing wordt meegedeeld, zal moeten liggen. Tussen aanvraag en verlofdatum
dienen volgens de richtlijnen tenminste 9 weken ofwel 63 dagen te liggen.

Wat is nu de praktijk? De periode tussen het indienen van de aanvraag en de
datum waarop men daadwerkelijk met verlof gaat, bedraagt gemiddeld 64 da-
gen. De gemiddelde duur van de periode tussen de aanvraag van een verlof en
de verlofdatum is dus vrijwel gelijk aan de maximum termijn die daarvoor in
de richtlijnen wordt genoemd. In 30% van de aanvragen is de tijd die ligt tus-
sen het moment waarop het verlof wordt aangevraagd en het moment waarop
de aanvrager met verlof gaat, langer dan 10 weken (n = 108), in 9% (n = 36) is
de termijn zelfs langer dan 12 weken.
De duur van de besluitvormingsprocedure- dat wil zeggen de periode tussen
de aanvraag en de beslissing op het Ministerie2) bedraagt gemiddeld 48
dagen. De beslissing wordt dus gemiddeld twee weken voor de verlofdatum
genomen. Ervan uitgaand dat de aanvrager één week voor de aanvang van het
verlof van de beslissing op de hoogte dient te zijn (zie de richtlijnen), heeft het
Ministerie gemiddeld één week de tijd de gedetineerde van de beslissing op
de hoogte te brengen. In de praktijk echter blijkt het secretariaat van de VAC's
- dat ook voor de afhandeling van de besluiten zorg draagt - geen kans te
zien binnen één week aan de aanvrager een schriftelijk bericht daarover te

1) Richtlijnen behorende bij de circulaire van de Staatssecretaris van Justitie d.d. 29 juni 1982, nr.
685/382 betreffende de Algemene Verlofregeling Gedetineerden, p. 9.

2) Als moment van de beslissing is genomen de datum waarop de bevoegde ambtenaar zijn eind-
paraaf op de minute van de beslissing heeft gezet.
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zenden, zodat de aanvrager in veel gevallen slechts één of enkele dagen voor
de verlofdatum te horen krijgt of hij met verlof kan. In veel gevallen gaat het
dan om een mondelinge toezegging, die eerst na het verlof schriftelijk wordt
bevestigd.3)
Naast het hiervoor genoemde knelpunt bij de afhandeling van de beslissin-
gen, worden bij 37 van de eerste aanvragen (8.3%) de voorgeschreven beslis-
singstermijnen overschreden en wordt de beslissing over verloftoekenning
ten gevolge daarvan minder dan één week vóór de door de gedetineerde opge-
geven verlofdatum genomen. Daarvan is bij 5 aanvragen de termijn in de in-
richting overschreden, bij 18 aanvragen de termijn tussen binnenkomst op het
Ministerie en de behandeling in de VAC, bij 13 aanvragen is de besluitvor-
mingstermijn overschreden, omdat de aanvraag in de VAC is aangehouden
(zie ook paragraaf 6.2.2) en in 7 gevallen is er geruime tijd verstreken voordat
het VAC-advies in een beslissing werd omgezet.

3) In het tweede interimrapport zal hieraan aan de hand van gegevens uit de interviews met verlof-
gangers opnieuw aandacht worden besteed.
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Incidenten

Een belangrijk gegeven bij de beoordeling van de AVG zal de mate zijn, waarin
verlofgangers incidenten veroorzaken. De vraag in hoeverre en welke verlof-
gangers incidenten veroorzaken, zal in het tweede interimrapport uitgebreid
aan de orde komen. Hier volstaan we met het aanstippen van enkele kernge-
tallen en een korte beschouwing over de relatie tussen de besluitvorming en
de incidenten. In de periode van maart tot juni 1983 zijn in totaal ongeveer 750
verloven toegestaan; daarvan zijn er 72 in een incident geëindigd. Dat wil zeg-
gen dat ongeveer 9% van de verloven uitloopt op een incident.
Van de aanvragen die in de VAC's aan de orde zijn geweest, zijn er 50 in een in-
cident geëindigd, de overige 22 incidenten deden zich voor bij vervolgaanvra-
gen die niet in de VAC's aan de orde kwamen.
Het meest voorkomende incident is het niet terugkeren na verlof. Bij 60 van de
72 incidenten was hiervan sprake. In de overige gevallen ging het om te laat te-
rugkeren (n = 4), arrestaties (n = 3), poging hasj in de inrichting in te voeren
(n =1), te laat komen en pogen hasj in de inrichting te smokkelen (n = 1) en
ziekmeldingen (n = 3).

