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“Het parket moet proberen de maatschappij zo goed mogelijk te verdedigen. Voor druggebruikers is 

een alternatieve sanctie- met daarin hulp en begeleiding-absoluut noodzakelijk. Dat is de enige 

manier om de maatschappij te beveiligen.”( Parketmagistraat)1 
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                                                 I INLEIDING 

 

1.1 PROBLEEMSTELLING 

Maatregelen en sancties2 als alternatief voor een repressieve gevangenisstraf klinken ons niet 

onbekend in de oren, in het bijzonder voor een specifieke groep binnen de strafrechtsketen, de 

drugdelinquenten.  

De vraag die gesteld moet worden is of deze alternatieve afhandeling wel een “volwaardig 

alternatief“ vormt voor het klassieke strafrecht. Met andere woorden, is het mogelijk om met deze 

alternatieve benadering tot betere resultaten te komen dan met het klassieke strafrecht? Is 

dergelijke uitbreiding van het strafrechtelijk arsenaal noodzakelijk en wenselijk?  

Deze vragen vertalen zich onder meer in een zoektocht naar de effectiviteit van verschillende 

vormen van alternatieve reacties op druggebruik en druggerelateerde criminaliteit.3  

Een effectiviteitsonderzoek van alternatieve maatregelen en straffen is immers ingegeven vanuit de 

vaststelling dat repressieve vrijheidsstraffen in vele gevallen contraproductief werken en soms meer 

leed veroorzaken in de maatschappij dan herstellend op te treden.4 Dergelijke gevallen waarin het 

klassieke strafrecht lijkt te falen, zijn vooral de situaties waarbij drugdelinquenten de hoofdrol spelen 

in het delinquente toneel. Deze masterproef focust op deze delinquenten. Een gevangenisstraf lijkt 

geen reële oplossing voor drugdelinquenten aangezien men in een detentiesituatie blijft zitten met 

de drugproblematiek. Personen die in aanraking komen met het gerecht naar aanleiding van een 

drugproblematiek moeten in een circuit van hulpverlening terecht komen opdat ze terug op het 

juiste pad zouden geraken.5 Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat een verslavingsbehandeling 

kan leiden tot reductie van criminaliteit en druggebruik, alsook tot verbeteringen in talloze overige 

                                                           
2
 Maatregelen: Reactie vanuit justitie zonder bestaan van een vonnis. Sanctie: door een rechter bij vonnis 

uitgesproken. 
3
 E. MAES, “Effectiviteit van een ‘alternatieve’ bejegening van heroïneverslaafden binnen strafrechtsbedeling”, 

Panopticon 1995, (501) 501 .  
4
 K. BEYENS, “ De alternatieven doen het nog steeds niet”, Orde dag 2001, afl. 16, (9) 13 ; C. COLMAN, F. VANDER 

LAENEN en B. DE RUYVER, “De samenwerking tussen justitie en de (drug)hulpverlening. Randvoorwaarden voor 
een optimale interactie” in L. PAUWELS en G. VERMEULEN (eds.), Actualia Strafrecht en Criminologie, (313) 316. 
5
 B. DE RUYVER, P. PONSAERS, A. LEMAITRE, C. MACQUET, E. DE WREE, R. HODEIGE, T. PIETERS, F. CAMMAERT en C. 

SOHIER, effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers, Gent, Academia Press, 2007, 253-255. 
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levensdomeinen.6 Zoals vele parketmagistraten en rechters dan ook aangeven bij hun beslissing tot 

alternatieve afhandeling: “Dit is niet de populatie die men naar de gevangenis wil zien gaan.”7  

Vanuit dit opzicht is het belangrijk dat terug kan gegrepen worden naar studies en onderzoeken die 

aantonen dat alternatieve afhandeling positieve effecten ressorteert op diverse domeinen. Een 

samenwerking tussen hulp en recht op vlak van drugproblematiek is immers niet eenvoudig 

aangezien justitie en hulpverlening niet altijd vertrekken van dezelfde uitgangspunten. Door hun 

uiteenlopende doelstellingen zal het niet altijd evident zijn om deze twee partners te verzoenen in 

een samenwerkingsverband met het oog op re-integratie in de maatschappij. Daarnaast ziet de 

hulpverlening vaak ook een probleem in justitieel cliënteel omwille van het feit dat dergelijke 

personen niet uit eigen motivatie hun weg hebben gevonden tot de hulpverlening. Niettemin 

veronderstelt een doorverwijzing van drugdelinquenten naar de hulpverlening een goede werkrelatie 

tussen beiden.8 

In de exacte wetenschappen is het een evidentie dat effectstudies worden uitgevoerd, maar in de 

sociale wetenschappen is dit veel minder het geval. Wat opvalt is, dat men in de Verenigde Staten op 

vlak van evaluatiestudies in het criminologisch domein een stuk verder staat dan in Europa.9 

Aangezien in Europa sinds eind jaren 90 alternatieve afhandeling voor drugdelinquenten is 

toegenomen, is het belangrijk dat ook voor die landen effectstudies worden uitgevoerd.10 Groot-

Brittannië is een voorbeeld van een Europees land dat steeds een sterke onderzoekstraditie heeft 

gekend. Het opteert er meer en meer voor om de effectiviteit van interventies aan de hand van 

evidence vast te stellen en het gebruik van dergelijke studies uit te breiden in het beleid. Ook 

Nederland telt een heleboel evaluatiestudies en kent met andere woorden een uitgestrekte traditie 

inzake evaluatie.11 

                                                           
6
 M. GOSSIP, J. MARSDEN, D. STEWART, C. EDWARDS, P. LEHMANN en A. WILSON, “The national treatment 

outcome research study in the United Kingdom: six-month follow-up outcomes”, Psychology of Addictive 
Behavior 1997, 324-337 ; D.P MEARS, L. WINTERFIELD, J. HUNSAKER, G.E. MOORE, R.M. WHITE, Drug Treatment in 
the criminal justice system: The Current State of Knowledge, Washington DC, Urban Institute Justice Policy 
Center, 2002, 104p.  
7
 J. MEESE, K. VAN IMPE en B. DE RUYVER, “De relatie tussen strafrechtsbedeling en drugshulpverlening: op dreef 

of op drift? Een evaluatie van de verschillende mogelijkheden tot alternatieve afhandeling ten aanzien van 
delinquente drugsgebruikers”, Panopticon 2000, afl. 4, (304) 306-307. 
8
 K. BEYENS, “Alternatieven doen het nog steeds niet”, Orde Dag 2001, afl. 16, ( 9 )16-17. 

9
 E. DEVROE, Evidence based policing: ook voor politie? In Cahier politiestudies, Maklu, 2010, (17)20-21 ; E. 

MAES, “Effectiviteit van een ‘alternatieve’ bejegening van heroïneverslaafden binnen strafrechtsbedeling”, 
Panopticon 1995, (501) 508-513  
10

 http://ar2003.emcdda.europa.eu/nl/page062-nl.html. 
11

 E. DEVROE, Evidence based policing: ook voor politie? In Cahier Politiestudies, Maklu, 2010, (17) 20-21 ; F. 
VANDER LAENEN, L. VANDAM en C. COLMAN, “Do’s en dont’s van een integraal en geïntegreerd drugbeleid” in L. 
PAUWELS en G. VERMEULEN (eds.), Actualia Strafrecht en Criminologie, Maklu, 2010, (247) 252. 
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In België zijn onderzoeken gericht op het meten van effectiviteit van straffen en maatregelen uiterst 

zeldzaam. Bovendien bestaan er in een aantal gerechtelijke arrondissementen tal van initiatieven op 

vlak van samenwerking tussen justitie en gespecialiseerde hulpverleningsinstanties. Voorbeelden 

hiervan zijn het project clean in Brugge, het proefzorgproject te Gent en het therapeutisch consult te 

Limburg.12 Inzake de effectiviteit van dergelijke initiatieven, gericht op een betere samenwerking 

tussen justitie en hulpverlening, is weinig gekend. Zonder volwaardig onderzoek naar de Belgische 

praktijk kan er geen zekerheid bestaan dat de Belgische resultaten in dezelfde lijn liggen als de 

resultaten van bestaande onderzoeken uit de Verenigde Staten en andere lidstaten van de Europese 

Unie.  

Elke effectstudie die wordt uitgevoerd vormt dan ook een wezenlijke meerwaarde met betrekking 

tot de wetenschappelijke kennis en inzichten over de effectiviteit van strafrechtelijke maatregelen en 

sancties. Onderzoek naar de effecten van alternatieve maatregelen en straffen maakt het immers 

mogelijk om gefundeerde uitspraken te verrichten omtrent verbeteringen in het leven van een 

drugdelinquent, nadat dergelijke maatregelen en sancties zijn opgelegd. Op grond van deze 

uitspraken is het mogelijk een antwoord te formuleren op de vraag of alternatieve afhandeling een 

keerpunt kan betekenen in het leven van een drugdelinquent.13 

Dergelijke vraag zal immers als rode draad doorheen deze masterproef lopen en zal op basis van de 

onderzochte bevindingen en neergeschreven vaststellingen beantwoord worden op het einde van 

deze masterproef.  

Niettemin is het bestuderen van effectstudies inzake alternatieve afhandeling niet voldoende om een 

antwoord te formuleren op voormelde vraag inzake alternatieve afhandeling als mogelijk keerpunt. 

Op basis van kwantitatief onderzoek naar de effectiviteit van een alternatieve maatregel kunnen 

weliswaar vermoedens geformuleerd worden dat alternatieve maatregelen een keerpunt kunnen 

betekenen in de criminele carrière van een drugdelinquent. Deze studies tonen dan ook aan dat de 

onderzochte maatregelen veranderingen hebben teweeggebracht op vlak van specifieke 

levensdomeinen. Dergelijke studies laten niet toe na te gaan wat het veranderingsproces is die aan 

de basis ligt van een eventuele stopzetting van de criminele carrière.14 De vragen “waarom” iets 

                                                           
12

 C. COLMAN, B. DE RUYVER, F. VANDER LAENEN, W. VANDERPLASSCHEN en E. BROECKAERT, De 
drugbehandelingskamer: Een andere manier van afhandelen. Het proefproject geëvalueerd, Antwerpen, Maklu, 
2011, 14 
13

 F. L. LEEUW, evidence based criminaliteitsbeleid en evaluatie-onderzoek in Cahiers Politiestudies, Maklu, 2010, 
53-71. 
14

 F. MCNEILL, Towards effective practice in offender supervision, Glasgow, Scottish Centre for Crime and Justice 
Research, 2009, 13. 
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werkt en “hoe” zijn dan ook belangrijke vragen bovenop de vraag of “het werkt”.15 Met andere 

woorden, “waarom” en “hoe” een bepaalde maatregel of project een verandering teweegbrengt in 

de levenssituatie van drugdelinquenten is belangrijk bovenop de vraag of het project daadwerkelijk 

veranderingen heeft teweeggebracht. Als aanvulling op de effectevaluaties inzake alternatieve 

afhandeling moet dan ook gekeken worden naar kwalitatieve studies met betrekking tot de invloed 

van de alternatieve maatregel op het desistanceproces van drugdelinquenten. Het is immers 

belangrijk om te weten welke de concrete oorzaken zijn waarom drugdelinquenten, reeds in contact 

gekomen met justitie en politie, uit het delinquente toneel verdwijnen en met andere woorden 

desisteren van hun crimineel gedrag.  

 Onderzoek naar wat dergelijke delinquenten weerhoudt van delinquent gedrag stelt ons in staat  

justitiële interventies hierop af te stemmen. Wanneer onderzoekers kunnen aantonen waarom 

personen stoppen met het stellen van delinquent gedrag, wordt het mogelijk om factoren te 

identificeren waaraan alternatieve maatregelen moeten voldoen opdat de gewenste 

gedragsveranderingen worden bereikt. Het is immers belangrijk voor justitie en hulpverlening om te 

weten wat personen aanzet tot het beëindigen van de criminele carrière. Deze instanties hebben dan 

ook tot doel dit zoveel mogelijk te bevorderen. 

 

 Maruna spreekt in dit kader over het “black box syndrome.” De bewoordingen spreken voor zich:16 

“The outcomes are known, but the precize sequence of events and processes involved in their 

production has been left largely unexamined.” 

Kortom, het samenbundelen van de outcome-resultaten inzake de effectiviteit van alternatieve 

afhandeling met resultaten van onderzoek naar desistance vormt een unieke combinatie. Deze 

combinatie maakt het mogelijk correcte besluiten te formuleren omtrent alternatieve afhandeling als 

mogelijk keerpunt of waaraan alternatieve afhandeling moet voldoen om een keerpunt te kunnen 

zijn.  

 

 

 

                                                           
15

 C. COLMAN, E. DE WREE en B. DE RUYVER, “Alternatieve maatregelen: Keerpunten voor druggebruikers?” in L. 
PAUWELS en G. VERMEULEN (eds.), Actualia Strafrecht en Criminologie, Vol. 5, Antwerpen, Maklu, 2010, (287) 
291. 
16

 S. FARRALL, rethinking what works with offenders: probation, social context and desistance from crime, Willan 
Publishing, 2002, 18, 3. 
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1.2 WAAROM ALTERNATIEVE AFHANDELING ALS ONDERWERP ?  

Naar mijn mening is de kritiek die soms heerst over de klassieke bestraffing, in het bijzonder de 

gevangenisstraf, niet onterecht, daar dergelijke bestraffing gepaard gaat met verscheidene negatieve 

gevolgen voor het leven van een delinquent. Dergelijke negatieve consequenties komen vooral tot 

uiting bij specifieke categorieën van delinquenten waar een onderliggende problematiek aan de basis 

ligt van de feiten, in het bijzonder de drugdelinquent. Mijn interesse gaat dan ook uit naar dergelijke 

categorie. 

Alternatieve sancties lijken mij een volwaardig alternatief te zijn. Het “lijken” van een volwaardig 

alternatief is niet voldoende om overtuigd te zijn van dergelijke vorm van bestraffing. Vanuit dit 

standpunt ben ik dan ook geïnteresseerd in onderzoek naar de effectiviteit van dergelijke 

maatregelen en sancties. Nog meer ben ik geïnteresseerd in “waarom” dergelijke personen stoppen 

met hun criminele carrière na een welbepaalde alternatieve interventie te hebben ondergaan. 

Deze interesse is ook ingegeven door het feit dat ik mij bewust ben van een noodzaak aan een 

wijzigende mentaliteit inzake bestraffing. De toenemende criminaliteit en de overbevolkte 

gevangenissen illustreren deze noodzaak. Bovendien toont het hoge percentage aan gepleegde 

criminaliteit door drugdelinquenten in België aan dat de onderliggende problematiek, in bijzonder de 

drugsverslaving, moeilijk te bestrijden is. Die problematiek is een moeilijk en complex probleem en 

niet van vandaag op morgen op te lossen. Het is een lijdensweg die voor jaren het leven van 

betrokkene kan terroriseren. Zelfs wanneer er sprake is van een effectieve stopzetting kan niet 

gesproken worden van een definitieve genezing.  

Waarom nu zoveel interesse voor drugdelinquenten?  

Dergelijke delinquenten lijken mij het publiek bij uitstek voor de gunst van alternatieve afhandeling, 

juist omwille van die onderliggende problematiek. 

Bovendien heeft mijn stage bij het parket te Gent ook een grote rol gespeeld bij de keuze en de 

belangstelling voor dit onderwerp. Als tweede masterstudent kan je immers kiezen voor de 

bijzondere studie “stage“. Vanuit een algemene interesse voor de werking van het Openbaar  

Ministerie besloot ik om deze stage te doorlopen bij het parket van de Procureur des Konings te 

Gent. Ik heb stage gelopen onder meer op de sectie Drugs met als doel met deze stage een bijdrage 

te leveren aan het schrijven van mijn masterproef. De gesprekken tussen de proefzorgmanager en de 

drugdelinquent enerzijds en de zittingen van de drugbehandelingskamer anderzijds hebben mij met 

de neus op de feiten gedrukt.  
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Armoede, dakloosheid, drugverslaving, criminaliteit, werkloosheid, schoolverlating, gebrek aan 

lichamelijke hygiëne. Genoeg om de wenkbrauwen over te fronzen en met verbazing te luisteren hoe 

de proefzorgmanager en de rechter proberen structuur aan te brengen in het leven van dergelijke 

personen.  

Kortom, het heeft ten zeerste mijn interesse in dit onderwerp versterkt en een meerwaarde 

betekend voor het schrijven van deze verhandeling.  
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1.3 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Deze masterproef heeft verschillende doelstellingen. Een eerste doelstelling bestaat uit het geven 

van een overzicht van de verschillende alternatieve maatregelen en sancties die bestaan op alle 

echelons van de strafrechtsbedeling. Hierbij wordt gefocust op de bijzondere categorie van 

drugdelinquenten. Op alle echelons van de strafrechtsbedeling bevinden zich immers maatregelen 

die het mogelijk maken drugdelinquenten door te verwijzen naar de drughulpverlening. 

De tweede doelstelling van deze masterproef: nagaan wat de effectiviteit is van gerechtelijke 

alternatieven en dit beperkt tot personen die naar aanleiding van druggebruik in aanraking komen 

met politie en justitie. Het begrip effectiviteit kan op verschillende wijzen worden ingevuld, maar een 

interpretatie die beperkt blijft tot het effect op recidive is ontoereikend om tot wenselijke resultaten 

te komen. Het is dus belangrijk dat bepaald wordt welke effecten er moeten onderzocht worden, 

zodat de effectmeting kan geconcretiseerd worden. Naast het effect van alternatieve afhandeling op 

recidive kan het bestuderen van de vooruitgang in diverse levensdomeinen bijdragen tot de creatie 

van een globaal beeld inzake de effectiviteit van alternatieve afhandeling.17 Er bestaan immers 

diverse levensdomeinen waarin een verbetering kan waargenomen worden naar aanleiding van de 

toepassing van een alternatieve maatregel. In betreffende verhandeling zal steeds weergegeven 

worden bij het bespreken van de effectstudies welke levensdomeinen zullen worden onderzocht.  

Kortom, deze doelstelling bestaat uit het nagaan in hoeverre een verbetering is opgetreden na 

interventie op vlak van druggebruik, overige levensdomeinen en criminaliteit. Deze metingen moeten 

het mogelijk maken om een globaal beeld te krijgen van alternatieve maatregelen en sancties, zowel 

op vlak van het straffende component als op vlak van het hulpverleningscomponent. Niettemin de 

nadruk van deze masterproef ligt op de Belgische situatie, is er ook gekeken over de landsgrenzen 

heen. De reden hiervoor is het feit dat effectstudies, uitgevoerd binnen de grenzen van het Belgisch 

grondgebied, bijzonder schaars zijn. Het was dan ook noodzakelijk om buitenlandse literatuur te 

raadplegen inzake effectiviteit van alternatieve afhandeling. Op die manier kan op grond van 

nationale en internationale literatuur een globaal beeld gecreëerd worden met betrekking tot de 

effectiviteit van alternatieve afhandeling. 

De derde doelstelling van de masterproef bestaat uit een operationalisering van het begrip keerpunt. 

Wat moet verstaan worden onder dit begrip op grond van de criminologische literatuur? Slechts bij 

een voldoende kennis over de inhoud van het begrip keerpunt wordt het mogelijk een antwoord de 

formuleren op de hierna geformuleerde onderzoeksvragen. Hierbij aansluitend vormt het begrijpen 

                                                           
17

 B. DE RUYVER, P. PONSAERS, A. LEMAITRE, C. MACQUET, E. DE WREE, R. HODEIGE, T. PIETERS, F. CAMMAERT en C. 
SOHIER, effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers, Gent, Academia Press, 2007, 59-60. 
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“waarom” en “hoe” drugdelinquenten stoppen met delinquent gedrag en verbeteringen vertonen op 

vlak van druggebruik en diverse levensdomeinen na toepassing van een alternatieve afhandeling een 

derde doelstelling in deze masterproef. Er wordt getracht na te gaan op basis van onderzoek naar 

desistance from crime bij drugdelinquenten, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een 

alternatieve maatregel, aan welke factoren alternatieve afhandeling moet voldoen opdat een 

effectieve gedragsverandering bij betrokken delinquenten plaatsvindt. Zoals reeds vermeld in de 

inleiding, een combinatie van de What Works-literatuur met het Waarom-aspect vormt een unieke 

combinatie met het oog op een gewenste beantwoording van de hierna vermelde onderzoeksvragen. 

Hierbij aansluitend wordt als vierde overkoepelende doelstelling gestreefd naar het formuleren van 

een antwoord op de vraag of alternatieve afhandeling een keerpunt kan betekenen in de criminele 

carrière van een drugdelinquent. Dit op basis van de outcome-resultaten, alsook op basis van de 

resultaten van onderzoek naar het desistanceproces bij drugdelinquenten die welbepaalde 

alternatieve maatregelen hebben ondergaan.  

Vertrekkende van de vooropgestelde doelstellingen kunnen volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd worden. Naast een centrale onderzoeksvraag moeten drie andere subvragen het 

mogelijk maken bovenstaande doelstellingen te bereiken. 

       Centrale onderzoeksvraag 

 Kan alternatieve afhandeling een keerpunt betekenen in het leven van een drugdelinquent?  