In het kader van het onderzoek naar de besluitvorming is het vooral van belang
om na te gaan hoe bij de besluitvorming over de verlofaanvraag is geoordeeld.
Om daar enig inzicht in te bieden, zijn we nagegaan op welke manier het
besluit om verlof te verlenen tot stand is gekomen. Daarbij is vooral aandacht
besteed aan de vraag in hoeverre bij de besluitvorming aan de verschillende
instanties advies is gevraagd en hoe de uitgebrachte adviezen luidden.
In alle gevallen waarin zich een incident heeft voorgedaan, was door de inrich-
ting waaruit de aanvraag afkomstig was en door de VAC een positief advies
uitgebracht. Bij 44 van de 50 verloven die in een incident geëindigd zijn, is bij
de reclassering om een toelichting gevraagd. Ook door de reclasseringsmede-
werkers is in geen van de gevallen voorzien dat zich problemen zouden voor-
doen. Aan het OM is in zeven van de vijftig aanvragen die in een incident zijn
geëindigd, om een advies gevraagd; ook door het OM is in geen van deze ge-
vallen bezwaar tegen het verlof aangetekend. Aan de politie tenslotte is elf
maal verzocht een standpunt ten aanzien van het gevraagde verlof te bepalen.
In 3 van deze gevallen heeft de politie laten weten bezwaar te hebben tegen
verlofverlening.

Tevens is nagegaan hoeveel verloven, waarvan de behandeling in de VAC in
het kader van dit onderzoek is geobserveerd (zie hoofdstuk 5), in een incident
zijn uitgemond en hoe destijds in de VAC over de verlofaanvraag is ge-
oordeeld.
Het blijkt dat er van de 374 verlofaanvragen die in de bedoelde vergaderingen
zijn behandeld, dertig in een incident zijn geëindigd. In 21 gevallen is de verlof-
ganger niet van het verlof teruggekeerd, in 4 gevallen kwam de verlofganger te
laat terug, in 3 gevallen werd een poging ondernomen hasj de inrichting bin-
nen te smokkelen, in 1 geval is de verlofganger tijdens het verlof gearresteerd
wegens geweldpleging en in één geval heeft een verlofganger zich ziek
gemeld.
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Over deze 27 verloven die in een incident eindigden, heeft de VAC in alle géval-
len een positief advies uitgebracht. Slechts in 7 gevallen is de aanvraag on-
derwerp van bespreking geweest in de VAC; in de overige 23 gevallen werd de
aanvraag zonder discussie afgedaan. In onderstaand schema is voor de be-
discussieerde aanvragen aangegeven waarover de discussie plaatsvond en
wat de aard van het incident is geweest.

Schema 8.1: Behandeling VAC en incidenten

discussie VAC incident

1 relatie tussen verlofganger en slachtoffer niet teruggekeerd
2 incident veroorzaakt tijdens strafonderbreking niet teruggekeerd
3 verslaafde, er ontbreekt een positieve indicatie hasj-smokkel
4 verlofganger wellicht vluchtgevaarlijk niet teruggekeerd
5 onduidelijkheid over verlofadres niet teruggekeerd
6 verslaafde, onduidelijkheid over verlofadres hasj-smokkel
7 agressief gedrag en vrees alcoholmisbruik niet teruggekeerd

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er bij die verlofaanvragen, waarover
in de commissie is gediscussieerd en die in een incident zijn geëindigd, niet
steeds een duidelijke overeenkomst is tussen het onderwerp van discussie en
de aard van het incident.

Deze voorlopige cijfers lijken erop te wijzen dat geen van de betrokkenen goed
in staat is incidenten te voorspellen. De in de beschouwing betrokken aantal-
len zijn echter veel te klein om op dit punt conclusies te trekken. Nader onder-
zoek hiernaar zal worden uitgevoerd.
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9 Samenvatting en slotbeschouwing

9.1 Probleemstelling van het onderzoek
Medio 1982 is de AVG van kracht geworden. Door deze regeling wordt aan ver-
oordeelden die in gesloten penitentiaire inrichtingen verblijven de mogelijk-
heid geboden onder bepaalde omstandigheden maximaal zesmaal met verlof
te gaan.
De regeling heeft een experimenteel karakter. De evaluatie van de regeling is
opgedragen aan de Commissie Evaluatie Algemene Verlofregeling Gedeti-
neerden. Ten behoeve van deze commissie wordt door het WODC een onder-
zoek gedaan naar het functioneren van de regeling. In het onderzoek wordt
aandacht besteed aan:

de besluitvormingsprocedure;
de criteria die bij de besluitvorming worden gehanteerd;
de ervaringen van gedetineerden met de verlofregeling;
de consequenties van de verlofregeling voor de betrokken inrichtingen;
de incidenten die door verlofgangers worden veroorzaakt.

In dit eerste rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de eerste
twee aspecten. De vraagstelling die aan het onderzoek ten grondslag ligt,
luidt: "Welke procedure wordt in de praktijk gevolgd bij de besluitvorming over
de verloftoekenning en welke criteria worden daarbij gehanteerd?"

Het materiaal voor de beantwoording van deze vragen is op twee manieren
verzameld. In de eerste plaats zijn in de periode van 1 januari tot 1 juni 1983 15
vergaderingen van de VAC bijgewoond. In deze vergaderingen werden 374
aanvragen behandeld. Daarnaast is informatie verzameld uit de dossiers van
500 aanvragen die in de periode van 1 maart tot en met 1 juni 1983 in de VAC's
zijn besproken.

Bij het onderzoek naar de besluitvormingsprocedure gaat het vooral om:

de gevallen waarin andere instanties dan de inrichtingsdirecties en de
VAC's bij de besluitvorming worden betrokken;
de positie van de betrokken instanties - en met name van de VAC's - in
het besluitvormingsproces;
de termijn waarbinnen besloten wordt.

Bij het onderzoek naar de besluitvormingscriteria gaat het vooral om:

de criteria die worden aangelegd om te beslissen of verlof al dan niet moet
worden toegekend;
de omstandigheden waaronder het noodzakelijk wordt geacht aan een in
beginsel positieve beslissing nadere voorwaarden te verbinden of de tijds-
duur van het verlof te beperken.
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9.2 Conclusies ten aanzien van de besluitvormingsprocedure

9.2.1 Inschakeling van instanties bij de besluitvorming
In de besluitvormingsprocedure zoals voorgeschreven in de richtlijnen,') heb-
ben enkele instanties een vaste plaats (inrichtingsdirectie, VAC, de Minister
van Justitie). Andere instanties kunnen worden ingeschakeld. Het is aan de
aanvrager, de directeur van de inrichting of de VAC te beslissen of dat nodig
is.
Uit hoofdstuk 4 blijkt dat bij 70% van de verlofaanvragen door de aanvrager
zelf of door de inrichtingsdirectie om een toelichting op de aanvraag aan de
hulpverlener wordt gevraagd, bij 21 % van de aanvragen wordt door de directie
advies aan de politie gevraagd en eveneens in 21 % van de aanvragen wordt
advies aan het OM gevraagd. Uit het onderzoeksmateriaal wordt niet duidelijk
of bij het aanvragen van toelichting of advies bepaalde criteria worden gehan-
teerd. Gelet op de verdeling over de inrichtingen is het waarschijnlijk dat het
uiteenlopen van de inzichten tussen de inrichtingen de belangrijkste bepalen-
de factor is. Dat kan - vooral in die gevallen waarin het gaat om inschakeling
van politie en OM - betekenen dat voor overigens gelijke gevallen verschil-
lende procedures worden gevolgd: verblijft de aanvrager min of meer toevallig
in inrichting A, dan wordt een "lichte" procedure gevolgd, waarbij het informa-
tie aanvragen bij politie enlof OM achterwege blijft, verblijft hij in inrichting B
dan wordt een zwaardere procedure gevolgd, waarbij wel extra informatie
wordt ingewonnen.
Vastgesteld is tevens dat het advies van OM en/of politie het advies van de
VAC - en daarmee de beslissing van de Minister - beïnvloedt (zie paragraaf
6.2, de tabellen 6.3 en 6.4). Dat betekent dat een keuze voor een lichte of
zwaardere besluitvormingsprocedure de verlofkansen van de aanvrager beïn-
vloedt; en dat betekent weer dat sprake kan zijn van ongelijkheid van behande-
ling van overigens min of meer gelijke gevallen.