                   Eerste subvraag  

Welke alternatieve afhandelingswijzen bestaan er op alle echelons van de strafrechtsbedeling waarbij 

drugdelinquenten naar de hulpverlening kunnen doorverwezen worden? 

                  Tweede subvraag 

Wat is het effect van alternatieve sancties en maatregelen op vlak van recidive , druggebruik en 

overige diverse levensdomeinen? 

 Derde Subvraag 

Waarom en hoe slagen drugdelinquenten in een stopzetting van de criminele carrière na alternatieve 

afhandeling en welke factoren beïnvloeden dit proces? 
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1.4 METHODOLOGIE 

De gehanteerde methodologie in deze verhandeling bestaat in principe uit twee delen, dit met het 

oog op het formuleren van een antwoord op de centrale onderzoeksvraag. Deze methodologie zal 

verder in de structuur van deze verhandeling weerspiegelen. 

In het eerste deel, genaamd “ Wat weten we al?”, is een literatuurstudie uitgevoerd op nationale en 

internationale databanken naar verschillende aspecten die het mogelijk maken een antwoord te 

formuleren op de centrale onderzoeksvraag. Meer bepaald: 

-  de verschillende alternatieve maatregelen die bestaan op alle echelons van de 

strafrechtsbedeling. 

- de effecten van alternatieve maatregelen, die zich situeren op verschillende echelons van de 

strafrechtsbedeling, op vlak van druggebruik, overige levensdomeinen en recidive. 

- het desistanceproces bij drugdelinquenten die een alternatieve maatregel hebben 

ondergaan. 

Het is tevens belangrijk om op te merken dat deze literatuurstudie beperkt blijft tot een specifieke 

categorie binnen de strafrechtsketen, de drugdelinquent 

Met andere woorden, aan de hand van twee invalshoeken zal onderzocht worden of alternatieve 

afhandeling een keerpunt kan betekenen in de criminele carrière van een drugdelinquent.  

Enerzijds op basis van een kwantitatieve effectstudie inzake alternatieve maatregelen, zich 

situerende op diverse echelons van de strafrechtsbedeling. In bijzonder de Belgische effectstudie, 

uitgevoerd in opdracht van de programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en 

kaderend binnen het onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs. 

Deze studie biedt een antwoord op de vraag of alternatieve maatregelen al dan niet “werken”. Er 

wordt met andere woorden in deze studie nadruk gelegd op de What Works-literatuur. Via dergelijke 

studie zal nagegaan worden of alternatieve maatregelen op de verschillende echelons verbeteringen 

ressorteren op vlak van druggebruik, overige levensdomeinen en recidive. Op die manier kan een 

vermoeden ontstaan dat alternatieve maatregelen een keerpunt kunnen betekenen in de criminele 

carrière van een drugdelinquent en in staat zijn drugdelinquenten aan te moedigen een alternatieve 

levensstijl aan te nemen.  

Om dit vermoeden te bevestigen moet tevens gekeken worden naar een tweede invalshoek, meer 

bepaald “waarom” en “hoe” deze vastgestelde verbeteringen teweeg zijn gebracht. Er zal gekeken 

worden in tweede instantie naar onderzoeken met betrekking tot het desistanceproces bij 

drugdelinquenten die een alternatieve maatregel hebben ondergaan.  



10 
 

Met andere woorden, door het verbinden van het onderzoek naar desistance from crime met 

outcome-resultaten wordt het mogelijk een geïnformeerd besluit te trekken omtrent de vraag of 

alternatieve afhandeling al dan niet een keerpunt kan betekenen in de criminele carrière van een 

drugdelinquent. Op die manier kan de vraag of iets “werkt” gekoppeld worden aan de vraag “hoe” 

iets werkt en “waarom”. De literatuur inzake What Works wordt samengebracht met de literatuur 

inzake Why people desist. Dit alles voor wat betreft het eerste deel. 

In het tweede deel van deze verhandeling worden de aspecten van de reeds eerder beschreven 

literatuur getoetst aan drie samenwerkingsprojecten tussen justitie en drughulpverlening waarbij 

een doorverwijzing naar de hulpverlening wordt mogelijk gemaakt. Deze drie effectstudies situeren 

zich op drie verschillende echelons van de strafrechtsbedeling. Meer bepaald op niveau van het 

vooronderzoek, onderzoek ter terechtzitting en de strafuitvoeringsfase. Deze effectstudies 

onderzoeken de effectiviteit van het betreffende project op vlak van druggebruik, overige 

levensdomeinen en recidive. Dit naar het voorbeeld van de voormelde nationale effectstudie inzake 

alternatieve maatregelen die als leidraad zal dienen bij de beoordeling van de resultaten van deze 

drie effectstudies.  

Bovendien zal nagegaan worden of in betreffende studies de persoonlijke ervaringen van betrokken 

deelnemers met de alternatieve afhandeling is bevraagd geweest. Dit met het oog op verkrijgen van 

informatie omtrent het “waarom”- en “hoe”- aspect van een eventuele stopzetting met delinquent 

gedrag en verbeteringen op diverse levensdomeinen. Dit opnieuw naar analogie van de literatuur 

beschreven in het deel “Wat weten we al? ”.  

Op basis van de aspecten omschreven in het deel “Wat weten we al ?” en de gevonden resultaten uit 

de drie gekozen effectstudies op vlak van effectiviteit en persoonlijke ervaringen van betrokkenen 

met de alternatieve maatregel zal een antwoord geformuleerd worden op de centrale 

onderzoeksvraag in het laatste deel van deze verhandeling.  

Kortom, de methode die wordt gehanteerd heeft voornamelijk een beschrijvend karakter. Zowel 

klassieke juridische bronnen als bronnen op criminologisch vlak worden gehanteerd tot uitwerking 

van de onderzoeksvragen. Vanuit kwantitatief, reeds uitgevoerd, evaluatie-onderzoek naar effecten 

van alternatieve maatregelen wordt de tweede subvraag beantwoord. Op basis van deze studies is 

het immers mogelijk om richtinggevende conclusies neer te schrijven omtrent de effecten die men 

kan verwachten van dergelijke alternatieve benaderingen inzake verslavingsproblemen. Kwalitatieve 

studies worden gehanteerd bij het beantwoorden van de derde subvraag. 

Er wordt geen zelfstandig onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van alternatieve maatregelen, 

alsook niet naar de persoonlijke ervaringen van betrokkenen met de maatregel. Deze keuze is 
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ingegeven vanuit verschillende overwegingen, in bijzonder het gebrek aan onderzoekskennis tot 

zelfstandig uitvoeren van onderzoek. Niet alleen Belgische studies zullen worden gehanteerd tot 

uitwerking van de verschillende onderzoeksvragen. Er wordt ook gekeken “over het muurtje heen” 

naar resultaten van internationale studies, zonder dat op een integrale wijze aan rechtsvergelijking 

wordt gedaan. 

Gebruikte databanken tot uitwerking van deze literatuurstudie waren in het bijzonder Jura, web of 

Science, Meercat en Google Scholar. Verschillende zoekopdrachten werden uitgevoerd, 

gebruikmakend van de volgende belangrijkste zoektermen, gelet op het beantwoorden van de 

centrale onderzoeksvraag: Alternatieve afhandeling/maatregelen/ alternative measures, desistance 

from crime, turning points, outcome evaluation arrest referral scheme/parole, uitkomstenonderzoek 

drugbehandelingskamer, probation supervision and desistance. 

Daarnaast heeft de stage doorlopen bij het parket te Gent tevens als informatiebron gediend tot 

uitschrijven van deze masterproef. 
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               II RELEVANTIE ALTERNATIEVE BESTRAFFING 

 

2.1 MAATSCHAPPELIJK 

De ultimum remedium-filosofie loopt als een rode draad doorheen het strafrechtelijk beleid inzake 

de drugproblematiek. Dit beginsel houdt in dat inzake middelengebruikers een voorkeur moet 

gegeven worden aan alternatieve maatregelen waarbij hulpverlening, risicobeperking en re-

integratie centraal staan. Met andere woorden, drugdelinquenten moeten bij voorkeur naar de 

hulpverlening doorverwezen worden in tegenstelling tot het opleggen van een niet-opportune 

strafrechtelijke sanctie. Preventie en hulpverlening moeten verkozen worden boven repressie. Pas 

wanneer dergelijke straffen en maatregelen lijken te falen en hun doelstellingen niet bereiken, zal 

een optie voor het klassieke strafrecht aangewezen zijn.18 

Dit ultimum remedium beginsel kan verklaard worden tegen de achtergrond van de repressieve 

gevangenisstraf. Het deficit van de klassieke gevangenisstraf wordt immers aangeklaagd vanuit 

diverse invalshoeken. Eén van de negatieve gevolgen van een gevangenisstraf bestaat namelijk uit 

het feit dat een opsluiting in een gevangenis de criminaliteit zelf in de hand werkt en noch 

preventief, noch repressief zou werken. Een gevangenis zonder aanwezigheid van enige 

drugmogelijkheid is dan ook een illusie. Een gevangenis is vaak een kweekbodem voor verslavingen.19 

Zoals Achiel Neys zelf opmerkt in zijn bijdrage:  

“De detentiesituatie valt inderdaad te vergelijken met een diepvriessituatie waarin de gevangene met 

zijn specifieke problemen stolt tot een passief object.”20 

Dergelijke besluitvormingen zijn vast en zeker een waarheid, in bijzonder wanneer ze worden 

toegepast op een specifieke categorie binnen de strafrechtsketen, de drugdelinquenten. Zoals eerder 

al vermeld, drugdelinquenten horen niet thuis in de gevangenis.21  

                                                           
18

 B. DE RUYVER, C. COLMAN, E. DE WREE, F. VANDER LAENEN, D. REYNDERS, A. VAN LIEMPT en W. DE PAUW, Een 
brug tussen justitie en drughulpverlening. Een evaluatie van het proefzorgproject, Maklu, 2008, 11-37 ; A. 
SERLIPPENS en J. DANGREAU, “Drugwetgeving”, NJW 2007, ( 482) 487-489.  
19

 S. CHRISTIAENSEN en J. GOETHALS, ”Enkele krachtlijnen bij wijze van uitleiding” in S. CHRISTIAENSEN en J. 
GOETHALS (eds.), De illegale middelengebruiker tussen strafrechtspleging en hulpverlening. Van praktijk naar 
beleid, Leuven, Acco, 1994 , 319-336 ;  B. DE RUYVER, C. COLMAN, E. DE WREE, F. VANDER LAENEN, D. REYNDERS, 
A. VAN LIEMPT en W. DE PAUW, Een brug tussen justitie en drughulpverlening. Een evaluatie van het 
proefzorgproject, Maklu, 2008, 11 ; K. BEYENS, “Alternatieven doen het nog steeds niet”, Orde Dag 2001, afl. 16, 
(9) 10 ; http://www.desleutel.be/professionals/pers/indemedia/item/1317-drugs-in-de-gevangenis-niets-doen-
is-om-meer-vragen. 
20

 A. NEYS, “Gevangenisstraf als doorleefde realiteit” in A. NEYS, T. PETERS, F. PIETERS en J. VANACKER (eds.), 
Tralies in de weg, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1994, (177) 197. 
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Er is bijna geen mogelijkheid tot behandeling van de drugsproblematiek binnen de muren van een 

gevangenis. Met andere woorden, er is geen sprake van een professionele drugtherapie binnen de 

gevangenismuren. Niettegenstaande binnen elke gevangenis een centraal aanwendingspunt 

aanwezig is voor drugdelinquenten, kan er wegens gebrek aan middelen en personeel geen werk 

worden gemaakt van een effectieve behandeling tijdens de detentiesituatie. Wat enkel mogelijk is, is 

een begeleiding van de betrokkene met het oog op een behandeling van de drugproblematiek buiten 

de gevangenismuren. Deze permanentie aanwezig binnen de gevangenissen houden zich dan ook 

enkel bezig met het analyseren van de problematiek en het contact leggen met de 

behandelingsinstanties met het oog op therapie wanneer de betrokkene in vrijheid wordt gesteld. 

Wie heroïne gebruikt kan hulp krijgen door middel van methadon maar andere vormen van 

druggebruik kunnen niet rekenen op enig substitutiemedicatie, zodat dergelijke delinquenten aan 

hun lot worden overgelaten.22 

Drugdelinquenten kampen met een onderliggend probleem, de drugverslaving, wat in vele gevallen 

een ingewikkeld en in de tijd uitgestrekt probleem is. Bovendien kan vastgesteld worden dat de 

drugsverslaving bij dergelijke delinquenten niet het enige probleem is waarmee betrokkenen te 

kampen hebben. Het drugsfenomeen is multidimensionaal van aard. Vaak spelen nevenproblemen 

dan ook een prominente rol in het delinquent circuit, in bijzonder: werkloosheid, psychische en 

lichamelijke klachten, justitiële contacten, relationele problemen, dakloosheid en sociale uitsluiting.23 

Niettegenstaande de drugsverslaving het hoofdprobleem is en de kern vormt van alle 

nevenproblemen, zorgen die nevenproblemen er wel voor dat de betrokkene maar moeizaam uit het 

delinquente spiraal kan ontsnappen. Een gevangenisstraf maakt het niet mogelijk om te werken aan 

verbeteringen op vlak van dergelijke domeinen. 

Bovendien kan een verblijf in de gevangenis tot gevolg hebben dat de betrokkene vlugger zal 

overgaan naar een hoger level in de game of drugs, in bijzonder harddruggebruik of problematisch 

druggebruik.24 Dit is immers het gevolg van de gevangenissituatie als een broeinest van criminaliteit. 

                                                                                                                                                                                     
21

 P. BOLLEN, “parkeren zonder betalen. Omtrent de aanwezigheid van drugdelinquenten en toxicomanen in 
een arresthuis” in S. CHRISTIAENSEN en J. GOETHALS (eds.), De illegale middelengebruiker tussen 
strafrechtspleging en hulpverlening. Van praktijk naar beleid, Leuven, Acco, 1994, 281-297. 
22

 T. DAEMS, P. PLETINCX, L. ROBERT, V. SCHEIRS, A. VAN DE WIEL en K. VERPOEST, Achter tralies in België, Gent, 
Academia Press, 2009, 156. 
23

 B. DE RUYVER, C. COLMAN, E. DE WREE, F. VANDER LAENEN, D. REYNDERS, A. VAN LIEMPT en W. DE PAUW, Een 
brug tussen justitie en drughulpverlening. Een evaluatie van het proefzorgproject, Maklu, 2008, 12. 
24

 M. RAMSAY en S. LIRIANO, “Pre-prison drug use by prisoners: epidemiological issues” in T. DECORTE en D. 
KORFS (eds.), European studies on drugs and drug policy, Brussel, VUB Press, 2004, 47- 59 ; J. MEESE, K. VAN 
IMPE en B. DE RUYVER, “De relatie tussen strafrechtsbedeling en drugshulpverlening: op dreef of op drift? Een 
evaluatie van de verschillende mogelijkheden tot alternatieve afhandeling ten aanzien van delinquente 
drugsgebruikers”, Panopticon 2000, afl. 4, (304) 304. 
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Daarnaast kan een vrijheidsberoving een zekere mate van stress en psychologische trauma’s 

veroorzaken, die op hun beurt het druggebruik verder in de hand kunnen werken.25 

Kortom, er moet zoveel mogelijk vermeden worden dat drugdelinquenten in de gevangenissen 

terecht komen omwille van een drugsverslaving. Gelet op de overbevolking van de gevangenissen in 

België is justitie hier ook niet toe in staat.26 Het is duidelijk dat drugsdelinquenten moeten werken 

aan hun onderliggende problematiek en de gevangenis als kunstmatige leefwereld geen wenselijke 

omgeving is om een behandeling te ondergaan. Genezing binnen een penitentiaire context is geen 

realistische doelstelling. Wanneer de gunst van alternatieve maatregelen wordt toegekend, kan de 

betrokkene deze maatregel ondergaan in de eigen omgeving. Weliswaar is dit een gecontroleerde 

omgeving maar men blijft vertoeven in het eigen milieu wat positief is voor de betrokkene en voor 

diverse levensdomeinen.27 

Een ander aspect dat de maatschappelijke relevantie van alternatieve straffen extra in de verf zet, is 

de problematiek van de overbevolking van de gevangenissen. Alternatieve afhandeling kan een 

hulpmiddel zijn om de capaciteitsproblemen in gevangenissen te overbruggen. Hierbij aansluitend 

vertonen drugdelinquenten een niet te verwaarlozen percentage aan criminaliteit in onze 

maatschappij en vormen een aanzienlijke belasting van het justitieel apparaat.28 

Deze opvattingen over drugdelinquenten en een gevangenisstraf worden ook gedeeld door de 

magistratuur. Aldus een correctionele rechter:  

“Ik ga ervan uit dat een gevangenisstraf nooit iemand verbeterd heeft en dat ze in de gevangenis toch 

ook met hun drugproblematiek blijven zitten, die al dan niet verergert in de gevangenis.“29 

Samengevat, drugdelinquenten moeten via alternatieve afhandelingsmogelijkheden kunnen 

opgevangen worden in de hulpverlening. Vanzelfsprekend zijn drugdelinquenten een publiek bij 

uitstek voor alternatieve afhandeling, maar dergelijke maatregelen en straffen mogen geen 

                                                           
25

 L. VANDAM, B. DE RUYVER en T. VANDERBEKEN, “De invloed van detentie op het gebruik van legale en illegale 
drugs“ in L. PAUWELS en G. VERMEULEN (eds.), Actualia Strafrecht en Criminologie, 265-281. 
26

 F. VANDER LAENEN en F. DHONT, “De drugwetgeving en de hulpverlening: een brug te ver”, Orde Dag 2004, 
afl. 26, 37-46. 
27

 N. LAUWERS en F. VAN MOL, “Drugverslaafden in strafinrichtingen” in B. DE RUYVER en A. DE LEENHEER ( eds.), 
Drugbeleid 2000, Gestion des drogues en 2000, Antwerpen, Maklu, 1993, 361-368 ; E. MAES, “Effectiviteit van 
een ‘alternatieve’ bejegening van heroïneverslaafden binnen strafrechtsbedeling”, Panopticon 1995, (501) 503. 
28

 J. MEESE, K. VAN IMPE en B. DE RUYVER, “De relatie tussen strafrechtsbedeling en drugshulpverlening: op 
dreef of op drift? Een evaluatie van de verschillende mogelijkheden tot alternatieve afhandeling ten aanzien 
van delinquente drugsgebruikers”, Panopticon 2000, afl. 4, (304) 304-305 ; S. SNACKEN, “Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd ? Over capaciteitsproblemen in de gevangenissen”, Panopticon 1988, 1-7; J. WILLEMSEN, F. 
DECLERQ en M. DAUTZENBERG, Het effect van alternatieve gerechtelijke maatregelen, Antwerpen, Maklu, 2006, 
13. 
29

 B. DE RUYVER, P. PONSAERS, A. LEMAITRE, C. MACQUET, E. DE WREE, R. HODEIGE, T. PIETERS, F. CAMMAERT en C. 
SOHIER, effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers, Gent, Academia Press, 2007, 171. 



15 
 

automatisme worden. Het is van belang dat telkens gekeken wordt naar de specifieke situatie waarin 

betrokkene zich bevindt. Telkens zullen parketmagistraten en correctionele rechters dan ook een 

keuze moeten maken tijdens het beslissingsproces tussen een gevangenisstraf en een alternatieve 

maatregel of sanctie. Inzake loutere gebruikers bestaat er geen twijfel over de wenselijkheid van 

alternatieve afhandeling. Over druggerelateerde criminaliteit en dealgedrag is discussie mogelijk.30 
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2.2 BELEIDSMATIG 

De drugwetgeving, die een strafrechtelijk antwoord moet bieden op illegale drugs, bestaat al 85 jaar 

in België.31 Het is nooit eenvoudig geweest om te bepalen of een welbepaalde gedraging inzake 

drugs al dan niet toegelaten is. Niet alleen de burger in het algemeen, maar ook onderzoekers, 

rechtspractici en hulpverleners hebben daar uitermate moeilijkheden mee.32 

De basiswetgeving inzake drugs is tot stand gekomen op 24 februari 1921.33 

Op grond van deze wet is het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovingsmiddelen, 

ontsmettingsstoffen en antiseptica strafbaar. Hieruit vloeit voort dat ook het bezit van 

cannabisproducten voor persoonlijk gebruik strafbaar is. Bezit is immers een strafbare handeling en 

cannabis een verboden product. Er wordt bovendien geen onderscheid gemaakt tussen cannabis en 

overige illegale middelen.  