9.2.2 De positie van de instanties in de besluitvormingsprocedure
De in de richtlijnen 2) uitgesproken verwachting dat de beslissingen van de Mi-
nister van Justitie veelal conform het advies vanuit de VAC's zal zijn, is juist
gebleken. In ongeveer 0.5% (i1=3) wordt door de Minister een afwijkende
beslissing genomen, in 99.5% wordt conform het VAC-advies beslist (zie para-
graaf 6.3, tabel 6.9).

In veel gevallen komt het advies tot stand zonder dat daarover in de commis-
sie discussie plaatsvindt. Vervolgaanvragen worden alleen nog in bijzondere
gevallen in de VAC besproken (zie paragraaf 5.2). Van de daadwerkelijk in de
VAC te behandelen verlofaanvragen wordt dan nog eens 65% zonder enige
discussie afgedaan. Het blijkt dat vooral over die gevallen waarin door één
van de instanties een afwijzend advies is uitgebracht en waarover de VAC uit-
eindelijk een negatief advies uitbrengt, relatief vaak wordt gediscussieerd (zie
paragraaf 5.4).
Tussen de commissies komen wat dit betreft wel enige verschillen voor: In de
commissie Noord/Oost, die de minste aanvragen te behandelen heeft, worden
relatief de meeste aanvragen bediscussieerd (zie paragraaf 5.3.1).

Gelet op de wijze van toetsing door de VAC's is het niet verwonderlijk dat de
adviezen van de VAC's op hun beurt in belangrijke mate bepaald worden door
de adviezen vanuit de inrichtingen en - in mindere mate - door die van poli-
tie en OM (zie paragraaf 6.2, tabellen 6.2, 6.3 en 6.4). De mate waarin de inrich-
tingsadviezen door de VAC worden overgenomen, verschillen per Verlof Ad-
vies Commissie. De Commissie Noord/Oost is meer terughoudend in het uit-

1) Richtlijnen, a.w,. p. 11.

2) Richtlijnen, a.w., p, 3.
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brengen van positieve adviezen dan de beide andere commissies (zie para-
graaf 6.2.2).

In het rapport van de voorbereidingscommissie3) wordt de verwachting uit-
gesproken dat de gelijke samenstelling van de VAC's, het secretariaat van de
VAC's en het voorzittersoverleg evenzovele waarborgen zijn voor de (ge-
wenste) uniformiteit van beleid. Uit het onderzoek blijkt dat deze verwachting
in ieder geval niet volledig is uitgekomen.
Ook het feit dat de beslissingen formeel door de Minister worden genomen,
heeft - gelet op hetgeen daarover hierboven is opgemerkt - niet tot vol-
ledige uniformiteit geleid.

In 12% van de te behandelen aanvragen is de VAC van mening dat de informa-
tie op grond waarvan zij moet oordelen, onvoldoende basis voor een advies
biedt. In die gevallen wordt de beslissing aangehouden (paragraaf 6.2.2).

9.2.3 Termijnen van besluitvorming
De periode die verloopt tussen het moment waarop door de gedetineerde een
aanvraag wordt ingediend en het moment waarop de gedetineerde met verlof
kan, bedraagt gemiddeld 64 dagen. Dit gemiddelde komt overeen met de in de
richtlijnen genoemde maximale periode.
De gemiddelde besluitvormingsduur bedraagt 48 dagen, zodat de beslissing
over toekennen van het verlof gemiddeld 16 dagen vóór het verlof genomen
wordt. In ruim 8% van de gevallen wordt tenminste één van de in de richtlijnen
genoemde termijnen zodanig overschreden dat de beslissing over het aange-
vraagde verlof minder dan één week vóór de verlofdatum wordt genomen. Ook
in die gevallen waarin de besluitvormingstermijn wel wordt gehaald, blijkt het
secretariaat van de VAC's niet in de gelegenheid te zijn de beslissing tijdig,
schriftelijk, aan de aanvrager mee te delen (hoofdstuk 7).

9.3 Conclusies ten aanzien van de besluitvormingscriteria
In hoofdstuk 6 is geconstateerd dat het slechts incidenteel voorkomt dat een
verlof onder bepaalde voorwaarden wordt verleend. Uit die gevallen waarin
dat gebeurt (8 in totaal), zijn geen nadere criteria af te leiden. We beperken
ons in deze paragraaf dan ook tot de vraag in welke gevallen verlof wel en in
welke gevallen verlof niet wordt verleend.

Volgens de richtlijnen 4) bij de AVG wordt een aangevraagd verlof verleend, in-
dien:

de aanvrager voldoet aan een aantal objectieve criteria;
het verlof past in de voorbereiding van de gedetineerde op de terugkeer in
de maatschappij (positieve subjectieve criteria);
geen gewichtige contra-indicaties zich daartegen verzetten.

Aan eik van deze drie criteria wordt in het onderstaande aandacht besteed.

Objectieve criteria
Volgens de richtlijnen5) komen tot vrijheidsstraf veroordeelden voor de AVG in
aanmerking indien zij:

a. tenminste een derde van de opgelegde straf hebben ondergaan;
b. niet verder dan ten hoogste 1 jaar van hun ontslag uit de detentie verwij-

derd zijn;

3) Rapport van de Commissie Voorbereiding en Evaluatie Algemene Verlofregeling Gedetineerden,
p. 64.

4) Richtlijnen, a.w., p. 2.

5) Richtlijnen, a.w., p. 4.
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c. op het moment dat het vonnis onherroepelijk is geworden een strafrestant
van minimaal drie maanden hebben.

Of aan deze voorwaarden is voldaan, wordt in eerste instantie in de inrichting
bijgehouden. Van de ingediende aanvragen wordt door het secretariaat van de
VAC's gecontroleerd of aan de voorwaarden is voldaan. Het komt slechts inci-
denteel voor dat het secretariaat aanleiding ziet een aanvraag af te doen om-
dat aan deze criteria niet is voldaan.6)

Van verlof zijn uitgesloten gedetineerden die onvoorwaardelijk TBR zijn
gesteld en gedetineerden die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en na
de detentie zullen worden uitgezet of uitgeleverd.7) In hoofdstuk 5 van dit rap-
port is gebleken dat over de interpretatie van deze richtlijn discussie heeft
plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is dat thans slechts diegenen waarvan
juridisch vaststaat dat zij zullen worden uitgewezen, alleen op grond daarvan
geen verlof krijgen. In de gevallen waarin uitzetting of uitlevering niet juridisch
vaststaat, maar wel vrijwel zeker of zeer waarschijnlijk is, kan een gedetineer-
de in beginsel in aanmerking komen voor verlof. De informatie over de waar-
schijnlijke uitzetting of uitlevering kan echter wel bij de beoordeling of de aan-
vrager aan de subjectieve criteria voldoet, een rol spelen.