Na 1921 is de wet gewijzigd geweest door een nieuwe strengere wet van 1975.34 De reden hiervoor 

was dat in de jaren 70 heroïne Europa binnendrong en de eerste echte verslavingen waarneembaar 

waren. Uit angst voor een niet te controleren drugepidemie heeft de wetgever dan ook beslist tot 

een verhoging van de strafmaat. Daarnaast werd ook het toepassingsgebied verruimd door middel 

van de redenering: wie gebruikt heeft deze drugs ook noodzakelijkerwijze in bezit gehad, wat leidt 

tot een strafbaarstelling. De wet van 1975 stelt immers individueel gebruik niet strafbaar, maar de 

facto lijdt dit tot een bestraffing op grond van deze redenering. Tevens werd het gebruik in groep 

strafbaar gesteld.  Bovendien moet ook gewezen worden op het feit dat op vlak van de strafmaat nog 

steeds geen onderscheid werd gemaakt tussen cannabis en andere illegale drugs. Het is aan de 

rechter om bij de straftoemeting hier een onderscheid in te maken aan de hand van de minima en 

maxima voorzien in de wet. Met andere woorden door het aannemen van verzachtende 

omstandigheden.35 

Daarnaast moet een onderscheid gemaakt worden tussen wetgeving en het gevoerde 

vervolgingsbeleid. Beiden zijn niet hetzelfde. Nochtans wordt vaak het gevoerde drugbeleid aanzien 
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als de vigerende wetgeving.36 Het is pas in de tweede helft van de jaren 90 dat belangrijke 

ontwikkelingen kunnen waargenomen worden op vlak van drugbeleid.37 

Vandaag kan dan ook gesproken worden van een geïntegreerd drugbeleid met als uitgangspunt het 

ultimum remedium beginsel.38  

Hierna volgt een korte samenvatting en overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich 

hebben voorgedaan op vlak van strafbare handelingen in de drugwetgeving en het gevoerde 

drugbeleid. Dit alles moet begrepen worden tegen de achtergrond van een veranderde 

maatschappelijke houding ten aanzien van drugdelinquenten. Dergelijke evoluties verdienen dan ook 

de nodige aandacht aangezien ze uitermate belangrijk zijn voor de aanpak van het illegaal 

druggebruik in België.  

2.2.1 VAN 1993 TOT 2001 

Tegen de achtergrond van de sedert 1975 aanwezige drugepidemie in België en het steeds 

toenemend onveiligheidsgevoel bij de burgers, zijn er sinds 1993 initiatieven gekomen tot uitwerking 

van een nieuw geïntegreerd drugbeleid. Dergelijke initiatieven pogen een antwoord te bieden op het 

complex en veelzijdig fenomeen van de drugproblematiek.39 

De richtlijn van het college van procureur-generaals van 26 mei 1993 kan gezien worden als een 

eerste initiatief tot vernieuwing van het drugbeleid en afsluiting van de vorige periode. Deze richtlijn 

voorziet in een verbod tot het maken van een onderscheid tussen de verschillende soorten drugs en 

het zomaar seponeren van een dossier. Omwille van de hoge werklast en principiële bezwaren is 

deze richtlijn een leeg blad gebleven.40 

Overige initiatieven zijn het tienpuntenplan opgesteld in 1995 door premier Dehaene en de 

oprichting in 1996 van de parlementaire werkgroep Drugs.41  

De meest in het oog springende vernieuwing uit de tien opgestelde maatregelen door premier 

Dehaene is de oprichting van de medisch sociale opvangcentra. Hun taak bestaat voornamelijk in het 
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bereiken van de harde kern van de verslaafden met het oog op stabilisatie van de 

gezondheidssituatie van dergelijke gebruikers en re-integratie in de maatschappij.  

Daarnaast geeft het verslag van de parlementaire werkgroep drugs, neergelegd in de Kamer in 1997, 

een aantal fundamentele principes weer inzake de aanpak van de drugproblematiek. Meer bepaald: 

de gevangenisstraf als ultimum remedium voor druggebruikers die geen zware misdrijven plegen, 

laagste vervolgingsprioriteit voor bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik, vervolging van het 

bezit van andere producten dan cannabis in geval van sociale overlast, doorverwijzing naar de 

hulpverlening bij problematisch individueel gebruik, systematische vervolging en topprioriteit in 

geval van drugproductie en drughandel met winstbejag als enig oogmerk en uitbreiding van de 

samenwerking tussen justitie en hulpverlening. Dit verslag, meer dan 1000 pagina’s lang, 

weerspiegelt duidelijk de evolutie inzake het denken over druggebruik. De werkgroep opteert voor 

een aanpak die preventie en resocialisatie uitstraalt boven een repressieve aanpak. Er moet 

maximaal gebruik worden gemaakt van alternatieve afhandeling, zodat vermeden kan worden dat 

druggebruikers in de gevangenis terecht komen.42  

2.2.2 FEDERALE BELEIDSNOTA DRUGS VAN 2001 

De aanbevelingen van de parlementaire werkgroep hebben op hun beurt de basis gevormd voor de 

federale drugnota die het eindresultaat is van een tweede werkgroep onder leiding van minister van 

volksgezondheid Aelvoet. Dergelijke beleidsnota is goedgekeurd in 2001 door de federale regering.43 

Het drugprobleem, aanzien als een gezondheidsprobleem, moet het voorwerp uitmaken van een 

normaliseringsbeleid waar de klemtoon wordt gelegd op hulpverlening. Dergelijke hulpverlening 

moet op haar beurt gericht zijn op risicobeperking en re-integratie van problematische gebruikers. 

Net zoals in het verslag van de parlementaire werkgroep staat het ultimum remedium beginsel 

centraal inzake het drugbeleid.  

Bovendien wordt aanbevolen om drugdelinquenten in zo een vroeg mogelijke fase van de 

strafrechtsketen door te verwijzen naar de hulpverlening. Parketmagistraten moeten een afweging 

maken tussen de zwaarwichtigheid van de feiten en de specifieke situatie van de betrokkene. 

Wanneer een vervolging zich opdringt moet de voorkeur gegeven worden aan alternatieve 

afhandeling, met de probatiemaatregelen als prioriteit opdat de onderliggende 

verslavingsproblematiek zou bestreden worden.44  
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2.2.3 DE WET VAN 3 MEI 2003  

In navolging van de federale beleidsnota Drugs werd in juni 2003 een aantal fundamentele 

aanpassingen aangebracht aan de drugwetgeving. Met deze wetswijziging werd de drugproblematiek 

voorzien van een realistische en moderne aanpak met als uitgangspunt drie centrale pijlers.45  

 

a) Preventie voor niet-gebruikers en niet-problematische gebruikers 

b) Zorgverlening, risicobeperking en re-integratie voor problematische gebruikers 

c) Repressie voor producenten en handelaars 

De wetswijziging vond plaats door middel van twee wetten, in bijzonder door de Wet van 4 april 

2003 tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de gifstoffen, 

slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van art. 137 SV en 

door de Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het 

verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en 

antiseptica.46 

Naast enkele tekstuele opfrissingen wordt voor het eerst geopteerd om een onderscheid te maken in 

de drugwetgeving tussen cannabis en overige illegale drugs. Tevens wordt een onderscheid gemaakt 

tussen het bezit voor persoonlijk gebruik en het bezit met het oog op doorverkoop.  

Deze wetswijziging betekent niet dat het gebruik en bezit van cannabis wordt gelegaliseerd. Evenmin 

wordt voorzien in een gedoogbeleid, zoals in Nederland het geval is.  

De Belgische wetgever heeft er enkel voor gekozen om een zeer kleine specifieke groep van 

drugdelinquenten minder streng te gaan behandelen. In bijzonder gaat het over de meerderjarige 

recreatieve niet-problematische thuisgebruiker die geen openbare overlast veroorzaakt. Dit in 

tegenstelling tot een gedoogbeleid waar druggebruik en bezit op grote schaal worden gedoogd voor 

ruime categorieën van personen.47 

In art. 16 van de nieuwe drugwetgeving werd voorzien in een specifieke regeling voor dergelijke niet-

problematische druggebruikers. In geval het bezit van een gebruikershoeveelheid van cannabis werd 

vastgesteld bij een meerderjarige die geen openbare overlast had veroorzaakt en waar er geen 

sprake was van problematisch gebruik, werd niet overgegaan tot het opstellen van een proces-
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verbaal. Enkel een politionele anonieme registratie maakte het gevolg uit van dergelijk delinquent 

gedrag en wegens de anonimiteit kon niet meer tot vervolging overgegaan worden.48 

Met betrekking tot het begrip gebruikershoeveelheid had de regering er voor geopteerd geen 

maximale hoeveelheid vast te stellen. Het begrip werd gedefinieerd als “ een hoeveelheid die in één 

keer of binnen maximaal 24 uur kan worden gebruikt “. De regering was immers van oordeel dat het 

aantal grammen geen betrouwbaar en correct criterium is voor het bepalen van het problematisch 

karakter van het druggebruik.49  

Bij de bespreking van art. 16 wordt gesproken in de verleden tijd aangezien het besproken artikel 16 

niet meer deel uitmaakt van de huidige drugwetgeving, daar ze op 20 oktober 2004 vernietigd is 

geweest door het Arbitragehof wegens een schending van het legaliteitsbeginsel.50  

Een schending van het legaliteitsbeginsel werd gezien in een onvoldoende duidelijke omschrijving 

van de begrippen “openbare overlast“, “problematisch gebruik” en “gebruikershoeveelheid”. 

Dergelijke begrippen werden gezien als te vaag, onnauwkeurig en vatbaar voor verscheidene 

interpretaties wat op zijn beurt aanleiding geeft tot rechtsonzekerheid.51 

Een aanpassing van de drugwetgeving is niet beperkt gebleven tot de uitwerking van een nieuwe 

houding ten aanzien van de cannabisgebruiker. Een afschaffing als afzonderlijk misdrijf van 

druggebruik in groep was tevens één van de doorgevoerde wijzigingen aan de drugwetgeving. Dit 

betekent dat een vervolging die louter steunt op het gebruik in groep onmogelijk wordt. Niettemin 

zal deze wetswijziging de vervolging van de individuele gebruikers in de groep niet in de weg staan. 

Daarnaast werd ook werk gemaakt van een verdere uitwerking van een aantal nieuwe actoren en 

hun functies, in bijzonder de casemanager justitie, de casemanager volksgezondheid en de 

therapeutisch adviseur.52 
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2.2.4 DE RICHTLIJN VAN 1 FEBRUARI 2005 INZAKE HET BEZIT VAN CANNABIS 

VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK 

Het uitwerken van een nieuwe drugwetgeving met het oog op nadere definiëring van de onduidelijke 

begrippen, die aanleiding hebben gegeven tot vernietiging van art. 16, is nog niet aan de orde 

gekomen. Dergelijke afwezigheid van wetswijziging zorgt voor het ontstaan van een hiaat in het 

vervolgingsbeleid inzake cannabis. In afwachting van een aangekondigde wetswijziging heeft de 

minister van justitie samen met het college van procureur-generaals op 1 februari 2005 een 

gemeenschappelijke overgangsrichtlijn opgesteld.53  

Inzake vervolging bepaalt deze circulaire dat voor de laagste prioriteit moet gekozen worden in de 

situatie van het bezit door een meerderjarige van maximum 3 gram cannabis zonder enige 

aanwijzing inzake verkoop of handel. Deze regeling ligt nog steeds in de lijn van het eerder 

vernietigde art. 16 van de drugwet van 3 mei 2003. Deze bepaling voorziet tevens in een 

uitzondering, namelijk in geval het bezit zou gepaard gaan met verzwarende omstandigheden of een 

verstoring van de openbare orde.54 

Sinds mei 2008 wordt in het arrondissement Gent onder het bezit voor persoonlijk gebruik van 

cannabis maximaal 5 gram verstaan in plaats van 3 gram. Deze praktijk is er gekomen met akkoord 

van de procureur-generaal te Gent.55 

Inzake vaststelling en registratie wijkt de richtlijn af van de vroegere regeling voorzien in het 

vernietigde art. 16. Er wordt niet langer gekozen voor de anonieme registratie als reactie op dergelijk 

delinquent gedrag.56 De vaststelling van het bezit door een meerderjarige van een hoeveelheid 

cannabis die 3 gram niet overschrijdt of van 1 cannabisplant, bestemd voor persoonlijk gebruik, 

zonder verzwarende omstandigheid noch verstoring van de openbare orde, zal enkel aanleiding geven 

tot het opstellen van een vereenvoudigd proces-verbaal (VPV). In alle andere gevallen wordt een 

gewoon proces-verbaal opgesteld.57 

Dergelijk VPV wordt gedurende 1 maand bewaard bij de politiediensten en vervolgens overgemaakt 

door middel van een lijst aan het parket van de plaats van vaststelling. Dergelijke proces-verbalen 
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komen bovendien niet terecht in de parketstatistieken. Daarnaast worden de illegale middelen niet 

in beslag genomen, tenzij de betrokkene vrijwillig afstand doet hiervan.58 

Er kan met deze richtlijn van 1 februari 2005 misschien wel gesproken worden van een zeer beperkt 

gedoogbeleid, maar dit betekent niet dat het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik niet langer 

strafbaar is. Het gebruik en bezit van cannabis verdwijnen niet uit het strafwetboek. Een dergelijk 

gevoerd beleid mag immers niet betekenen dat druggebruik in onze maatschappij als normaal of 

alledaags wordt begrepen. In tegendeel, het parket beschikt nog steeds over de mogelijkheid tot 

vervolging. Bovendien geldt deze gunstregeling enkel voor het bezit van cannabis. In geval van bezit 

van overige illegale verdovende middelen moet gekeken worden naar een ministeriële richtlijn van 

16 mei 2003 betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale 

verdovende middelen.59 Deze richtlijn ligt tevens in het verlengde van de federale beleidsnota drugs 

die de regering goedgekeurd heeft op 19 januari 2001. Ook hier wordt de voorrang gegeven aan 

alternatieve afhandeling en doorverwijzing naar de hulpverlening.60 

2.2.5 BESLUIT 

Wanneer we de recente ontwikkelingen van het Belgisch drugbeleid en drugwetgeving bekijken, kan 

er opgemerkt worden dat het ultimum remedium beginsel als een rode draad doorheen het 

drugbeleid blijft lopen.  

 Alle ministers van justitie komen tot het besluit dat een strafrechtelijke sanctie, meer bepaald de 

gevangenisstraf, ten aanzien van druggebruikers zoveel mogelijk moet vermeden worden. 

Alternatieve maatregelen moeten een voorrang krijgen en dit op elk echelon van de 

strafrechtsbedeling. Deze alternatieve maatregelen maken het mogelijk om problematische 

druggebruikers door te verwijzen naar de hulpverlening met het oog op re-integratie in de 

maatschappij. Een doorverwijzingsfunctie vanuit justitie naar de hulpverlening is dan ook 

noodzakelijk om dergelijke personen in staat te stellen hun drugsproblemen op te lossen of minstens 

te kunnen beheersen.61  
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Tevens werd met het oog op een adequate doorverwijzing naar de hulpverlening sleutelbegrippen 

geïntroduceerd in de vernieuwde drugwetgeving: De casemanager justitie, de casemanager 

hulpverlening en het therapeutisch advies. Tot op heden zijn deze begrippen dode letter.62 

Niettemin moet met betrekking tot de huidige drugwetgeving vastgesteld worden dat deze niet in 

staat is duidelijkheid te creëren voor de rechtsonderhorigen. Alhoewel de basiswetgeving maar elf 

artikels telt, kunnen er toch moeilijkheden ondervonden worden bij de toepassing. Dit is te wijten 

aan het feit dat de wetgeving inzake drugs niet alleen terug te vinden is in die complexe kaderwet, 

maar tevens verspreid is over twee koninklijke uitvoeringsbesluiten.63 Daarnaast bestaat er nog een 

drugbeleid dat in grote mate afwijkt van de drugwetgeving en dat bovendien voor beperkte 

categorieën van drugdelinquenten als een zekere vorm van gedoogbeleid kan aanzien worden. Als 

kers op de taart is er nog steeds geen wetswijziging doorgevoerd na de vernietiging door het 

Arbitragehof van art. 16 van de drugwetgeving. Niettegenstaande deze lacune werd opgevangen 

door een ministeriële richtlijn, zorgt dit tevens voor onduidelijkheid bij de rechtsonderhorigen. Men 

kan zich immers, zoals Karel Van Cauwenberghe, de vraag stellen of een ministeriële richtlijn een 

vernietigde wettekst kan vervangen. Wetten worden immers gecreëerd in het parlement, terwijl 

ministeriële omzendbrieven het resultaat zijn van inspanningen afkomstig van de uitvoerende 

macht.64 

Kortom, een complexe drugwetgeving en onduidelijke wetswijzigingen bemoeilijken de handhaving 

inzake drugs en zorgen er voor dat mensen, waaronder ook professionelen, niet weten wat van hen 

wordt verwacht. Het parlement heeft dan ook de opdracht om met betrekking tot het vernietigde 

art. 16 de nodige inspanningen te leveren om deze wettelijke leemte weg te werken en te komen tot 

klare taal uitgaande van een wettelijk orgaan.  
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2.3 ACADEMISCH 

2.3.1 DE RELATIE TUSSEN DRUGGEBRUIK EN CRIMINALITEIT  

Het is voor velen niet onbekend dat druggebruikers, naast het illegaal druggebruik, vaak overgaan tot 

het plegen van druggerelateerde criminaliteit. Er is dan ook geen twijfel dat een groot deel van de 

delinquenten die in contact komen met justitie tevens illegale middelen gebruiken. Misdrijven 

worden vaak gepleegd als gevolg van het druggebruik of als middel tot financiering van het 

druggebruik. Druggebruik en drughandel kunnen met andere woorden linken vertonen naar een 

breder scala aan misdrijven, gaande van verkeersovertredingen tot geweldcriminaliteit.65 Een 

onderzoek inzake het arrest referral scheme, een alternatieve maatregel op niveau van opsporing, 

toonde dan ook aan dat drugdelinquenten hun toevlucht nemen tot verschillende categorieën van 

misdrijven met het oog op het financieren van het illegaal middelengebruik.66 

Het begrip druggerelateerde criminaliteit is geen leeg begrip en vergt een specifieke invulling. Er kan 

immers maar sprake zijn van druggerelateerde criminaliteit indien een causale relatie tussen de 

gepleegde feiten en het drugprobleem kan vastgesteld worden. Deze kwalificatie is van groot belang, 

juist omwille van de doelgerichte aanpak van criminaliteit. Wanneer bepaalde feiten kunnen worden 

gekwalificeerd als druggerelateerd, zal een behandeling van de drugdelinquent de voorkeur moeten 

krijgen op een repressieve aanpak.67 De samenleving heeft immers geen baat bij een repressieve 

bestraffing van een dader die tevens blijft rondlopen met een ernstige drugproblematiek. In 

dergelijke situaties bestaat er immers een grote kans dat na het beëindigen van de repressieve 

bestraffing, in bijzonder de gevangenisstraf, de betrokkene onmiddellijk terug zal overgaan tot het 

plegen van delinquent gedrag, juist omwille van dit drugprobleem.  

Het bestaan van een welbepaalde relatie tussen druggebruik en criminaliteit kan niet worden 

bediscussieerd68, maar een causaliteit of absoluut karakter van die relatie heeft nooit vastgestaan.69 

Concreet betekent dit dat er niet noodzakelijk in alle gevallen waarbij een druggebruiker overgaat tot 

crimineel gedrag een causale relatie aanwezig zal zijn tussen druggebruik en het gepleegde 

delinquent gedrag. Meer bepaald, een persoon die overgaat tot druggebruik zal niet noodzakelijk 
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omwille van dat druggebruik overgaan tot criminaliteit. Omgekeerd, een persoon die overgaat tot 

criminaliteit, zal niet noodzakelijk een druggebruiker zijn.70 

Niettegenstaande criminaliteit geen noodzakelijk gevolg is van druggebruik, toont onderzoek wel aan 

dat illegaal druggebruik de frequentie en intensiteit van delinquent gedrag kan versterken. Men 

spreekt van een vermenigvuldigend effect.71 Bovendien wordt vastgesteld dat de verslavingscarrière 

en de criminele carrière lijken samen te gaan. Wanneer beslist wordt door de betrokkene om over te 

gaan van recreatief gebruik naar problematisch gebruik, weerspiegelt deze evolutie zich in de stap 

naar vermogenscriminaliteit. Hieruit kan dus afgeleid worden dat een drugproblematiek niet leidt tot 

criminaliteit maar wel tot een verhoging van criminaliteit. Deze vaststelling wordt door vele auteurs 

bestempeld als het multiplier effect van problematisch druggebruik.72 

Er moet met andere woorden door de betrokken actoren in de strafprocedure, in bijzonder door de 

parketmagistraat in de fase van de vervolging en door de rechter in de fase van de straftoemeting, 

een gepaste afweging gemaakt worden tussen het opleggen van een repressieve bestraffing of 

toepassing van een alternatieve afhandeling. Deze afweging moet gemaakt worden aan de hand van 

de volgende beoordeling : Is er sprake van een druggebruiker die criminaliteit pleegt? Of eerder een 

crimineel die drugs gebruikt? Een antwoord op deze vragen maakt het mogelijk een besluit te 

formuleren omtrent de noodzaak en mogelijkheid inzake een behandeling van de drugdelinquent.  

Wanneer is er nu concreet sprake van druggerelateerde criminaliteit? Op basis van welke criteria 

komen betrokken actoren, in bijzonder de parketmagistraat en de rechter, tot dergelijk besluit?  

Het is vanzelfsprekend dat deze causale relatie tussen druggebruik en criminaliteit een complex 

vraagstuk vormt en niet eenduidig is.73  

Net zoals in het burgerlijk recht kan het causaal verband worden vastgesteld op basis van een 

vergelijking met een hypothetische situatie. Deze hypothetische situatie wordt gevormd door het 

wegdenken van het problematisch druggebruik zonder het wijzigen van de overige omstandigheden 

van de zaak. Er zal met andere woorden moeten gekeken worden of de feiten zich ook zouden 

voorgedaan hebben indien de delinquent niet het voorwerp was van enig problematisch 

druggebruik. Het strafdossier, eventueel aangevuld met verslaggeving door de justitie-assistent, kan 

een middel zijn voor de betrokken actoren om uit te maken of de gepleegde feiten al dan niet 

druggerelateerd zijn. In vele gevallen zal dit niet volstaan om een gewenste beoordeling omtrent dit 
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gegeven te bekomen. De aanwezige proces-verbalen in het strafdossier geven vaak blijk van een 

gebrek aan een duidelijk zicht op de drugproblematiek.74 Waarom de feiten gepleegd worden door 

de verdachte, de concrete leefomstandigheden van de betrokkene en gegevens omtrent het 

druggebruik zouden reeds bij het eerste verhoor door de politiediensten bevraagd moeten worden 

en aanwezig moeten zijn in het proces-verbaal. Vandaar het belang dat inzake potentiële 

druggerelateerde feiten, zoals diefstal met geweld en inbraken wordt overgegaan tot een verhoor 

door de politiediensten op grond van een standaardvragenlijst, waarbij op gewenste wijze wordt 

gepolst naar zaken die van belang zijn om voormelde beoordeling te kunnen maken.75 Op die manier 

is het mogelijk voor de bevoegde parketmagistraten of de onderzoeksrechter om reeds bij de 

aanvang een beeld te kunnen krijgen over het al dan niet bestaan van een causale relatie tussen het 

druggebruik en de gepleegde criminaliteit.76 Een duidelijk beeld zorgt immers voor een meer 

efficiënte en wenselijke doorverwijzing naar de hulpverlening.  

2.3.2 VISIE OP DRUGPROBLEMATIEK EN HET GEWENSTE GEVOLG 

De drugproblematiek is een moeilijk te bestrijden en complex fenomeen. Vandaar dat betreffend 

thema één van de meest beschreven items door de media en wetenschappelijke literatuur vormt. De 

discussie inzake drugdelinquenten straffen of helpen is een interessant onderwerp waar veel over te 

schrijven en te discussiëren valt. De onderwerping van drugdelinquenten aan maatregelen met een 

repressief of hulpverlenend karakter vormt dan ook één van de vele discussies omtrent criminaliteit 

en druggebruik. 

Er kan gewezen worden op het feit dat de visie van justitie en hulpverlening op de drugproblematiek 

niet altijd samenloopt. Niettemin is bij justitie het besef gekomen dat een niet-repressieve aanpak 

zich opdringt. Naar aanleiding van de talloze samenwerkingsverbanden, die in het leven zijn 

geroepen tussen justitie en hulpverlening, functioneren dergelijke twee instanties meer en meer op 

dezelfde golflengte. In bijzonder kan gedacht worden aan de hierna nog te bespreken proefprojecten 

Drugbehandelingskamer en Proefzorg, wat betreft de Belgische situatie. Ook over de landsgrenzen 

heen is werk gemaakt van samenwerkingsprojecten tussen justitie en drughulpverlening. 

De sleutel, een Gentse hulpverleningsinstantie en tevens een meldpunt in het kader van het 

proefzorgproject, ziet de drugproblematiek als een ziekteverschijnsel. Een chronisch complex 

probleem waarbij in overleg met de cliënt wordt gezocht naar een gepast traject rekening houdende 

met diverse levensdomeinen met het oog op het teweeg brengen van veranderingen in het leven van 
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de betrokkene.77 Ook justitie is van oordeel dat een drugprobleem in eerste instantie een 

gezondheidsprobleem is. Een samenwerking met de hulpverlening is dan ook noodzakelijk. De laatste 

jaren verloopt dergelijke samenwerking steeds beter en beter.78 

Bovendien kan vastgesteld worden dat het beeld dat de meerderheid van de gemeenschap heeft 

over drugdelinquenten en de drugproblematiek niet altijd lijkt overeen te stemmen met de realiteit. 

Vaak lijkt deze ingegeven te zijn door vooroordelen. Er wordt te vaak uitgegaan van de vaststelling 

dat problematisch druggebruik leidt tot financiële problemen.79 Dit proces is weliswaar geen fabeltje 

en in de meerderheid van de gevallen realiteit, maar het mag niet veralgemeend worden tot alle 

delinquenten die kampen met een drugprobleem. Automatisme is niet aan de orde. Onderzoek heeft 

immers aangetoond dat de relatie tussen druggebruik en kansarmoede een tweevoudige dimensie 

kent. Niet alleen kan men tot het besluit komen dat een drugsverslaving negatieve gevolgen heeft op 

financieel vlak en met andere woorden leidt tot kansarmoedige leefsituaties. Een sociaal-

economische en emotionele situatie kan het druggebruik verder in de hand werken. Er werd immers 

vastgesteld dat een kansarmoedeproblematiek kan leiden tot druggebruik. Deze 

kansarmoedeproblematiek kan tevens leiden tot druggerelateerde criminaliteit.80 Er mag dus niet 

alleen tot de omgekeerde gevolgtrekking besloten worden.  

Er kan dan ook vastgesteld worden dat druggebruik nauw samenhangt met een globale 

achterstelling, in bijzonder een lage scholingsgraad, geen inkomen, werkloosheid en migrant zijn. Een 

druggebruik kan leiden tot dergelijke vormen van achterstelling, maar dergelijke vormen kunnen op 

hun beurt leiden tot problematisch druggebruik.81 Met andere woorden, personen die het voorwerp 

uitmaken van een zekere achterstelling creëren een zekere subcultuur waarin druggebruik een 

belangrijke plaats kan innemen.82 Men probeert zich immers te distantiëren van de ideale wereld en 

neemt zijn toevlucht tot illegale praktijken.  

Dit alles heeft tevens zijn gevolgen voor het strafrechtelijk beleid. Een goed drugbeleid mag niet 

beperkt worden tot justitiële en volksgezondheidsaspecten. Er zal tevens aandacht moeten besteed 

worden aan het sociaal beleid waarbij onderwijs, tewerkstelling en huisvesting een bijzondere 

aandacht verdienen. Er zal met andere woorden op beleidsmatig vlak moeten gekeken worden naar 
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de fundamentele oorzaken die aan de grondslag liggen van een drugproblematiek. Op die manier 

wordt werk gemaakt van de sociale achterstand, aanwezig bij vele drugdelinquenten. Een 

geïntegreerd en integraal drugbeleid is dan ook onontbeerlijk in de aanpak van de 

drugproblematiek.83 

2.3.3. RELATIE JUSTITIE EN HULPVERLENING 

Het is duidelijk dat alternatieve afhandeling staat en valt met een al dan niet goede samenwerking 

tussen justitie en de drughulpverlening. Delinquenten met verslavingsproblemen moeten 

opgevangen worden in de hulpverlening via de verschillende modaliteiten inzake alternatieve 

afhandeling, die bestaan op alle echelons van de strafrechtsbedeling. Dat is duidelijk. Om deze 

doelstellingen te bereiken is samenwerking nodig. Men kan dan ook geen efficiënte doorverwijzing 

vanuit justitie naar de hulpverlening bewerkstelligen indien beide actoren los van elkaar zouden 

opereren.84  

Niet alleen is een samenwerking vereist tussen justitie en hulpverlening. Ook samenwerking tussen 

verschillende hulpverleningsinstanties dringt zich op. Het spreekt voor zich dat de veelheid aan 

drugproblemen bij een zeer groot aantal personen niet kan aangepakt worden door één enkele 

voorziening.85 

De complexiteit in de samenwerking tussen justitie en hulpverlening is onder meer te wijten aan het 

bestaan van een onderscheiden finaliteit tussen beide instanties.86  

De doelstellingen en uitgangspunten van de hulpverlening bestaan uit het begeleiden, ondersteunen 

en behandelen van cliënten met een vraag tot hulp, zodat dergelijke personen opnieuw in de 

maatschappij kunnen functioneren, zowel op psychologisch als sociaal vlak. De hulpverlening poogt 

in de eerste plaats een antwoord te bieden op een hulpvraag van een concreet individu. Wederzijds 

vertrouwen tussen cliënt en hulpverlener bekleedt een centrale positie in de aanpak van de 

drugproblematiek.87 De hulpverlening streeft met andere woorden naar zo een breed mogelijke 

ontplooiing van de mogelijkheden van een specifiek individu.  
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Wanneer we deze uitgangspunten en doelstellingen vergelijken met de standpunten van justitie, kan 

merkbaar een tegenstelling vastgesteld worden tussen beiden. Justitie handelt immers in functie van 

het maatschappelijk belang en waakt over de handhaving van het rechtssysteem. Openbare orde en 

algemeen belang zijn twee belangrijke waarneembare concepten wanneer we ons begeven op het 

justitiële terrein. Mogelijkheden tot individualisering in de strafrechtsbedeling is veel minder aan de 

orde dan in kader van een hulpverleningsaanbod.88  

Kortom, het is duidelijk dat justitie en de verslavingszorg werkzaam zijn op grond van een 

verschillende finaliteit. Deze vaststelling bemoeilijkt de samenwerking tussen beide instanties, wat 

niet betekent dat samenwerking overbodig zou zijn opdat een efficiënte doorverwijzing naar de 

hulpverlening mogelijk kan gemaakt worden. Een aanwezigheid van tegenstrijdige belangen vormt 

immers een moeilijk, maar weg te werken hinderpaal. Bovendien moet benadrukt worden dat 

verschillende actoren bij deze samenwerking zijn betrokken. Zowel politionele als justitiële diensten 

worden geacht samen te werken met de hulpverlening. Niet alleen politie en parket, maar. ook de 

magistratuur, de probatiecommissie en de commissie voorwaardelijke invrijheidsstelling zullen zich 

vaak bevinden in een samenwerking met de hulpverleningsinstanties. Bovendien kan een derde 

categorie geïdentificeerd worden in de samenwerking tussen justitie en hulpverlening, in bijzonder 

de justitie-assistenten. Dergelijke actoren, weliswaar werkzaam als medewerkers van het gerecht, 

moeten gezien worden als een brug tussen justitie en de hulpverlening. Diezelfde brugfunctie kan 

waargenomen worden bij de proefzorgmanager in kader van het proefzorgproject of de liaison in het 

kader van de drugbehandelingskamer.89 

Er kan maar sprake zijn van een goede samenwerking tussen justitie en hulpverlening wanneer er 

meer informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen beide actoren. Samenwerking impliceert immers niet 

alleen communicatie tussen de betrokken actoren, maar tevens een voldoende uitwisseling van 

relevante cliëntinformatie.90 Beiden moeten op de hoogte kunnen zijn van de wijze hoe gewerkt 

wordt inzake de drugproblematiek. Bovendien is het belangrijk dat informatie op efficiënte wijze 
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wordt doorgegeven tussen beide actoren. Concrete afspraken hieromtrent kunnen helpen om een 

voldoende graad van efficiëntie te bereiken inzake informatie-uitwisseling.91  

Een gebrek aan dergelijke afspraken inzake informatie-uitwisseling maakt dan ook één van de 

knelpunten uit in de samenwerking tussen justitie en hulpverlening. Overige knelpunten die kunnen 

geïdentificeerd worden in de noodzakelijke samenwerking tussen justitie en hulpverlening betreffen 

onder meer de gebrekkige dataverzameling bij justitie en hulpverlening waardoor een efficiënte 

opvolging van de betrokkene naar de hulpverlening niet mogelijk is. Anderzijds wordt er vaak 

vastgesteld dat de magistraten geconfronteerd worden met een weigering vanuit de hulpverlening 

om justitiële cliënten te begeleiden in het kader van een doorverwijzingstraject. Dit omwille van het 

gebrek aan voldoende motivatie uitgaande van de betrokken drugdelinquent. De betrokkene heeft 

dan wel zijn toestemming gegeven tot de alternatieve maatregel. Er is tevens sprake van justitiële 

drang aangezien een welbepaalde straf en vervolging als een zwaard van Damocles boven het hoofd 

zweeft van de drugsdelinquent.92 In principe kan er perfect gewerkt worden met dergelijke cliënten 

en is het aan de hulpverlening om dergelijke externe motivatie van de betrokkene om te buigen naar 

een interne motivatie.93 Onderzoek heeft immers aangetoond dat een justitiële behandeling onder 

drang of dwang niet minder effectief is op vlak van recidive en druggebruik, dan een vrijwillige 

behandeling. Een verandering in het gedrag van deze delinquenten is immers het gevolg van een 

langdurige deelname aan een behandeling en niet omwille van deze dwang of drang. Een langdurige 

behandeling zorgt op zijn beurt voor een grotere betrokkenheid in de gestelde activiteiten. De 

motivatie tot verandering bij de drugdelinquent is dan ook een dynamisch proces. Een proces van 

vallen en opstaan.94  

Een gebrek aan middelen en personeel bij de betrokken actoren staat tevens een gewenste 

samenwerking in de weg.95 In bijzonder kan gedacht worden aan de bijzonder hoge case load 

waarmee justitie-assistenten te maken krijgen in kader van een probatiemaatregel.96  
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Verschillende samenwerkingsverbanden die de laatste jaren zijn ontstaan door middel van talloze 

projecten trachten dergelijke knelpunten weg te werken.97 Om een volledig overzicht te krijgen van 

de samenwerking tussen justitie en hulpverlening, alsook de aanwezige knelpunten en 

randvoorwaarden binnen dergelijke relatie, kan verwezen worden naar de bestaande literatuur 

inzake dit topic. Het is dan ook een veelbesproken materie binnen de rechtsleer.98 
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                                   III WAT WETEN WE AL?  
 

Zoals reeds aan bod gekomen bij de bespreking van de methodologie, vindt als eerste een overzicht 

plaats van de theoretische beschouwingen uit de nationale en internationale literatuur met 

betrekking tot drie verschillende aspecten die verband houden met de centrale onderzoeksvraag. De 

vaststellingen die worden gedaan in dit deel, alsook de vaststellingen gedaan in het volgende deel 

inzake de drie zelf gekozen samenwerkingsprojecten zullen in het laatste hoofdstuk in overweging 

genomen worden voor een formulering van een antwoord op de centrale onderzoeksvraag.  

3.1 ALTERNATIEVE AFHANDELING 

De invoering van alternatieve straffen en maatregelen in het strafrechtelijk beleid is één van de 

meest vooruitstrevende vernieuwingen geweest van afgelopen decennia. 

Niet alleen op nationaal vlak groeit er een onvermijdelijke belangstelling voor dergelijke wijze van 

bejegening, ook op internationaal vlak zijn stimulansen waarneembaar.99 

Een opmars van alternatieve maatregelen is overduidelijk en dan ook niet te stoppen. Een 

belangrijke succesfactor voor deze alternatieve vorm van bejegening ligt in het feit dat deze 

maatregelen en sancties gericht zijn op het voorkomen of minstens verminderen van recidive.100 Ook 

overige aspecten, zoals hulp bij het vinden van werk, zullen noodgedwongen deel uitmaken van de 

alternatieve maatregel. Drugdelinquenten hebben immers te kampen met problemen op diverse 

levensdomeinen naast het problematisch druggebruik.  

Kortom, drugdelinquenten moeten in de hulpverlening terecht komen met het oog op re-integratie 

in de maatschappij. Aangezien de mogelijkheden van hulpverlening in de gevangenis bijzonder 

schaars zijn, zijn alternatieve maatregelen een onvermijdelijk instrument voor de aanpak van de 

drugproblematiek.101 

Tegen deze achtergrond bestaan dan ook op elk echelon van de strafrechtsbedeling verschillende 

mogelijkheden om probleemgebruikers door te verwijzen vanuit justitie naar de hulpverlening. 

Doorverwijzing vanuit justitie naar de hulpverlening houdt in dat bij betrokkenen aangedrongen 

wordt om naar de hulpverlening te gaan, weliswaar binnen een juridisch kader. Bij dergelijke 

doorverwijskanalen is er eerder sprake van drang dan van dwang want de betrokkene behoudt 

                                                           
99

 J. WILLEMSEN, F. DECLERQ en M. DAUTZENBERG, Het effect van alternatieve gerechtelijke maatregelen, 
Antwerpen, Maklu, 2006, 15. 
100

 J. WILLEMSEN, F. DECLERQ en M. DAUTZENBERG, Het effect van alternatieve gerechtelijke maatregelen, 
Antwerpen, Maklu, 2006, 34. 
101

 C. COLMAN, F. VANDER LAENEN en B. DE RUYVER, “De samenwerking tussen justitie en de (drug)hulpverlening. 
Randvoorwaarden voor een optimale interactie” in L. PAUWELS en G. VERMEULEN (eds.), Actualia Strafrecht en 
Criminologie, (313) 313. 



33 
 

steeds zijn keuzevrijheid wanneer de gunst van alternatieve afhandeling wordt voorgesteld door de 

bevoegde actor in de strafprocedure.102  

In wat volgt, wordt een overzicht geboden van de verschillende doorverwijzingsmogelijkheden die 

bestaan op alle echelons van de strafrechtsbedeling. Meer bepaald op het niveau van opsporing, 

vervolging, straftoemeting en strafuitvoering. Niettegenstaande op elk echelon van de 

strafrechtsbedeling alternatieve maatregelen bestaan om probleemgebruikers door te verwijzen 

naar de hulpverlening, kunnen tevens een aantal projecten geïdentificeerd worden in welbepaalde 

gerechtelijke arrondissementen die een goede samenwerking tussen justitie en hulpverlening, alsook 

een efficiënte oriëntatie naar de hulpverlening bevorderen. Dergelijke projecten bieden een gepast 

antwoord op lacunes die bestaan om drugdelinquenten op een efficiënte wijze door te verwijzen 

naar de hulpverlening. Deze projecten zorgen immers voor een grotere toenadering tussen diverse 

actoren uit justitie en drughulpverlening.103 Dit overzicht blijft beperkt tot het bespreken van de 

projecten “Proefzorg” en “Drugbehandelingskamer“, lopende in het gerechtelijk arrondissement 

Gent. Hoewel het proefzorgproject niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een effectevaluatie, 

wordt bij deze vorm van doorverwijzing toch stilgestaan aangezien deze onlosmakelijk verbonden is 

met de Gentse drugbehandelingskamer. Wat betreft de drugbehandelingskamer zal dieper worden 

ingegaan, daar deze recent het voorwerp heeft uitgemaakt van een effectstudie en deze resultaten 

gebruikt zullen worden voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag. 

3.1.1 NIVEAU OPSPORING 

Reeds in de fase van opsporing van de strafrechtsbedeling bestaan er mogelijkheden tot 

doorverwijzing van drugdelinquenten naar gespecialiseerde drugcentra voor begeleiding. Deze 

doorverwijzing gebeurt door politiediensten, weliswaar onder controle van het Openbaar Ministerie. 

In dit kader kan het sepot mits doorverwijzing gesitueerd worden, alsook het therapeutisch advies. 

A. SEPOT MITS DOORVERWIJZING 

De bewoording spreekt voor zich: dit fenomeen houdt in dat een strafbaar feit wordt geklasseerd 

zonder gevolg nadat de delinquent is doorverwezen naar de hulpverlening. Dit alles gebeurd in 

overleg met het parket. Concreet betekent het dat de politiediensten niet over de mogelijkheid 

beschikken om op autonome wijze een drugdelinquent door te verwijzen naar de hulpverlening, 

maar slechts na een beslissing van het parket. Het gaat om een vrijblijvende doorverwijzing waardoor 

de betrokkene zijn toestemming zal moeten geven. In tegenstelling tot het therapeutisch advies 
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wordt er niet gecontroleerd of betrokkene zich heeft aangeboden binnen de gespecialiseerde 

hulpverlening. Bovendien is niet voorzien in een sanctie in geval van niet-aanmelding bij de bevoegde 

instanties. Niettemin is betrokkene gekend bij het parket en kan deze steeds nog overgaan tot 

vervolging zolang de verjaringstermijn niet is ingetreden.104 

B. THERAPEUTISCH  ADVIES 105 

De federale beleidsnota drugs omschrijft deze doorverwijzing als volgt: 

Een werkvorm die tot doel heeft gebruikers van illegale drugs die opgepakt worden door de politie 

onder toezicht van het openbaar ministerie in contact te brengen met de hulpverlening met als doel 

uit te maken of een begeleiding aangewezen is.106 

Concreet houdt deze techniek in dat de politieactoren, die een drugsdelinquent verbaliseren, deze 

gebruiker onmiddellijk kunnen doorverwijzen naar professionele hulpverlening zonder dat de zaak 

eerst bij het parket belandt. Deze doorverwijzing is tevens vrijblijvend en wanneer betrokkene 

instemt met deze maatregel gaan de politiediensten over tot contactname met de bevoegde 

hulpverleningsinstantie verbonden aan dit therapeutisch advies. Op deze manier wordt de 

druggebruiker op snelle wijze in contact gebracht met de hulpverleningsinstanties en wordt 

onmiddellijk een afspraak vastgelegd tussen beide partijen. Een eerste oriëntatie naar de 

hulpverlening is geschied. De vraag of er effectief sprake is van een onderliggende 

verslavingsproblematiek behoort tot het werkterrein van de hulpverleningsinstanties die aan de 

hand van een aantal informatiegesprekken een verslag opmaken gericht tot het parket, politie en 

cliënt. Dit verslag komt terecht in het dossier en kan een eerste indruk geven aan het parket en 

eventueel de rechter inzake een zin tot verbetering van gedrag. Toestemming met deze maatregel 

houdt geen seponering in van de strafbare gedraging. De politiediensten beschikken immers niet 

over deze bevoegdheid. Enkel het openbaar ministerie waakt over de uitoefening van de 

strafvordering, rekening houdend met het opportuniteitsbeginsel.107 
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Niettegenstaande deze doorverwijzing plaatsvindt in een vroeg stadium van de strafprocedure, 

kunnen een aantal praktische problemen geïdentificeerd worden. Enerzijds beschikken de 

politiediensten over onvoldoende kennis met betrekking tot het hulpverleningsaanbod waardoor 

druggebruikers het risico lopen terecht te komen in de niet meest aangewezen instellingen. 