Subjectieve criteria
Ten aanzien van de subjectieve criteria wordt in de richtlijnen 8) met enige na-
druk opgemerkt dat het niet aanwijsbaar zijn van contra-indicaties op zichzelf
geen reden is om het verlof te verlenen. De reden voor het verlof dient te zijn
gelegen in het belang dat de gedetineerde heeft bij verlof in het kader van de
voorbereiding op de terugkeer in de samenleving. Deze richtlijn is een uitwer-
king van hetgeen daarover in de departementale notitie inzake de uit-
gangspunten betreffende de AVG 9) staat opgemerkt. In het rapport van de
voorbereidingscommissie 10) wordt het departementale standpunt verduide-
lijkt aan de hand van het volgende schema:

POSITIEVE INDICATIES

CONTRA-INDICATIES (aanwijsbaar)
aanwezig

(aanwijsbaar)
afwezig

(aanwijsbaar) afwezig A B

(aanwijsbaar) aanwezig c D

In het perspectief van de departementale uitgangspunten wordt over het in te
nemen standpunt het volgende opgemerkt:
ad A: in gevallen waarin verlof is geïndiceerd en contra-indicaties ontbre-

ken, zal verlof kunnen worden verleend;
ad B: in gevallen waarin verlof niet is geïndiceerd en evenmin van contra-

indicaties sprake is, zal geen verlof kunnen worden verleend;
ad C: in gevallen waarin het verlof is geïndiceerd en tevens contra-indicaties

in aanmerking moeten worden genomen, zal de beslissing niet op

6) Volgens opgave van het secretariaat van de VAC's komt het gemiddeld acht keer per maand voor
dat de aanvrager niet aan de objectieve criteria voldoet. In ruim de helft van die gevallen kan
daarin voorzien worden door de datum van het gevraagde verlof enkele weken te verschuiven, in
de andere gevallen wordt de aanvraag naar de inrichting teruggezonden.

7) Richtlijnen, a.w., p. 5.

8) Richtlijnen, a.w., p. 3.

9) Zie Rapport van de Commissie Voorbereiding, a.w., Bijlage I.

10) Idem, p. 11.
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voorhand vaststaan en afhankelijk zijn van hetgeen het zwaarste
weegt;

ad D: in gevallen waarin het verlof niet is geïndiceerd maar wel contra-
indicaties zijn gebleken, zal geen verlof kunnen worden verleend.

Hoe worden deze richtlijnen nu in de praktijk toegepast? Uit hetgeen in hoofd-
stuk 6 is gezegd over de afwijzingsgronden, blijkt dat het ontbreken van posi-
tieve indicaties in geen van de gevallen als reden voor afwijzing is genoemd.
In de negatieve adviezen van_de VAC's wordt het ontbreken van positieve indi-
caties wel een beperkt aantal malen genoemd (ni. in 5 van de 92 afwijzende
adviezen). Het blijkt echter dat in al deze gevallen naast deze reden ook nog
andere motieven worden genoemd. Ook in hoofdstuk 5, waarin aandacht is
besteed aan de discussies in de VAC's, is beschreven dat het ontbreken van
positieve indicaties alleen in de discussie wordt betrokken indien daarnaast
ook sprake is van het aanwezig zijn van contra-indicaties. Ook in de inrichting-
sadviezen is het ontbreken van een positieve indicatie op zich geen voldoende
motief om tegen verlofverlening te adviseren. Sterker nog, in 10% van die ge-
vallen waarin de directie positief adviseert over toekenning van verlof, is afge-
zien van het aangeven van redenen voor verloftoekenning (zie paragraaf 4.2).
Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat het ontbreken van positieve indi-
caties in de praktijk onvoldoende grond is voor het niet verlenen van het ver-
lof. Uitgedrukt in de termen van het hiervoor geschetste schema betekent dit
dat in de gevallen A en B het gevraagde verlof wordt verleend en dat alleen in
de gevallen C en D overwogen kan worden verlof niet toe te kennen. Met
andere woorden: indien een aanvrager voldoet aan de objectieve criteria voor
verlof, dan wordt het verlof verleend, tenzij bepaalde contra-indicaties tegen
het verlof pleiten.

Contra-indicaties
In de richtlijnen 11) worden de volgende contra-indicaties genoemd:

a. een aanwijsbare vrees voor vlucht, recidive of ernstige verstoring van de
rechtsorde tijdens het verlof;

b. een ernstig vermoeden inzake misbruik van verlof ten behoeve van de in-
voer van contrabande;

c. het zich kennelijk niet kunnen houden aan afspraken;
d. het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres.

Worden deze categorieën vergeleken met de in hoofdstuk 6 genoemde gron-
den voor afwijzing (paragraaf 6.3), dan blijkt dat de categorieën b (invoer con-
trabande) en d (ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres) nauwelijks voor-
komen. Het overgrote deel van de afwijzingsgronden verwijst naar een van de
redenen genoemd in categorie a. Daarnaast is een belangrijke nieuwe catego-
rie geïntroduceerd, namelijk de vrees voor terugval in druggebruik.

In het onderzoek is nagegaan of de categorie van aanvragers waarvan de aan-
vraag wordt afgewezen, afwijkt van de andere aanvragers. Het blijkt dat onder
degenen aan wie verlof niet wordt verleend, relatief veel gedetineerden voor-
komen:

die verslaafd zijn (geweest) aan drugs;
die tijdens de detentie problematisch gedrag ten aanzien van personeel of
medegedetineerden hebben vertoond;
die tijdens hun detentie strafonderbreking hebben genoten en daarvan op
enigerlei wijze misbruik hebben gemaakt.

Van de 92 aanvragers over wier verlof een negatief advies wordt uitgebracht,

11) Richtlijnen, a.w., p. 6.
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vallen er 48 (dit is 52%) in één van deze categorieën. Van degenen over wiens
verlof positief word geadviseerd, valt slechts 14% (n = 59) in één van deze ca-
tegorieën. Met andere min of meer objectieve kenmerken (zoals strafduur,
aard van het gepleegde delict, leeftijd etc.) kon geen samenhang worden ge-
vonden.

Samenvattend
Indien een aanvrager voldoet aan de objectieve criteria, wordt verlof in de re-
gel toegestaan, tenzij er contra-indicaties zijn. De meest voorkomende contra-
indicaties hebben betrekking op vluchtgevaar, gevaar voor recidive of terugval
in druggebruik.
Onder degenen van wie de verlofaanvraag wordt afgewezen, bevinden zich re-
latief veel druggebruikers en veel gedetineerden van wie het gedrag tijdens de
detentie problematisch was of die al eerder van genoten faciliteiten (zoals
strafonderbreking) misbruik hebben gemaakt.

9.4 Effectiviteit van de besluitvorming
Hoe effectief is nu de besluitvorming over verloftoekenning? Om op deze
vraag een antwoord te kunnen geven, zou men inzicht moeten hebben in de in-
cidenten die door het afwijzen van verlofaanvragen worden voorkomen. Die in-
formatie is niet voorhanden.
Wel bekend is informatie over de omvang van de incidenten die ondanks de
besluitvormingsprocedure voorkomen. Het blijkt dat ruim 9% van de verloven
in een incident eindigt. Van 50 van deze incidenten zijn nadere gegevens be-
kend over de adviezen aan de VAC. In 18 gevallen is aan het OM of de politie
gevraagd een standpunt te bepalen ten aanzien van het gevraagde verlof.
Daaraan is in 13 gevallen gehoor gegeven. Slechts in 3 gevallen heeft men be-
zwaren aangevoerd. Voor 30 gevallen kon tevens nagegaan worden hoede ver-
lofaanvraag destijds in de VAC is behandeld. Drieëntwintig van de 30 aanvra-
gen werden zonder discussie afgedaan (dit is ongeveer 75%). Slechts in een
kwart van de gevallen heeft in de VAC's enige discussie plaatsgevonden over
de verlofaanvraag. In de helft daarvan had de discussie betrekking op een
contra-indicatie die met het incident in verband kan worden gebracht.
Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat de voorhanden
zijnde informatie in de meeste gevallen onvoldoende is om potentiële inci-
dentveroorzakers te identificeren. Gelet op het geringe aantal gevallen dient
men bij deze conclusie echter het nodige voorbehoud in acht te nemen.
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