Anderzijds is vastgesteld dat deze gespecialiseerde instellingen niet over de nodige permanentie 

beschikken.108 

3.1.2 NIVEAU VERVOLGING 

Op parketniveau kunnen tevens mogelijkheden gesitueerd worden om drugdelinquenten door te 

verwijzen naar de hulpverlening. Enerzijds staat de bemiddeling in strafzaken ter beschikking van de 

parketten, anderzijds kan geopteerd worden voor de praetoriaanse probatie. Tevens zal het project 

Proefzorg worden toegelicht. Dit project situeert zich binnen het kader van praetoriaanse probatie 

wegens gebrek aan een eigen wetgevend kader.  

In het kader van de wet op de voorlopige hechtenis staat de invrijheidsstelling onder voorwaarden 

ter beschikking van de onderzoeksrechter, onderzoeksgerechten of vonnisrechter.109  

A. BEMIDDELING IN STRAFZAKEN 

Deze afhandelingsmodaliteit is ingevoerd door de wet van 10 februari 1994.110 Op grond van art. 216 

ter van het Wetboek van Strafvordering vervalt de strafvordering mits naleving van bepaalde 

voorwaarden gedurende een termijn die de 6 maanden niet mag overschrijden. Concreet betekent 

dit dat de Procureur des Konings over de mogelijkheid beschikt om een drugdelinquent een voorstel 

tot geneeskundige behandeling of andere passende therapie te doen, buiten het kader van enig 

vonnis van een rechter. Wanneer op dit voorstel ingegaan wordt door de verdachte en met andere 

woorden het volgen van een behandeling wordt ingezet, vervalt de strafvordering. Indien de 

voorwaarden niet worden nageleefd, zal het parket overgaan tot vervolgen van de betrokkene. 

Controle en toezicht op de maatregel valt onder de verantwoordelijkheid van een 

bemiddelingsassistent.111 
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Niettegenstaande strafbemiddeling een wettelijk geregelde doorverwijzingsmogelijkheid creëert 

voor drugdelinquenten, is deze afhandelingsmodaliteit enkel mogelijk voor delinquenten die een 

slachtoffer hebben gemaakt.112 Loutere middelengebruikers zonder geïdentificeerd slachtoffer vallen 

buiten de toepassing van de regeling inzake bemiddeling in strafzaken. Het parket zal dus enkel 

kunnen overgaan tot strafbemiddeling wanneer er sprake is van druggerelateerde criminaliteit, 

gepleegd door een dader met een drugproblematiek. Het is immers niet ondenkbaar dat 

problematisch gebruik kan leiden tot vermogenscriminaliteit in welbepaalde situaties.113 

Bovendien blijft deze maatregel niet vrij van kritiek. Er wordt immers vastgesteld dat een 

werktermijn van 6 maanden te kort is om de hulpverlening de mogelijkheid te bieden een zinvolle 

invulling te geven aan bemiddeling. Bovendien kan vastgesteld worden dat druggebruikers vaak 

omwille van die korte periode van zes maanden en met andere woorden de gelegenheid om snel op 

straat terug te geraken, gemotiveerd zijn tot bemiddeling in strafzaken.114  

B. PRAETORIAANSE PROBATIE 

Deze niet-wettelijk geregelde vorm van alternatieve afhandeling houdt in dat het parket overgaat tot 

het niet-vervolgen van de strafbare gedraging, mits de betrokkene zich laat behandelen voor zijn 

drugsproblematiek bij een door het parket aangeduide instantie. Het houdt met andere woorden een 

seponering in, mits naleving van welbepaalde voorwaarden. Op deze seponering kan steeds 

teruggekomen worden door het parket. Er is immers geen sprake van een verval van de 

strafvordering.115 

Ook de praetoriaanse probatie wordt niet altijd aanzien als het instrument bij uitstek.  
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Enerzijds is er sprake van een zekere vorm van willekeur. Het feit of een bepaald dossier zonder meer 

wordt geseponeerd, voor de rechtbank wordt gedagvaard of de keuze wordt gemaakt voor de 

praetoriaanse probatie, hangt vaak af van de persoonlijke interesse van de parketmagistraat. 

Praetoriaanse probatie kent slechts een sporadische toepassing in enkele arrondissementen, wat op 

zijn beurt het gelijkheidsbeginsel in het gedrang kan brengen.116 

Anderzijds is er in het kader van de praetoriaanse probate sprake van een overbelasting van de lokale 

recherchediensten met taken die niet tot hun takenpakket behoren. Het parket stuurt immers een 

kantschrift naar de politie met de opdracht contact op te nemen met de betrokkene en 

urinecontroles af te nemen. Te veel tijd en energie van de politiediensten en parket gaat verloren 

door deze alternatieve maatregel. Wanneer het parket een opvolging wenst, moet er 

noodgedwongen beroep worden gedaan op de strafrechter in het kader van een probatiemaatregel. 

Dit heeft tot gevolg dat pas in een later stadium de hulpverlening wordt geactiveerd.117 Het gebrek 

aan een wettelijk kader schept tevens zeer veel onduidelijkheid bij de betrokken drugdelinquent, in 

bijzonder inzake de duur van de maatregel.118 

C. PROEFZORG 

Het proefzorgproject situeert zich in het gerechtelijk arrondissement Gent en vindt zijn grondslag in 

een samenwerkingsprotocol “pilootproject proefzorg”, afgesloten op 15 juli 2005 tussen de minister 

van justitie, netwerk zorgcircuit Oost-Vlaanderen en de Procureur des Konings te Gent. Ook dit 

project is een doorverwijzingskanaal voor drugdelinquenten naar de hulpverlening op 

parketniveau.119 Het kan gezien worden als een aanvulling op de bestaande alternatieve maatregelen 

die ter beschikking staan van het parket. Het tracht voornamelijk tegemoet te komen aan de 

knelpunten binnen de praetoriaanse probatie.  

Het proefzorgproject geeft de mogelijkheid aan het parket om reeds in de fase van opsporing en 

vervolging van de strafrechtsbedeling daders van slachtofferloze druggerelateerde feiten, bij wie een 
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problematisch druggebruik of probleemgebruik kan vastgesteld worden, op efficiënte wijze door te 

verwijzen naar de hulpverlening.120  

Een positief aspect van dergelijk project kan gezien worden in het feit dat kort op de bal wordt 

gespeeld aangezien reeds vroeg na de feiten een oriëntatie naar de hulpverlening plaatsvindt. Niet 

alleen een snelle doorverwijzing naar de hulpverlening, maar ook een efficiënte en effectieve 

doorverwijzing maken deel uit van de doelstellingen van het proefzorgproject. Men streeft naar een 

maximale samenwerking tussen justitie en hulpverlening, dit met zo weinig mogelijk te ondervinden 

hinderpalen.121  

Het parket beschikt over de mogelijkheid om te kiezen voor de korte proefzorg ( KPZ) of de lange 

proefzorg ( LPZ). De korte proefzorg houdt enkel een doorverwijzing naar de hulpverlening in. Een 

behandeling en opvolging wordt niet noodzakelijk geacht door het parket.122 De lange proefzorg 

daarentegen wordt gekenmerkt door een ernstigere drugproblematiek van de verdachte waarbij een 

re-integratie in de maatschappij zich opdringt. In dergelijke dossiers zal een opvolging en 

behandeling van de betrokkene wel noodzakelijk zijn. Gedurende een periode van 6 maanden zal de 

proefzorgmanager de betrokkene blijven opvolgen en zal de verdachte moeten bewijzen dat het 

opgestelde behandelingsplan werd gerespecteerd.123 Dit gebeurt door de schriftelijke rapportages 

die de aanwezigheid bevestigen.124  

In geval van een gunstige evaluatie door de proefzorgmanager wordt de zaak geseponeerd. Bij een 

ongunstige evaluatie beslist het parket om de zaak te vervolgen, in bijzonder voor de 

drugbehandelingskamer op een themazitting Proefzorg.125 

D. VRIJHEID OF INVRIJHEIDSSTELLING ONDER VOORWAARDEN 

Deze modaliteit situeert zich binnen het kader van de wet van 1990 op de voorlopige hechtenis.126  
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Voorlopige hechtenis houdt in dat de verdachte van zijn vrijheid is beroofd gedurende het onderzoek 

in strafzaken. Deze wet biedt dan ook de mogelijkheid om de verdachte opnieuw in vrijheid te 

stellen, mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd. Deze invrijheidsstelling onder voorwaarden 

kan met andere woorden gezien worden als een alternatief voor de handhaving van de voorlopige 

hechtenis.127 Het zou immers compleet paradoxaal zijn dat enkel na de onderzoeksfase zou gestreefd 

worden naar een vervanging van de effectieve vrijheidsberoving door middel van de gunst van 

alternatieve bestraffing. Dit met het oog op re-integratie in de maatschappij.128 

Tot deze invrijheidsstelling onder voorwaarden wordt beslist door de onderzoeksrechter, de 

onderzoeksgerechten of vonnisgerechten, naargelang de fase waarin de strafprocedure zich bevindt. 

De voorwaarden verbonden aan deze maatregel kunnen opgelegd worden voor een termijn van 

maximum drie maand. Weliswaar zijn er mogelijkheden tot verlenging.129 Met andere woorden, 

drugdelinquenten kunnen op grond van deze maatregel doorverwezen worden naar de 

hulpverlening. In dit geval zal steeds het akkoord van betrokken drugdelinquent vereist zijn. Naast 

het zich laten onderwerpen aan een behandeling, zijn de volgende voorwaarden tevens mogelijk 

wanneer we te maken hebben met druggebruikers: medewerking met het gerecht, justitie-

ambtenaren en hulpverleners, vermijden van contact met bepaalde personen of plaatsen, werk en 

woonplaats vinden, afwezigheid van illegaal druggebruik ( te controleren met urinecontroles).130 

Het zijn opnieuw de justitie-assistenten die instaan voor de begeleiding en controle op de naleving 

van de voorwaarden. Een verslag over deze uitvoering van de voorwaarden wordt finaal bij het 

strafdossier gevoegd, zodat de rechter op het ogenblik van de straftoemeting hier rekening met kan 

houden bij het nemen van zijn beslissing.131 

Een knelpunt in deze modaliteit is het feit dat er vaak een discontinuïteit kan ontstaan, omdat de 

voorwaarden gekoppeld aan deze maatregel in de regel niet meer dan 6 maanden bedragen. 

Niettemin verschijnt de betrokkene in de meerderheid van de gevallen maar na 1 of twee jaar voor 
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de rechter. Bovendien stellen hulpverleners vast dat die periode van 6 maanden niet voldoende is 

om druggebruikers te overtuigen op vrijwillige basis verder te werken aan hun 

verslavingsproblematiek. Dit alles heeft tot gevolg dat er een lege ruimte ontstaat van toezicht en 

begeleiding van de drugdelinquent.132  

3.1.3 NIVEAU STRAFTOEMETING 

A. PROBATIE-OPSCHORTING EN PROBATIE-UITSTEL 

Deze vorm van alternatieve afhandeling is ingevoerd door de wet van 29 juni 1964 betreffende de 

opschorting, het uitstel en de probatie.133 Nadien kende ze talrijke wijzigingen. 

Deze wet voorziet in twee gunstmaatregelen, in bijzonder de probatie-opschorting en probatie-

uitstel. Dergelijke wijze van afhandeling kan aanzien worden als een gunst, maar dit betekent niet dat 

de betrokkene bepaalde rechten zou kunnen laten gelden op dergelijke maatregelen. Ook al voldoet 

de beklaagde aan de wettelijke voorwaarden, dan nog kan de rechter opteren voor het opleggen van 

een gevangenisstraf.134 

Aangezien we spreken van gunstmaatregelen is steeds de toestemming vereist van de beklaagde 

voor het gelasten van de opschorting en het uitstel. Dergelijke gunstvoorzieningen kunnen immers 

niet tegen de wil van de betrokkene uitgesproken worden.135  

Opschorting houdt in dat de uitspraak van de veroordeling wordt opgeschort gedurende een periode 

van minstens 1 jaar en hoogstens 5 jaar. Er is met andere woorden niet echt sprake van een 

veroordeling aangezien geen straf wordt uitgesproken door de rechter, alhoewel de feiten bewezen 

verklaard zijn. Uitstel houdt in dat de tenuitvoerlegging van de uitgesproken straf wordt uitgesteld 

voor dezelfde proefperiode als vermeld bij de opschorting. In dergelijke gevallen gaat de rechter dus 

wel over tot het uitspreken van een straf maar wordt deze gedurende de proefperiode niet 

uitgevoerd.  

Wanneer aan de opschorting of uitstel bepaalde voorwaarden worden verbonden dan spreekt men 

van probatie-opschorting en probatie-uitstel.136 
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In de situatie van drugdelinquentie maken deze voorwaarden het mogelijk drugdelinquenten door te 

verwijzen naar de hulpverlening en op die manier hen aan te moedigen te werken aan de 

onderliggende problematiek, de drugverslaving. Voorbeelden van probatievoorwaarden bij 

druggebruikers zijn dan ook: verbod bepaalde plaatsen te bezoeken, zich aan een behandeling 

onderwerpen, ingaan op uitnodigingen van probatieassistenten.137 

Worden deze probatievoorwaarden niet nageleefd gedurende de proefperiode, dan kan dit leiden 

tot een herroeping van de probatiemaatregel. Dergelijke herroeping kan immers aan het Openbaar 

Ministerie voorgesteld worden door de probatiecommissie.138 Het dossier komt terug bij het parket 

die de zaak opnieuw voor de rechtbank dient te brengen.139 

Het is duidelijk dat probatie, alvast in theorie, een interessante modaliteit is om drugdelinquenten 

door te verwijzen naar de hulpverlening. Dit standpunt vindt dan ook zijn weerslag in art. 9 van de 

drugwetgeving van 3 mei 2003. Dit wetsartikel staat de rechter toe om probatie-opschorting of 

uitstel te verlenen voor drugsdelicten, zelfs wanneer de antecedentsvoorwaarden voorzien in art. 3 

en 8 van de probatiewetgeving niet zijn nageleefd. De wetgever wil met deze regeling zoveel 

mogelijk drugdelinquenten onder de toepassing van de probatiewetgeving laten vallen. Deze 

uitzondering geldt enkel voor de feiten waar het eigen gebruik centraal staat. Misdrijven gepleegd uit 

louter winstbejag zullen niet van deze uitzondering kunnen genieten.140  

Wat betreft de knelpunten verbonden aan deze maatregel, kan verwezen worden naar de bespreking 

van de hieronder vermelde drugbehandelingskamer. 

B. DRUGBEHANDELINGSKAMER 

In navolging van het proefzorgproject werd in 2008 het “pilootproject drugbehandelingskamer”141 in 

het leven geroepen binnen de schoot van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.  
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Kort samengevat houdt dergelijke gespecialiseerde kamer zich bezig met niet-georganiseerde 

drugdelicten en druggerelateerde criminaliteit waarbij een problematisch druggebruik aan de basis 

ligt van de gepleegde feiten.142 Dergelijk project beoogt tegemoet te komen aan het bieden van een 

adequaat, wenselijk en snel antwoord op de heersende verslavingsproblematiek in België. Het is van 

uitermate groot belang dat drugdelinquenten onmiddellijk bewust worden gemaakt van de 

draagwijdte van hun daden en met andere woorden een snelle justitiële reactie kan plaatsvinden.143 

We spreken van een gespecialiseerde kamer binnen de Gentse rechtbank van eerste aanleg 

aangezien zowel de rechter, griffier als parketmagistraat gespecialiseerd zijn in de drugmaterie, wat 

een optimale behandeling van de zaak ten goede komt. Het is tevens aangewezen dat advocaten, die 

cliënten bijstaan in het kader van een DBK-procedure, voldoende kennis hebben van de werking van 

dergelijk project. Wanneer dergelijke advocaten genoten hebben van een bijzondere opleiding met 

betrekking tot de drugmaterie en de procedure voor de DBK, zal een vertegenwoordiging van de 

cliënt voor de rechtbank op kwaliteitsvolle wijze kunnen verlopen.144 

Dit project is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het is het resultaat van enkele bestaande 

knelpunten op het niveau van straftoemeting om drugdelinquenten op efficiënte wijze te kunnen 

doorverwijzen naar de hulpverlening. In bijzonder knelpunten binnen het huidig probatiesysteem. 

Ook de Amerikaanse Drug Treatment Courts, ontstaan in de jaren 80 in de Verenigde Staten, hebben 

een invloed gehad op de Belgische drugbehandelingskamers.  

In wat volgt zal kort stilgestaan worden bij deze twee zaken die aan de basis hebben liggen van de 

huidige Belgische drugbehandelingskamers. Vervolgens wordt het vervolgingsbeleid te Gent en de 

procedure uiteengezet.  

AFDELING 1: HISTORIEK 

§1 KNELPUNTEN BINNEN HET SYSTEEM VAN PROBATIE-

OPSCHORTING EN PROBATIE-UITSTEL   

Niettegenstaande het probatiesysteem interessante elementen aanreikt voor een doorverwijzing van 

drugdelinquenten naar de hulpverlening op straftoemetingsniveau, moet gewezen worden op het 
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feit dat het probatiesysteem nooit de dimensie heeft gekregen dat de ontwerpers voor ogen hadden. 

Er kan worden vastgesteld dat dergelijke alternatieve maatregel niet zo goed lijkt te werken in de 

praktijk. Het grootste probleem is dat omwille van de decennia lange politieke verwaarlozing justitie 

nooit de nodige middelen heeft gekregen om dit, oorspronkelijk goed bedoeld initiatief, op efficiënte 

wijze om te zetten in de praktijk. Dit heeft verstrekkende gevolgen gegenereerd voor het 

toekomstperspectief van het probatiesysteem.145 

Het huidig probatiesysteem wordt dan ook omschreven als een log systeem waarbij voorbij wordt 

gegaan aan de vaak wijzigende omstandigheden en gedragingen waarmee juridische actoren 

geconfronteerd worden inzake drugcriminaliteit.146 

Het grootste probleem dat zich stelt met betrekking tot probatie is de uitgestrektheid in de tijd 

waarmee dergelijk systeem een antwoord poogt te bieden op delinquent gedrag.147 Tussen de feiten 

en een uiteindelijke justitiële behandeling van de cliënt gaat heel wat tijd verloren. Net omwille van 

het feit dat drugdelinquentie een snelle reactie vergt, wordt dergelijk knelpunt ervaren als een 

belangrijke hinderpaal voor een efficiënte doorverwijzing naar de hulpverlening.148 

Een ander probleem dat zich stelt inzake probatie is de stroefheid waarmee een procedure bij niet-

naleving van de voorwaarden plaatsvindt.149 Ook hier stelt zich terug een tijdsprobleem. Een 

tijdsverloop van twee jaar tussen het niet-naleven van de probatievoorwaarden en een voorstel tot 

herroepen is geen ongewone zaak.  De niet onmiddellijke reactie vanuit justitie op het niet-naleven 

van de voorwaarden heeft de mogelijkheid aan de probant om het probatiesysteem dan ook te 

misbruiken.150 

Het voormelde gebrek aan middelen dat heerst bij justitie heeft tevens tot gevolg dat er 

onvoldoende personeel te werk kan gesteld worden opdat het systeem op optimale wijze zou 
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functioneren. Een goede omkadering waarin dit personeel dient te functioneren is tevens 

onontbeerlijk voor het welslagen van het systeem.151 

Om met kennis van zaken te kunnen beslissen over de meest geschikte voorwaarden die moeten 

verbonden worden aan de probatiemaatregel kan de justitie-assistent een maatschappelijke enquête 

bevelen. Niettemin deze enquête een noodzakelijke voorwaarde is voor het welslagen van probatie, 

wordt er in de praktijk maar zelden gebruik van gemaakt. Dit houdt dan ook verband met de enorm 

hoge case load waarmee justitie-assistenten geconfronteerd worden. Noch tijd, noch middelen 

kunnen vrijgemaakt worden voor het uitvoeren van dergelijke maatschappelijke enquêtes.152 

Bovendien kan vastgesteld worden, naar analogie met de praetoriaanse probatie, dat een beslissing 

tot een probatiemaatregel in grote mate afhankelijk is van de persoon van de magistraat, wat 

aanleiding kan geven tot een zekere vorm van willekeur. Niet alleen het gelijkheidsbeginsel, maar 

ook het legaliteitsbeginsel komt in het gedrang.153 

Kortom, onvoldoende intense begeleidingen, groot tijdsverloop, onvoldoende controle op de 

naleving van de voorwaarden en een slecht functionerende procedure bij niet-naleving van de 

voorwaarden maken het probatiesysteem niet geschikt voor drugdelinquenten. Er is dan ook nood 

aan bijkomende middelen op niveau van straftoemeting.  

§2 DRUG COURT ALS VOORLOPER  

Naast de aanwezige knelpunten binnen het probatiesysteem, kan ook gewezen worden op het feit 

dat de Belgische DBK zijn mosterd heeft gehaald bij de Drug Courts uit Canada en de Verenigde 

Staten. De eerste drug court werd opgericht in 1989 in Amerika, meer bepaald in Miami.154 Sindsdien 

kent dergelijke vorm van bejegening een toenemende toepassing in verschillende continenten. Ook 

in Australië, Canada en Europa is een stijgende implementatie van dergelijke bejegeningsvorm 

aanwezig. Weliswaar kennen deze praktijken verschillende inclusiecriteria, procedures en 

hulpverleningsvoorzieningen. Niettemin zijn de essentiële kenmerken gemeen.155 Verscheidene 

effectstudies met betrekking tot deze buitenlandse DBK’s hebben reeds aangetoond dat deze 
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rechtbank erin slaagt een reductie teweeg te brengen op vlak van recidive, druggebruik en overige 

levensdomeinen.156  

AFDELING 2 : VERVOLGINGSBELEID TE GENT 

Zoals reeds voormeld, druggebruikers horen niet thuis in de gevangenis. Ze moeten bij voorkeur 

doorverwezen worden naar de hulpverlening door allerlei alternatieve maatregelen en lopende 

projecten. Het pilootproject DBK en het proefzorgproject vormen in Gent een onderdeel van het 

arsenaal aan alternatieve maatregelen die openstaan voor drugdelinquenten.  

Een dagvaarding van een drugdelinquent voor de DBK is weliswaar geen automatisme waardoor 

steeds door de bevoegde parketmagistraat zal moeten nagegaan worden opdat de specifieke 

omstandigheden van de zaak zich ontlenen tot toepassing van het pilootproject DBK. In bepaalde 

gevallen zal een loutere seponering of proefzorg volstaan. In wat volgt wordt geen uitvoerig overzicht 

gegeven van het vervolgingsbeleid gehanteerd in het parket te Gent inzake drugdelicten en 

druggerelateerde criminaliteit.157 Er worden wel enkele aandachtspunten weergegeven. 

Concreet blijkt uit de interne beleidsnota, gehanteerd op het parket te Gent, dat telkens 

teruggegrepen wordt naar een aantal juridische criteria en beleidscriteria om uit te maken of de 

aanvang van een proefzorgprocedure of DBK-procedure al dan niet wenselijk is. Steeds zal gekeken 

moeten worden naar de concrete omstandigheden van de zaak en kunnen uitzonderingsgevallen 

voorkomen. Met andere woorden, er mag nooit abstractie gemaakt worden van voormelde 

richtlijnen.158 

De parketmagistraat beroept zich in eerste instantie op de criteria van problematisch gebruik en 

druggerelateerde criminaliteit, maar ook andere criteria zoals type drugs, frequentie van het gebruik, 

antecedenten in de drugssfeer, aanwezigheid minderjarigen, verkoop van drugs, studies en werk 

spelen een rol bij de doorverwijzing van de betrokkene.159 Dergelijke bijkomende criteria maken het 
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tevens mogelijk voor de bevoegde actoren om een oordeel te vellen over het al dan niet 

problematisch karakter van het gebruik.160  

Ondanks de zeer ruime draagwijdte van deze twee hoofdcriteria, maakt het de parketmagistraat 

mogelijk om proefzorg te onderscheiden van een dagvaarding voor de DBK. Zoals eerder al vermeld 

heeft deze gespecialiseerde kamer als doel drug- en druggerelateerde criminaliteit, gepleegd door 

een beklaagde met een problematische drugproblematiek en waarvan die verslaving tevens aan de 

basis ligt van de gepleegde feiten, te centraliseren. Concreet betekent dit dat er sprake moet zijn van 

druggerelateerde criminaliteit en een aan de grondslag van de feiten problematisch gebruik opdat 

een beklaagde wordt doorverwezen naar de DBK. Louter problematisch druggebruik zonder 

bijkomende vastgestelde misdrijven valt onder de toepassing van het proefzorgproject. Is er geen 

sprake van problematisch gebruik en druggerelateerde criminaliteit, dan zal een seponering of 

minnelijke schikking volstaan. Een doorverwijzing naar de hulpverlening dringt zich immers niet op in 

dergelijke gevallen. Criminaliteit zonder causaal verband waarneembaar tussen het druggebruik en 

de gepleegde feiten, zal een doorverwijzing naar de gewone correctionele rechtbank 

verantwoorden.161 De problematiek van druggerelateerde criminaliteit is reeds uitvoerig besproken 

bij het onderdeel relatie druggebruik en criminaliteit.162  

AFDELING 3: KERNPUNTEN INZAKE DE WERKING  

De oprichting van de DBK sluit perfect aan bij het ultimum remedium beginsel dat als een rode draad 

doorheen het strafrechtelijk drugsbeleid loopt. Dergelijke gespecialiseerde kamer houdt immers een 

efficiënte doorverwijzing in naar de drughulpverlening. Om dit te bereiken werkt de Gentse 

rechtbank nauw samen met uiteenlopende hulpverleningsinstanties.163  

In tegenstelling tot het proefzorgproject situeert deze maatregel zich op straftoemetingsniveau. In 

wat volgt zal het concrete traject voor de DBK besproken worden met inbegrip van de rolafbakening 

van diverse actoren. De drugbehandelingskamer verloopt volgens een duidelijk gestructureerde 

procedure en biedt een absolute meerwaarde tot het bestaande strafrechtelijk arsenaal aan 

maatregelen en sancties. 
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§1 OVERZICHT VERSCHILLENDE ZITTINGEN 

De concrete procedure voor de DBK verloopt in welbepaald vier fasen. In bijzonder een 

inleidingszitting, oriëntatiezitting, opvolgzitting en eindzitting.164  

Wanneer de beklaagde wordt gedagvaard voor de DBK, vangt de procedure aan met een 

inleidingszitting. Dergelijke zitting wordt gebruikt om de betrokkene in te lichten omtrent de 

concrete werking van de DBK en de redenen omtrent zijn doorverwijzing naar deze gespecialiseerde 

kamer. Ook de burgerlijke partij kan aanwezig zijn op dergelijke zitting en krijgt het woord.  

Reeds bij de inleidingszitting krijgt de betrokken drugdelinquent de kans om een eerste contact te 

hebben met de liaison. Dit wordt dan ook gezien als het grote voordeel van het DBK-systeem. Reeds 

op de eerste zitting kunnen concrete afspraken worden vastgelegd.165 

De liaison wordt gezien als de actor bij uitstek opdat een efficiënte doorverwijzing naar de 

hulpverlening zou plaatsvinden. Men kan deze figuur min of meer vergelijken met de 

proefzorgmanager in het kader van het proefzorgproject, maar met diens verstande dat er hier wel 

sprake is van een hulpverlener. Het is dan ook belangrijk dat de liaison tijdens het eerste gesprek op 

de inleidingszitting zijn concrete rol en positie verduidelijkt aan de betrokkene. Deze twee figuren 

mogen niet met elkaar vereenzelvigd worden. Het gaat over twee verschillende actoren, werkzaam 

op twee verschillende niveaus van de strafrechtsbedeling met een verschillende hoedanigheid. 

Niettemin kan de liaison naar het voorbeeld van de proefzorgmanager gezien worden als een 

brugfunctie tussen justitie en hulpverlening.166  

De taak van de liaison bestaat in het informeren van de cliënt over het bestaand 

drughulpverleningsaanbod met het oog op het vinden van de meest geschikte vorm van behandeling. 

Tijdens het eerste gesprek met deze liaison wordt er naast een aantal praktische zaken nogmaals 

uitleg gegeven inzake de DBK-procedure en de vereiste verwachtingen van de cliënt.167 Het is immers 

belangrijk dat een cliënt die verschijnt voor de DBK op voldoende wijze wordt geïnformeerd over de 
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werking van dergelijke kamer. Men is te vaak onvoldoende op de hoogte van het systeem bij een 

eerste informatieverstrekking door de rechter op de inleidingszitting. 

Gedurende een periode van twee weken tussen de inleidingszitting en de oriëntatiezitting heeft de 

cliënt de tijd om een behandelingsplan op te stellen, mits ondersteuning van de liaison. Gedurende 

deze periode zal de liaison de concrete problematiek van de cliënt nagaan, rekening houdend met 

diverse leefgebieden. Wanneer de oriëntatiezitting twee weken na de inleidingszitting aanbreekt, 

heeft de beklaagde de verantwoordelijkheid het opgestelde behandelingsplan voor te leggen en toe 

te lichten aan de rechtbank. Bij het opstellen van dit plan wordt rekening gehouden met 

verschillende levensgebieden waarbij betrokkene problemen zou kunnen ervaren als drugsgebruiker. 

Een beperking tot de loutere drugproblematiek is uit den boze.168  

Wordt dit plan goedgekeurd door de rechter, dan zal de zaak uitgesteld worden naar de opvolgzitting 

waarbij de cliënt zal moeten bewijzen dat dit plan op correcte wijze wordt nageleefd. De eerste 

maand vindt dergelijke zitting plaats om de twee weken. Nadien volstaat dat de cliënt verslag komt 

uitbrengen eenmaal per maand. Dit zal enkel het geval zijn indien tijdens de eerste maand het traject 

op positieve wijze is verlopen. Op die manier wordt de betrokkene beloond door de rechter voor het 

goede werk afgeleverd tijdens die eerste periode. Justitie tracht dan ook een externe motivatie van 

de beklaagde om te vormen tot een interne motivatie. Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn maar het feit 

dat men wordt beloond voor het naleven van de afspraken zet een goede dynamiek in gang.169 

Mogelijke bewijsmiddelen die openstaan voor de beklaagden zijn onder meer attesten van 

aanwezigheid op de gemaakte afspraken, urinecontroles, attesten van inschrijving bij de VDAB, 

opleidingen, budgetbeheer en afbetalingen aan burgerlijke partijen. Weliswaar geen limitatieve 

opsomming.170 Ook uit deze bewijsmiddelen blijkt dat het behandelingsplan niet louter betrekking 

mag hebben op het druggebruik maar overige levensdomeinen moet bestrijken.  
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Op de eindzitting zal de rechter overgaan tot het vellen van een eindvonnis, rekening houdend met 

de voorbije maanden en gelet op de toekomst.171 Ook de burgerlijke partij kan opnieuw aanwezig zijn 

en wordt aan het woord gelaten met betrekking tot de burgerlijke vordering.172 

De volledige proeftermijn waarbij de cliënt nauwlettend wordt opgevolgd door de 

drugbehandelingskamer bedraagt gemiddeld zes tot tien maanden. Dergelijke termijn zal variëren 

naar gelang het vooropgestelde behandelingstraject, opgenomen in het behandelingsplan.  Ook de 

inzet en vooruitgang van de cliënt zullen een rol spelen inzake de duur van de drugbehandeling.173  

Het is niet omdat de cliënt een procedure voor de drugbehandelingskamer heeft doorlopen en deze 

op succesvolle wijze heeft doorlopen, dat de rechter niet meer zal overgaan tot het uitspreken van 

een straf. Niettemin kan de rechter bij het betreffend eindvonnis rekening houden met een al dan 

niet succesvolle beëindiging van het behandelingstraject. De rechter kan, wanneer de 

omstandigheden zich ontlenen, eventueel gebruik maken van een probatiemaatregel.174 Op die 

manier kan de rechter de betrokkene de kans geven om na afloop van de DBK-procedure nog verder 

aan zijn verslavingsproblematiek te werken.  

Aangezien de persoon reeds de weg naar de hulpverlening heeft gevonden, er reeds kort op de bal is 

gespeeld en is gebleken dat de betrokkene voldoende gemotiveerd is om te werken aan zijn 

drugproblematiek, zal een probatiemaatregel na een DBK-procedure meer slaagkansen bieden dan 

los gezien van een DBK-procedure.175 

AFDELING  4 : DBK, EEN GESLAAGD PROJECT? 

De drugbehandelingskamer kent een succesvolle toepassing, daar bestaat geen twijfel over. Ook de 

cijfers liegen er niet om. 

Uit een kwantitatieve analyse is gebleken dat het proefproject zijn doel heeft bereikt. In bijzonder, 

een adequate doorverwijzing van drugdelinquenten naar de hulpverlening. In 70 % van de gevallen 

die voor de DBK zijn gekomen, werd een traject binnen de drughulpverlening opgestart.176 Van die 70 

% werden ongeveer de helft van de dossiers op positieve wijze afgesloten. Met andere woorden, het 
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behandelingsplan en de daarin opgenomen voorwaarden werden correct uitgevoerd. Wanneer het 

dossier op negatieve wijze werd afgesloten, kan men tot het besluit komen dat in 2/3 van dergelijke 

gevallen de voorwaarden niet werden nageleefd op het einde van het traject. Met andere woorden, 

het behandelingsplan werd perfect uitgevoerd in der beginne, maar op het einde besliste de cliënt 

zich niet meer te houden aan de voorwaarden.177 

Kortom, de DBK kent een succesvolle toepassing want de drugproblematiek is een moeilijk te 

bestrijden fenomeen. Het bestrijden van het drugfenomeen is immers een proces van vallen en 

opstaan dat met de grootste inspanningen moet aangepakt worden. De DBK tracht dan ook in de 

mate van het mogelijke dergelijk proces te beïnvloeden op positieve wijze. 

Daarnaast zijn alle betrokken actoren positief over de werking van de DBK en over de functie van de 

liaison. Hij wordt niet voor niets de hoeksteen van het DBK-project genoemd. Enerzijds zorgt zijn 

aanwezigheid op de inleidingszitting dat de weg naar de hulpverlening meteen wordt ingezet. De 

drempel voor een drugdelinquent om zich te begeven naar de drughulpverlening is immers bijzonder 

groot. Een aanwezigheid op de zitting van een actor uit de hulpverlening doet die drempel minstens 

verzachten. Anderzijds zorgt de hoedanigheid van de liaison als hulpverlener voor een bijkomend 

voordeel, het beroepsgeheim. Dit komt de vertrouwensband met de cliënt alleen maar ten goede 

met het oog op het uitwerken van een traject op maat.178  

Daarnaast worden de cliënten in tegenstelling tot een klassieke zitting voor een gewone 

correctionele kamer meer aan het woord gelaten in het kader van een DBK-procedure. Deze 

respectvolle benadering van drugdelinquenten zorgt bovendien voor een actieve inbreng van 

betrokkenen zelf. Er wordt dan ook van de betrokkene verwacht enige participatie aan de dag te 

leggen. Ook de aanpak van overige levensdomeinen dan het louter druggebruik vormt een positief 

punt. Daarnaast zorgt het feit dat kort op de bal wordt gespeeld en de snelle reactie die wordt 

gegeven op hervalsituaties of veranderingen op diverse levensgebieden voor een aanzienlijke 

meerwaarde ten aanzien van het klassieke probatiesysteem.179 Het doel van het DBK-project is dan 

ook kort op de bal spelen en lacunes die bestaan in het kader van een probatiemaatregel opvullen. 
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3.1.4 NIVEAU STRAFUITVOERING 

Ook op vlak van strafuitvoering kunnen doorverwijzingsmogelijkheden naar de hulpverlening 

geïdentificeerd worden. De bestaande doorverwijzingskanalen in deze fase situeren zich tegen de 

achtergrond van de mogelijkheden die er bestaan om vervroegd vrij te komen via de voorwaardelijke 

of voorlopige invrijheidsstelling. Wanneer dergelijke personen van deze gunstmogelijkheden kunnen 

genieten, zal een doorverwijzing naar de hulpverlening kunnen geschieden. 

A. VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING 

Deze modaliteit inzake tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf vindt zijn grondslag in de wet van 17 

mei 2006.180  

De veroordeelde drugdelinquent verkrijgt de mogelijkheid om een door de rechter opgelegde straf te 

ondergaan buiten de gevangenismuren, mits naleven van bepaalde voorwaarden gedurende een 

bepaalde proeftermijn.181 De betrokkene wordt met andere woorden vrijgelaten voor het einde van 

de gevangenisstraf, mits de daartoe vereiste voorwaarden worden nageleefd. Deze modaliteit kan 

perfect toegepast worden op drugdelinquenten aangezien het mogelijk is om aan de hand van de 

opgelegde voorwaarden deze uitvoeringsmodaliteit af te stemmen op de concrete activiteiten en 

specifieke situatie van de drugdelinquent. Met betrekking tot middelengebruikers kunnen immers 

steeds bijzondere voorwaarden gekoppeld worden aan de voorwaardelijke invrijheidsstelling. In 

bijzonder zal een doorverwijzing naar de hulpverlening getracht worden te bereiken met deze 

maatregel. Naast een behandeling kan het hebben of behouden van werk tevens intrinsiek onderdeel 

uitmaken van deze opgelegde voorwaarden. Daarnaast zijn de afwezigheid van nieuwe gepleegde 

strafbaarstellingen en contact houden met een justitie-assistent standaardvoorwaarden die 

onlosmakelijk zijn verbonden met de voorwaardelijke invrijheidsstelling.182 

De strafuitvoeringsrechtbank is de beslissende instantie voor de toekenning van verzoeken tot 

voorwaardelijke invrijheidsstelling. Meer nog , ze beschikt over de exclusieve bevoegdheid om zich 

uit te spreken over de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Tevens beslist ze over de gewenste 

voorwaarden die zullen gekoppeld worden aan deze uitvoeringsmodaliteit.  
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 Toezicht op de opgelegde voorwaarden valt onder de verantwoordelijkheid van de justitie-

assistenten.183 Worden de opgelegde voorwaarden gedurende de proefperiode op correcte wijze 

nageleefd dan heeft dit tot gevolg dat de betrokkene zich bevindt in een toestand van definitieve 

invrijheidsstelling.184 

B. VOORLOPIGE INVRIJHEIDSSTELLING 

Deze maatregel vindt niet zijn grondslag in een specifieke wet betreffende de voorlopige 

invrijheidsstelling, maar wel in ministeriële omzendbrieven. Een veroordeling tot een gevangenisstraf 

voor minder dan drie jaar berust op dergelijk regime. Voor langer gestraften geldt dit systeem niet. 

Daarvoor geldt het systeem van de voorwaardelijke invrijheidsstelling.185 Niettemin is deze maatregel 

ook mogelijk in bijzondere gevallen, los van enige duurbeperking. 

In tegenstelling tot de voormelde voorwaardelijke invrijheidsstelling komt de toekenning van de 

voorlopige invrijheidsstelling niet toe aan de strafuitvoeringsrechtbank. Het is de minister van justitie 

of de directie van de gevangenis die kan beslissen tot een onderbreking van de strafuitvoering door 

middel van een opschorting van de tenuitvoerlegging van de straf. Dergelijke maatregel valt niet 

onder de noemer van modaliteiten inzake tenuitvoerlegging van de straf. De uitvoering van de straf 

loopt immers niet door tijdens de proefperiode. Wel begint de verjaring te lopen, zodat een verdere 

strafuitvoering onmogelijk kan worden. 

De strafuitvoeringsrechtbank is wel bevoegd voor de voorlopige invrijheidsstelling wegens medische 

redenen, alsook de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op een verwijdering van het 

grondgebied of overlevering.186 

Verwarring moet dus vermeden worden tussen deze twee, toch sterk op elkaar gelijkende, 

maatregelen. Deze alternatieve maatregel heeft immers ook tot gevolg dat de veroordeelde wordt 

vrijgelaten voor het einde van de gevangenisstraf en dat bepaalde voorwaarden worden gekoppeld 

gedurende de proefperiode, aangepast aan de specifieke situatie van de drugdelinquent. De justitie-

assistent staat in voor de begeleiding en toezicht van de betrokkene met betrekking tot de na te 

leven voorwaarden. Deze maatregel biedt de kans aan drugdelinquenten in een detentiesituatie om 

de drugproblematiek aan te pakken in een therapeutische omgeving en op die manier te verzekeren 
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dat dergelijke personen terecht komen in de hulpverlening nadat ze in vrijheid worden gesteld. Dit in 

tegenstelling tot personen die het voorwerp uitmaken van een volledige uitvoering van de 

gevangenisstraf en die met andere woorden na deze integrale uitvoering terecht komen in de 

maatschappij zonder enige vorm van behandeling, begeleiding of toezicht. Pas wanneer de 

betrokkene de voorwaarden gedurende de proefperiode op succesvolle wijze heeft nageleefd, wordt 

de persoon definitief in vrijheid gesteld.187 
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3.2 EFFECTEN VAN ALTERNATIEVE AFHANDELING  

Zowel op beleidsmatig, maatschappelijk als academisch vlak is er een tendens tot alternatieve 

afhandeling, in bijzonder in het kader van drugdelinquentie.188  

De verschillende modaliteiten inzake alternatieve afhandeling die bestaan op alle echelons van de 

strafrechtsbedeling zijn reeds uitvoerig besproken in het vorig hoofdstuk. De vraag die nog rest is of 

dergelijke alternatieve maatregelen tot positieve resultaten leiden op vlak van effectiviteit. Is er 

sprake van een mirakel of eerder van een nuloperatie?  

Bovendien is het belangrijk dat het begrip effectiviteit op correcte wijze wordt afgebakend en met 

andere woorden wordt nagegaan welke effecten dienen gemeten te worden om tot een gepaste 

beoordeling te komen. 

Op al deze vragen is een antwoord gekomen met een effectstudie, uitgevoerd in opdracht van de 

programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en kaderend binnen het 

onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota Drugs. De studie nam een 

aanvang in 2004 en beëindigde zijn werkzaamheden in 2006.189 

Dergelijke studie getuigt van bijzonder groot belang aangezien effectstudies inzake alternatieve 

interventies in België geen automatisme zijn. Studies met betrekking tot outcome-resultaten komen 

binnen deze landsgrenzen bijzonder weinig voor. Het beschreven onderzoek moet dan ook gezien 

worden als het eerste Belgische antwoord op de vraag inzake de effectiviteit van alternatieve 

afhandeling. Het laat immers toe om uitspraken en vaststellingen te verrichten met betrekking tot 

eventuele verbeteringen die zijn opgetreden nadat een alternatieve interventie heeft 

plaatsgevonden.190  

De resultaten van deze studie zullen in het laatste deel van deze verhandeling getoetst worden aan 

overige effectstudies inzake samenwerkingsprojecten tussen justitie en de drughulpverlening. Met 

andere woorden, voormelde studie vormt het kader waarbij nadien wordt nagegaan hoe deze 

resultaten zich verhouden binnen het geheel aan onderzoeksresultaten met betrekking tot hetzelfde 

domein. Op die manier wordt getracht geïnformeerde uitspraken te verrichten op de vraag of 

alternatieve afhandeling al dan niet een keerpunt kan betekenen in het leven van een 
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drugdelinquent. De auteur is dan ook van oordeel dat men zich niet kan beperken tot één enkele 

studie om dergelijke vraag te beantwoorden. Bovendien vormt de effectiviteit van alternatieve 

afhandeling slechts één van de twee invalshoeken aan de hand waarvan onderzocht wordt of 

alternatieve afhandeling al dan niet een keerpunt kan betekenen.  

Als eerste wordt stilgestaan bij de gehanteerde methodiek. Vervolgens worden de resultaten 

besproken op vlak van druggebruik, overige levensdomeinen en recidive. 

3.2.1 METHODIEK  

Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een dossieranalyse op een steekproef van 565 

personen aan wie de gunst van alternatieve afhandeling werd toegekend omwille van 

drugdelinquentie. De follow-up periode bedroeg vijf jaar. De dossiers waren verspreid over drie 

gerechtelijke arrondissementen, in bijzonder Gent, Leuven en Luik.191 In totaal werden negen 

modaliteiten bestudeerd. Er was sprake van een evenredige verdeling van de dossiers over de 

diverse modaliteiten.192 

De samenstelling van de steekproef kent niet alleen een heterogeen karakter op vlak van de 

bestudeerde modaliteiten. Ook het profiel van de onderzoekspopulatie kent een dergelijke 

samenstelling. Weliswaar kunnen enkele vaststellingen gemaakt worden omtrent deze 

samenstelling. De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep is 28 jaar waarbij in de meerderheid 

van de gevallen sprake is van mannelijke delinquenten. Op vlak van druggebruik kan vastgesteld 

worden dat cannabis en heroïne het meest vertegenwoordigd zijn. De oorzaak voor het verlenen van 

een alternatieve afhandeling bestaat in de meerderheid van de gevallen uit het louter bezit of 

verkoop van illegale middelen. In de minderheid van de gevallen is er sprake van vermogens-en 

geweldcriminaliteit met een drugproblematiek aan de basis van de gepleegde feiten.193 

In het betreffende onderzoek is geen gebruik gemaakt van een controlegroep. Aangezien men met 

zekerheid moet kunnen aantonen dat de verleende alternatieve afhandeling an sich de werkelijke 

oorzaak is van eventuele verbeteringen of verslechteringen die zijn opgetreden na interventie, is het 

werken met een controlegroep in principe aangewezen. Een vergelijking tussen een experimentele 
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groep, die de alternatieve maatregel heeft ondergaan, wordt vergeleken met een vergelijkbare 

controlegroep, die de alternatieve maatregel niet heeft ondergaan.194  

De reden dat in deze effectstudie geen gebruik is gemaakt van dergelijke onderzoeksmethodiek is het 

feit dat in het kader van alternatieve afhandeling geen geschikte controlegroep kan gevonden 

worden. Delinquenten aan wie geen alternatieve afhandeling worden toegekend vormen immers 

geen goede controlegroep aangezien delinquenten die wel het voorwerp uitmaken van een 

alternatieve maatregel een duidelijk te onderscheiden geselecteerde groep zijn. Er wordt immers 

vereist dat een controlegroep een volledig gelijkaardige groep vormt aan de experimentele groep, 

weliswaar zonder de alternatieve interventie te hebben ondergaan. Omwille van het tijdsgebrek is 

men niet geslaagd om te komen tot een valabele controlegroep. Enkel een zeer tijdrovende 

matchingprocedure zou de onderzoekers mogelijk maken te komen tot een betrouwbare 

controlegroep.195 Hierdoor werd in het onderzoek slechts louter gewerkt met een experimentele 

groep waarbij de situatie van iedere betrokken drugdelinquent voor de alternatieve interventie werd 

vergeleken met de situatie na interventie, dit op vlak van diverse domeinen en zonder gebruik te 

maken van een controlegroep.196 

Het doel van het onderzoek bestaat enerzijds uit het bestuderen van een eventuele verbetering op 

vlak van druggebruik en overige levensdomeinen, anderzijds uit het meten van het effect op recidive. 

Het meten van de effectiviteit van alternatieve afhandeling wordt met andere woorden niet beperkt 

tot een louter recidive-onderzoek.  

Belangrijk om op te merken is het feit dat bij de overige effectstudies die nog zullen besproken 

worden in het kader van deze verhandeling steeds gekeken wordt naar dezelfde domeinen als in het 

kader van deze studie. Meer bepaald het effect op druggebruik, overige levensdomeinen en recidive. 

Op die manier kan, weliswaar met grote voorzichtigheid, een vergelijking gemaakt worden tussen de 

waargenomen resultaten. In wat volgt zullen de resultaten op vlak van deze domeinen elk 

afzonderlijk besproken worden. De auteur verkiest bovendien steeds dezelfde volgorde te hanteren 

aangezien betreffend onderzoek heeft aangetoond dat het goed doen op vlak van druggebruik en 

overige levensdomeinen de voorwaarden scheppen voor recidivebeperking. Het volgen van 

voormelde volgorde maakt deze congruentie tussen de levensdomeinen en recidive extra duidelijk.  
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3.2.2 EFFECT OP DRUGGEBRUIK 

Het meten van de effectiviteit van alternatieve afhandeling op vlak van druggebruik is geen 

evidentie. Het is belangrijk dat gezocht wordt naar objectieve criteria die een verbetering of 

verslechtering kunnen aantonen. Een subjectieve invulling door de onderzoekers moet vermeden 

worden.197 

In betreffend onderzoek werden volgende criteria gehanteerd om tot een gewenste beoordeling te 

komen:  

- problematisch gebruik zonder contact met de hulpverlening 198 

- problematisch gebruik en contact met de hulpverlening.199 

- gering of gecontroleerd gebruik.200 

- geen druggebruik.201 

Op basis van een dossieranalyse werd de situatie van de betrokken respondenten op vlak van 

druggebruik op het ogenblik van het aanleggen van het dossier vergeleken met hun situatie op het 

ogenblik van het einde van de alternatieve maatregel. 

Gelet op het cijfermateriaal, is het aantal problematische gebruikers zonder contact met de 

hulpverlening gedaald terwijl de overige groepen in aantal zijn toegenomen. Dit is ook logisch 

aangezien het onmogelijk is dat alle problematische druggebruikers overgaan tot een volledige 

stopzetting van druggebruik. Met andere woorden, er is sprake van een daling van problematisch 

gebruik en een stijging van gecontroleerd gebruik. Bovendien is er sprake van een aanzienlijk 

percentage aan delinquenten die na interventie geen druggebruik meer vertoond, in bijzonder 

32,1%. 

Bekijken we de resultaten op individueel niveau dan kan besloten worden dat 76% van de 

onderzoekssubjecten een verbetering vertoont met betrekking tot illegaal middelengebruik na 

interventie. Het resterende deel, in bijzonder 24% van de onderzoekssubjecten, bleef op hetzelfde 

niveau. Er was na interventie nooit sprake van een verslechtering inzake druggebruik.202 

Kortom, alternatieve afhandeling zorgt voor een aanzienlijke verbetering op vlak van illegaal 

middelengebruik. De verbeteringen die waren opgetreden na interventie waren zeer uitgesproken. 
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Volgende voorwaarden waren dan ook verbonden aan de alternatieve maatregelen: het volgen van 

een drugbehandeling, zich onthouden contact te hebben met het drugmilieu, urinecontroles 

uitvoeren, zich onthouden van druggebruik, verplaatsingen naar Nederland ter kennis brengen en 

verbod van dancingbezoek.203 Door het opleggen van deze voorwaarden worden de betrokkenen 

gestimuleerd zich te onthouden van illegaal middelengebruik, weliswaar onder justitiële drang. 

3.2.3 EFFECT OP DIVERSE LEVENSDOMEINEN 

Niet alleen het effect op druggebruik vormt een belangrijk onderdeel van het effectiviteitsonderzoek. 

Er moet ook gekeken worden naar het effect op overige levensdomeinen om tot een gewenste 

beoordeling te komen inzake alternatieve afhandeling. Op die manier wordt het immers mogelijk 

gefundeerde uitspraken te verrichten omtrent veranderingen die zich hebben voorgedaan in het 

leven van een drugdelinquent. Een alternatieve maatregel beoogt dan ook een volledige re-integratie 

van de betrokkene in de maatschappij.204 

In het onderzoek werden volgende domeinen bestudeerd: financiële situatie, huisvesting, sociale en 

familiale relaties en vrije tijd.205  

Een volledig overzicht geven van het aanwezige cijfermateriaal voor alle levensgebieden zou ons te 

ver leiden. Deze verhandeling beperkt zich dan ook tot het geven van de voornaamste bevindingen.  

 

Uit de effectstudie blijkt dat voor de meeste levensdomeinen een verbetering is opgetreden in de 

groep van onderzoekssubjecten. Opnieuw werden dergelijke verbeteringen beoordeeld aan de hand 

van objectieve criteria.  

Meer en meer personen slagen er in te beschikken over vast werk, vaste huisvesting, overwegend 

contacten met niet-gebruikers en een ingevulde vrije tijd. De verbeteringen op vlak van 

tewerkstelling en huisvesting waren het minst uitgesproken. De overgrote meerderheid van de 

delinquenten bleven status quo op vlak van dergelijke levensdomeinen. Op vlak van sociale en 

familiale relaties en vrijetijdinvulling scoorden de respondenten het hoogst na interventie. Op vlak 

van sociale en familiale relaties was er zelfs in de overgrote meerderheid van de gevallen sprake van 

een vooruitgang.206 
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Dit alles samengevat, alternatieve afhandeling zorgt voor een aanzienlijke verbetering op vlak van 

diverse levensdomeinen. Dit met het oog op een optimale re-integratie van de betrokkene in de 

maatschappij. Een mogelijke reden kan opnieuw gevonden worden in de volgende voorwaarden, 

gekoppeld aan de alternatieve maatregelen: het zoeken van werk en een vaste verblijfplaats, zinvolle 

vrijetijdsbesteding, verbod contact drugmilieu, verbod dancingbezoek, contact houden met justitie-

assistenten en nog vele andere voorwaarden die helpen de betrokkene te re-integreren in de 

maatschappij.207 

3.2.4 EFFECT OP RECIDIVE 

A. BEGRIP RECIDIVE 

Het is niet alleen belangrijk dat het begrip effectiviteit inzake alternatieve afhandeling op 

nauwgezette wijze wordt omschreven. Ook het begrip recidive vergt een precieze operationalisering. 

Recidive kan immers op verschillende wijzen omschreven worden. In dit onderzoek werd recidive 

gedefinieerd als volgt:  

“Het hebben van een nieuw politiecontact, waarvan proces-verbaal wordt opgesteld nadat een 

alternatieve afhandeling werd opgelegd.” 

Daarnaast is ook rekening gehouden met het feit of het proces-verbaal al dan niet werd gevolgd door 

een veroordeling of geldige afdoening.208 

Het doel van het onderzoek bestaat uit het nagaan hoeveel procent van de bestudeerde steekgroep 

na interventie geconfronteerd wordt met een nieuw politiecontact. Met andere woorden, er wordt 

gekeken naar welk deel van de onderzoekspopulatie gerecidiveerd heeft. 

Daarnaast werden ook recidivegraden berekend. Aan de hand van dergelijke PV-graden en 

veroordelingsgraden kan nagegaan worden hoeveel gemiddeld aantal feiten( proces-verbalen of 

veroordelingen) de betrokken drugdelinquent oploopt op jaarbasis voorafgaand aan de interventie 

en na interventie. Door deze twee waarden met elkaar te vergelijken wordt het mogelijk om tot een 

eventuele reductie in recidive te besluiten. Indien er daadwerkelijk sprake is van een reductie kan 

men immers spreken van een recidivebeperkend effect, uitgaande van de gunst van alternatieve 

afhandeling.209 
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B. RESULTATEN 

De prevalentie van recidive bedraagt 71,7 %. Meer bepaald, 71,7 % van de onderzoekspopulatie 

wordt geconfronteerd met een nieuw proces-verbaal na interventie. Kijken we naar het aantal 

veroordelingen, dan kan besloten worden tot een prevalentie van 37,2%. De prevalentie van nieuwe 

veroordelingen ligt dus veel lager dan de prevalentie van nieuwe politiecontacten. Opdat een 

realistische kijk op het recidivecijfer zou bekomen worden, moet tevens gekeken worden naar het 

aantal geldige afdoeningen na interventie. Bij dergelijke berekening komt men tot volgende 

recidivecijfers: 61, 8% recidiveert. Bovendien vindt in de meerderheid van de gevallen recidive plaats 

binnen de twee jaar nadat een alternatieve maatregel werd opgelegd.210 

Gelet op voormelde percentages, kan in principe besloten worden tot relatief hoge recidivecijfers. 

Niettemin kunnen deze hoge percentages gerelativeerd worden. Gelet op het groot aantal aanwezige 

veelplegers in de steekproef, in bijzonder 43%, is het vanzelfsprekend dat een totale stopzetting van 

delinquent gedrag bij alle deelnemers aan het onderzoek een ware illusie is. Om de kleine 

verbeteringen op vlak van recidive te kunnen waarnemen moet ook gekeken worden naar andere 

zaken dan het percentage uit de steekproef die na interventie recidiveert. Meer bepaald moet 

gekeken worden naar de recidivegraden om te kunnen besluiten of zich verbeteringen hebben 

voorgedaan op vlak van recidive. Deze recidivegraden maken het immers mogelijk om een zicht te 

krijgen op de gerechtelijke situatie van de betrokkenen voor de interventie, alsook na de interventie. 

Een vergelijking tussen beide situaties maakt het mogelijk antwoorden te formuleren omtrent 

eventuele verbeteringen die zich hebben voorgedaan. Er kan dan ook besloten worden tot een 

recidivebeperkend effect, uitgaande van alternatieve afhandeling, omwille van volgende redenen211 : 

 

- Uit de effectmeting blijkt dat 43% van onderzoekssubjecten slechts eenmalig of helemaal 

niet meer het voorwerp hebben uitgemaakt van een politiecontact na interventie. Bovendien 

loopt 60% van de betrokkenen geen veroordeling meer op na interventie.  

- Er kan een reductie vastgesteld worden op alle niveaus van de strafrechtsbedeling in het 

gemiddeld aantal proces-verbalen per jaar. Bij het berekenen van de PV-graden komt men 

immers tot het besluit dat 70 % van de onderzoekssubjecten minder feiten op zijn kerfstok 

heeft na interventie dan voorheen. Ook bij het berekenen van de veroordelingsgraden kan 

tot dergelijke reductie besloten worden. Met andere woorden, ook al is er sprake van 
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recidive, dan nog kan er vastgesteld worden dat de onderzochte delinquenten na interventie 

minder in aanraking komen met politie of veroordelingen oplopen dan voorheen. Er wordt 

met andere woorden minder gerecidiveerd.  

- Tevens is er een reductie in het aantal inbreuken op de drugwetgeving, vermogensdelicten 

en gewelddelicten. Zelfs wanneer er enkel wordt gekeken naar de recidivisten kan tot 

dergelijke reductie besloten worden. Met andere woorden, de recidivisten kwamen minder 

in aanraking met politie of gerecht omwille van voormelde misdrijven in de follow-up periode 

van vijf jaar, ondanks het feit dat alle onderzoekssubjecten druggebruikers zijn.  

Daarnaast moet nog een belangrijke vaststelling worden weergegeven, zoals blijkt uit de vergelijking 

van de resultaten over de verschillende modaliteiten heen. Er kan met voorzichtigheid vastgesteld 

worden dat naarmate men zich bevindt op een hoger echelon van de strafrechtsbedeling het 

recidivecijfer oploopt. Dit houdt in dat drugdelinquenten in een zo vroeg mogelijke fase moeten 

doorverwezen worden naar de hulpverlening. Een alternatief op niveau van opsporing of vervolging 

van de strafrechtsketen biedt betere slaagkansen op vlak van recidive dan een alternatief op niveau 

van straftoemeting of strafuitvoering. We spreken in termen van voorzichtigheid aangezien de 

invloed van het profiel van de onderzoekssubjecten niet mag verwaarloosd worden. Naargelang het 

type van alternatieve maatregel en het afhandelingsniveau neemt het profiel van de betrokkene een 

andere vorm aan, wat een onmisbare invloed uitoefent op de recidivecijfers. Zowel de leeftijd van de 

betrokkene, de aard van de middelen en de aard van de feiten kunnen hierbij verschillen. Meer 

bepaald, hoe verder men zich bevindt in de strafrechtsketen, hoe zwaarder de feiten en de 

drugproblematiek. Dit alles vertaalt zich dan ook in hogere recidivecijfers. De veelplegers zijn dan ook 

het sterkst vertegenwoordigd op vlak van strafuitvoering.212  

Naast het afhandelingsniveau hebben nog andere elementen een aanzienlijke invloed op recidive. 

Wie voorafgaandelijk aan de maatregel heroïne gebruikt, een problematische gebruiker is, geen vast 

werk heeft of vaste huisvesting, meer dan vijf politiecontacten heeft en vermogens-of 

geweldcriminaliteit heeft gepleegd, recidiveert vaker. Ook jong zijn en man zijn, vormen twee 

belangrijke voorspellers inzake recidive.213  

Wanneer de verbeteringen op vlak van levensdomeinen in verband worden gebracht met de 

recidivereductie kan besloten worden tot een sterke congruentie tussen beide elementen. Meer 

bepaald, na interventie ligt het recidivecijfer lager bij delinquenten die de gewenste situatie op vlak 
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van diverse levensdomeinen hebben bereikt. In bijzonder, geen druggebruik of niet-problematisch 

gebruik, vaste huisvesting, vast inkomen, voldoende ondersteunende sociale en familiale relaties en 

zinvolle vrije tijdsbesteding. Geringe verbeteringen leveren niet dergelijke resultaten op. 

Verbeteringen op vlak van diverse levensdomeinen vormen met andere woorden de 

randvoorwaarden voor een recidivereductie.214 

3.2.5 BESLUIT 

Het beschreven onderzoek heeft gezorgd voor belangrijke Belgische antwoorden op de vraag inzake 

de effectiviteit van alternatieve maatregelen op diverse echelons van de strafrechtsbedeling. 

Ondanks het hoge percentage aan recidive aanwezig onder de onderzoekspopulatie kan besloten 

worden tot een recidivebeperkend effect, uitgaande van alternatieve maatregelen. Dergelijke hoge 

prevalentie was immers te wijten aan de operationaliseringswijze van het begrip recidive, in 

bijzonder het aantal politiecontacten na interventie. De prevalentiecijfers inzake veroordelingen 

lagen dan ook een stuk lager. Daarnaast konden talloze andere redenen worden vermeld opdat tot 

een recidivebeperkend effect zou kunnen besloten worden. Ook de verbeteringen op vlak van 

diverse levensdomeinen waren niet te verwaarlozen. Alternatieve maatregelen trachten dan ook te 

werken aan de vele sociaal ongunstige omstandigheden waarin drugdelinquenten zich bevinden met 

het oog op een re-integratie van betrokkene in de maatschappij en een stopzetting van de criminele 

loopbaan. Kortom, alternatieve afhandeling doet positieve effecten ressorteren op vlak van recidive, 

druggebruik en diverse levensdomeinen. Telkens konden verbeteringen vastgesteld worden.215 

Net omwille van het feit dat de recidivereductie samenhangt met een verbetering in diverse 

levensdomeinen en met andere woorden het versterken van sociale bindingen, kan alternatieve 

afhandeling mogelijk beschouwd worden als een keerpunt in het leven van een drugdelinquent. 

Alternatieve afhandeling kan immers aanzienlijke veranderingen teweegbrengen in het leven van een 

drugdelinquent op vlak van diverse levensdomeinen, die op hun beurt de betrokkenen weerhouden 

van het plegen van delinquent gedrag. Deze recidivereductie wordt immers geacht zich op langere 

termijn te handhaven, net omwille van het samengaan met een realisatie van sociale bindingen. 

Indien de recidivereductie een oorzaak zou vinden in het afschrikwekkend effect van de alternatieve 

maatregel, dan zou deze recidivereductie slechts van korte duur zijn. Na het einde van de 

supervisieperiode is de kans groot dat de persoon terug hervalt in zijn criminele carrière. Kortom, 
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deze sterke congruentie toont aan dat alternatieve afhandeling is geslaagd in de realisatie van sociale 

bindingen tussen de betrokken drugdelinquent en maatschappelijke instituties.216 
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3.3 ALTERNATIEVE AFHANDELLING ALS KEERPUNT 

Om een antwoord te formuleren op de centrale onderzoeksvraag is het vanzelfsprekend dat eerst 

wordt nagegaan wat verstaan moet worden onder het begrip keerpunt. Hierbij aansluitend worden 

de theoretische beschouwingen omtrent het begrip desistance toegelicht, alsook de theoretische 

beschouwingen omtrent alternatieve afhandeling als mogelijk keerpunt. De vaststellingen die 

worden gedaan in betreffend hoofdstuk vormen geen antwoord op de centrale onderzoeksvraag, 

maar zullen uiteraard een belangrijke bijdrage vormen bij een beantwoording in het laatste 

hoofdstuk.  

3.3.1 HET BEGRIP KEERPUNT  

Op grond van de bestaande criminologische literatuur kan het begrip keerpunt gedefinieerd worden 

op volgende wijze:217 

“Een keerpunt is een levensloopgebeurtenis die een daadwerkelijke en een blijvende verandering 

teweegbrengt en een kentering kan betekenen in de criminele carrière.” 

In deze definitie is het duidelijk dat het moet gaan om een levensgebeurtenis die een blijvende 

verandering teweegbrengt of op zijn minst een heroriëntatie veroorzaakt in de prioriteiten van 

gestelde activiteiten. Keerpunten kunnen zowel sociale uitsluiting veroorzaken als kansen creëren. Ze 

leiden met andere woorden tot veranderingen in de levensstijl, rollen en zelf-concepten van 

welbepaalde personen.218 Ze zijn dan ook belangrijk en nuttig bij het begrijpen van veranderingen in 

het menselijk gedrag.219 Bovendien zorgen keerpunten voor veranderingen in het beeld dat 

welbepaalde personen hebben ten aanzien van andere personen en de wereld. Ervaringen met 

keerpunten kunnen zowel positieve als negatieve effecten ressorteren en kunnen zowel 

gebeurtenissen waarop een individu geen controle heeft, alsook gebeurtenissen die het voorwerp 

uitmaken van een individuele keuze omvatten.220 

Niettemin bestaat over het begrip keerpunt enige onduidelijkheid. In sommige gevallen wordt het 

begrip keerpunt gebruikt als een synoniem voor levensgebeurtenis, transitie, verandering of 

discontinuïteit. Andere onderzoekers wijzen er echter op dat een transitie of levensgebeurtenis niet 
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altijd een keerpunt inhoudt. Met andere woorden, er is meer nodig. Opdat dergelijke 

levensgebeurtenissen of transities kunnen worden bestempeld als een keerpunt, moet het in staat 

zijn significante veranderingen te bevorderen in de levensloop van een individu. Keerpunten worden 

vaak pas herkend nadat enige tijd is verstreken en wanneer het duidelijk is geworden dat er een 

daadwerkelijke verandering heeft plaatsgevonden in het leven van betrokkene.  

Bovendien kunnen keerpunten verschillende vormen aannemen. Mogelijke life-events of transities 

die als keerpunten in een criminele carrière van een delinquent kunnen fungeren zijn bijvoorbeeld 

ouderschap, school, huwelijk en het hebben van een job.221  

Het hebben van stabiel werk en het huwelijk worden in de literatuur omschreven als een van de 

meest effectieve katalysatoren tot positieve veranderingen. Wanneer een persoon bepaalde 

levensgebeurtenissen doormaakt tijdens de levensloop, zoals het vinden van een job of het aangaan 

van een huwelijk, doet dit het sociaal kapitaal verhogen door middel van het aangaan van deze 

nieuwe sociale banden. Deze levensgebeurtenissen kunnen dan worden beschouwd als keerpunten 

in een criminele carrière.222  

Sociaal kapitaal is ingebed in de sociale banden tussen individuen en sociale instellingen. Dit in 

tegenstelling tot het menselijk kapitaal, dat vervat zit in de vaardigheden en de kennis verworven 

door een bepaalde persoon. Sociaal kapitaal is een belangrijke factor in het ondersteunen en 

vergemakkelijken van sociale banden, die het individu verbindt met maatschappelijke instituties.223 

Het sociaal kapitaal wordt in de literatuur omschreven als een van de belangrijkste factoren die 

aanleiding kan geven tot desistance. Niettemin kan het ook een belangrijke oorzaak vormen voor de 

aanwezigheid van zwakke sociale bindingen met verschillende maatschappelijke instituties. Ook het 

leren van vaardigheden, die deel uitmaken van het menselijk kapitaal, kan een positieve invloed 

uitoefenen op het desistanceproces. Onder meer het bijbrengen van woonvaardigheden, 

vaardigheden inzake omgaan met middelen, alsook arbeidsgerichte scholing kunnen bijdragen tot 

een stopzetting van de criminele carrière.224 
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Kortom, deze banden met werk, partner of kind beperken de criminele kansen van betrokkene en 

verminderen de kans dat criminele neigingen worden omgezet in actie. Ze zijn in staat om negatieve 

paden te doorbreken.225 Niet alle banden zullen een positieve invloed uitoefenen op het 

desistanceproces. Farrall stelt dat het moet gaan om een job die gewaardeerd wordt en een kind dat 

je aan het denken zet. Volgens Farrall is het desistanceproces immers verbonden met zaken die de 

betrokkene sterk waardeert waardoor persoon in kwestie overgaat tot een herevaluatie van zijn 

levenswijze.226 

Nog mogelijke keerpunten die een uitweg kunnen bieden tot verandering zijn: religieuze 

betrokkenheid, militaire dienst, buitenschoolse activiteiten, het verhuizen naar een nieuwe omgeving 

en het breken met de peergroup.227  

Zoals reeds aangehaald, kunnen keerpunten ook negatieve effecten ressorteren. Keerpunten die als 

negatief worden ervaren zijn vaak gerelateerd aan een welbepaald verlies en omvatten 

interpersoonlijke problemen, zoals een echtscheiding, het overlijden van een naaste, problemen op 

vlak van gezondheid en mislukking in het bereiken van de eigen doelen, in bijzonder werkloosheid.228 

Andere voorbeelden zijn onder meer: langdurige opsluiting, latere jobinstabiliteit en zwaar 

drinken.229  

3.3.2 DESISTANCEPROCES: THEORETISCHE BENADERING 

A. WAT MOET VERSTAAN WORDEN ONDER DESISTANCE FROM CRIME? 

Sinds de jaren 90 is de criminologie en sociologie meer en meer aan de weg aan het timmeren met 

onderzoek naar de criminele carrière.230 Niettemin kan vastgesteld worden dat deze aandacht voor 

criminele carrières niet gelijkmatig verdeeld is. De etiologische benadering, meer bepaald “hoe” en 

“waarom” een bepaalde persoon een criminele carrière start, heeft een grotere aandacht gekregen 
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dan het desistanceproces.231 Niettemin is onderzoek naar het desistanceproces een zelfstandig 

onderzoeksdomein geworden binnen de levensloop-en ontwikkelingscriminologie.232 Wat moet nu 

verstaan worden onder desistance from crime?  

In de criminologische literatuur, meer bepaald een onderzoek van 2001 op naam van de heren 

Sampson en Laub naar het desistanceproces, wordt gestart met de vraag “Why do they stop“.233 

Wanneer we dit begrip op algemene wijze definiëren, dan kan het desistanceproces worden 

omschreven als een proces van afbouw en stoppen met criminaliteit. Het begrip desistance betekent 

immers “het afzien van” of zoals de heren Sampson en Laub het omschrijven, “Ceasing to do 

something”.234 Met andere woorden, desistance from crime is het resultaat van een 

ontwikkelingsproces, meer bepaald het afzien van criminaliteit op lange termijn en de opbouw van 

een zinvol leven.235 

De levensloopcriminologie en ontwikkelingscriminologie heeft aangetoond dat delinquenten niet 

gedurende gans hun leven misdrijven blijven plegen met een zelfde frequentie. Zelfs daders met een 

uitgebreide criminele loopbaan achter de rug staken na verkort van tijd, in functie van hun leeftijd, 

hun delinquent gedrag of toch minstens een deel hiervan. Kortom, in de meeste delinquenten schuilt 

een hoedanigheid van stopper van crimineel gedrag.236 Naar aanleiding van deze bevinding uit de 

levensloopcriminologie is het dan ook belangrijk om te weten “waarom “en “hoe” welbepaalde 

delinquenten overgaan tot een stopzetting van hun crimineel gedrag. Op basis van voormelde 

vaststellingen van de levensloopcriminologie kan besloten worden dat desistance een natuurlijk 

ontwikkelingsproces is, aangezien alle delinquenten op een bepaald ogenblik overgaan tot een 

stopzetting van hun criminele carrière. Niettemin kunnen justitiële interventies deze natuurlijke 

ontwikkeling beïnvloeden. Ook nog vele andere factoren kunnen daarnaast een invloed uitoefenen 
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op de levensloopbaan van betrokkenen.237 De gedachte dat enkel de justitiële reactie leidt tot 

desistance is dan ook een ware illusie.238  

De reeds eerder geformuleerde definitie is onvoldoende om het begrip op nauwkeurige wijze te 

omschrijven. Niettemin is het geven van een allesomvattende klare en duidelijke definitie een 

moeilijke opdracht. Onderzoek naar het desistanceproces wordt dan ook vaak verhinderd door een 

gebrek aan een algemeen aanvaarde definitie in de criminologische literatuur, alsook door de 

moeilijkheden verbonden aan het meten van een afwezigheid van delinquent gedrag.239 Men kan pas 

met 100 % zekerheid stellen dat iemand is overgegaan tot desistance wanneer die persoon 

overleden is. Zelfs dan blijven er vraagtekens hangen omtrent het precieze tijdstip van de 

stopzetting.240 Aldus Maruna: 

‘‘Desistance from crime is an unusual dependent variable 

for criminologists because it is not an event that happens, but 

rather it is the sustained absence of a certain type of event (in this case, 

crime)” 
241 

Er kunnen wel enkele vaststellingen worden geformuleerd die terug te vinden waren in de 

criminologische literatuur met betrekking tot het desistanceproces. 

Bepaalde auteurs, in bijzonder Laub en Sampson, duiden op het feit dat het beëindigen van crimineel 

gedrag moet onderscheiden worden van het desistanceproces. Deze auteurs geven aan dat een 

beëindiging het ogenblik is waarop de criminele activiteit wordt gestopt, in bijzonder de datum van 

het laatst gepleegde misdrijf. Desistance daarentegen is het onderliggende causaal proces dat de 

beëindiging van het delinquent gedrag ondersteunt. Desistance mag dan ook niet worden opgevat 

als een stipte gebeurtenis. Zoals deze auteurs aangeven in de literatuur: 

 “In our view, the process of desistance maintains the continued state of nonoffending.” 242  

Met andere woorden, desistance kan gezien worden als de reis die delinquenten doorlopen om tot 

een welbepaald eindpunt te komen in hun criminele carrière, waarna betrokken delinquenten nooit 

                                                           
237

 B.O VOGELVANG, Een sterk verhaal. Over de invloed van reclasseringswerkers op het stoppen met 
criminaliteit na detentie, Lectorale rede, Den Bosch, Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool, 2009, 5. 
238

 B.O VOGELVANG, Een sterk verhaal. Over de invloed van reclasseringswerkers op het stoppen met 
criminaliteit na detentie, Lectorale rede, Den Bosch, Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool, 2009, 5. 
239

 J. LAUB en R. SAMPSON, “Understanding desistance from crime” in M. TONRY (ed.), Crime of justice: a review 
of research, Vol. 28, Chicago, University of Chicago Press, 2001, (1) 8. 
240

 B.O VOGELVANG, Een sterk verhaal. Over de invloed van reclasseringswerkers op het stoppen met 
criminaliteit na detentie, Lectorale rede, Den Bosch, Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool, 2009, 17.  
241

 S. MARUNA, Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives, Washington DC, American 
Psychological Association, 2001, 17. 
242

 J. LAUB en R. SAMPSON, “Understanding desistance from crime” in M. TONRY (ed.), Crime of justice: a review 
of research, Vol. 28, Chicago, University of Chicago Press, 2001, (1) 11 ; F. MCNEILL, Towards effective practice 
in offender supervision, Glasgow, Scottish Centre for Crime and Justice Research, 2009, 4. 



69 
 

meer recidiveren. Bovendien is dit proces naar de mening van Sampson en Laub een niet-

onomkeerbare sociale transitie.243 Naast Sampson en Laub zijn nog vele andere onderzoekers het 

eens over het feit dat desistance moet aanzien worden als een proces, te onderscheiden van het 

begrip termination.244   

Een mogelijke definitie die kan gevonden worden in de criminologische literatuur is de volgende, 

meer bepaald een voorstel uitgaande van de onderzoeker Bas Vogelvang:  

 

“Desistance is het uitblijven van delictgedrag over een langere periode, hetgeen samenhangt met 

een overtuigde (verinnerlijkte) en actieve (gedragsmatige) investering van de desister in zijn sociale 

en materiële omgeving voor het bereiken van prosociale doelen, waarbij de omgeving zijn investering 

om met criminaliteit te stoppen daadwerkelijk en voortdurend bekrachtigt.” 245 

 

Met andere woorden een proces, een voortdurende strijd, aan te gaan door de betrokken delinquent 

in het afzien van het plegen van delinquent gedrag. Bovendien toont deze definitie aan dat het moet 

gaan over een bewust en actief afzien van het plegen van crimineel gedrag waarbij betrokkene 

investeert in relaties en omstandigheden die een alternatief kunnen vormen voor het delinquent 

gedrag. Er kan maar sprake zijn van desistance wanneer een veranderde attitude kan vastgesteld 

worden ten aanzien van delinquent gedrag, slachtoffers en het toegebrachte leed. Bovendien moet 

deze gewijzigde attitude tot uiting komen in de gedragingen gesteld door betrokkene.246  

Ook overige auteurs wijzen op het belang van een rolverandering of identiteitsverandering opdat er 

daadwerkelijk sprake zou zijn van desistance. Volgens Maruna is desistance dan ook enkel mogelijk 

wanneer “ex-offenders develop a coherent prosocial identity for themselves.” Maruna stelde onder 

meer vast in zijn onderzoek dat desisters uit de steekproef meer geloofden dat ze controle konden 

krijgen over hun leven in de toekomst dan persisters die het gevoel hadden gedoemd te zijn tot de 

situatie waarin ze zich bevonden. Andere auteurs, in bijzonder Sampson en Laub zijn het daar niet 
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met eens en stellen dat deze narratieve identiteitsverandering niet vereist is om te kunnen spreken 

van desistance.247 

Nog overige besluitvormingen die werden gemaakt in de criminologische literatuur omtrent het 

begrip desitance: desistance moet eerder opgevat worden als een gevolg van een gok of breuk, dan 

als het eindpunt van een langdurig denkproces. 

Boeck, Fleming en Kemshall stellen vast in hun onderzoek dat een delictpleger niet over de 

mogelijkheid beschikt om alle voor- en nadelen of met andere woorden het stopzetten en doorgaan 

met delinquent gedrag tegenover elkaar af te wegen. Het maken van dergelijke rationele keuzes zijn 

niet weggelegd voor delinquenten. Volgens deze auteurs moet uitgegaan worden van een gokkende 

delictpleger, eerder dan van een weldenkende persoon. Met andere woorden, de beslissing tot 

stopzetting van de criminele carrière moet gezien worden als een gok of het nemen van een risico. 

Zoals deze auteurs zelf aangeven in hun onderzoek: 248 

“Leaving their present high risk and crime lifestyles is in itself a risk and one they are ill equipped to 

take” 

Niettemin kan er sprake zijn volgens Maruna van een rationele keuze. Maruna schrijft immers in zijn 

onderzoek dat welbepaalde levensgebeurtenissen zorgen voor een breuk met het criminele verleden 

waardoor personen op een andere manier tegen de toekomst aankijken. Dergelijke ingrijpende 

gebeurtenissen dwingen de betrokkene tot aanpassen van zijn levensstijl op een rationele wijze. Het 

gokgedrag wordt met andere woorden doorbroken door een breuk, waardoor persoon overgaat tot 

de rationele keuze inzake stopzetting van het crimineel gedrag. Voorbeelden van dergelijke 

levensgebeurtenissen zijn onder meer: 

- Overlijden van een vriend 

- verraad tussen criminelen 

- Afschrikwekkend karakter van de gevangenisstraf 

- Vinden van een hoger doel: religie, spiritualiteit, vrijwilligerswerk 

- Alsook de alternatieve sancties 

Ondanks het feit dat dergelijke levensgebeurtenissen het potentieel hebben om bij te dragen tot 

voormelde breuk met het crimineel verleden en te leiden tot een rationele keuze voor desistance, 
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zijn nog andere zaken vereist opdat er sprake zou zijn van een daadwerkelijke breuk. Alternatieve 

afhandeling op zich leidt dan ook niet zomaar tot een breuk met de criminele carrière.  De voormelde 

gebeurtenissen dienen samen te gaan met het geloof van de delinquent dat er een voldoende kans 

bestaat dat hij de gewenste veranderingen in de levensomstandigheden zal bereiken. Met andere 

woorden, men moet beschikken over de vereiste motivatie om de gewenste veranderingen te 

ondergaan.249 Dergelijke levensgebeurtenissen moeten door betrokkenen zelf beschouwd worden als 

een mogelijkheid tot verandering en deze mogelijkheid moet dan ook op actieve wijze worden benut. 

Deze actieve inbreng van de desister wordt in de literatuur aangeduid door middel van de term 

Human Agency. Er wordt vereist dat betrokken delinquent gelooft in zijn eigen mogelijkheden tot 

verandering opdat dergelijke personen ook gebruik zou maken van deze mogelijkheden.250
 

Kortom, er bestaat geen allesomvattende definitie met betrekking tot het begrip desistance. 

Niettemin rijkt de desistanceliteratuur enkele factoren aan inzake wat verstaan moet worden onder 

het begrip desistance. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de theoretische perspectieven 

inzake een verklaring van het desistanceproces.  

B. THEORETISCHE PERSPECTIEVEN 

Naast de traditionele theorieën ter verklaring van desistance bestaat ook een recentere theoretische 

invalshoek, ontwikkeld door Maruna.251 Hierbij kunnen drie theoretische perspectieven worden 

onderscheiden.252  

Op grond van het eerste perspectief, in bijzonder het maturational perspectief, wordt desistance 

verklaard op grond van het verwerven van meer persoonlijke maturiteit en de hiermee 

samenhangende levenstransities. Binnen dit perspectief wordt gesteld dat naarmate delinquenten 

ouder worden, ze als het ware groeien uit de criminaliteit. Enerzijds omwille van het feit dat ze niet 
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hun resterende tijd willen spenderen in de gevangenis. Anderzijds omwille van het gebrek aan de 

nodige vitaliteit en energie voor het handhaven van de criminele carrière.253 

Het tweede perspectief, genaamd sociale bindingen-perspectief, verklaart desistance op grond van 

het aangaan van sociale bindingen. Tijdens de kinderjaren en adolescentie hebben sociale bindingen 

met school en familie een belangrijke invloed op het desistanceproces. Tijdens de volwassenheid 

hebben andere life-events een belangrijke invloed. Onder meer het aangaan van een huwelijk, 

stabiele tewerkstelling, kinderen en justitie.254 Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat niet de 

tewerkstelling of het aangaan van het huwelijk op zich een invloed uitoefent op het desistanceproces 

Het is de stabiliteit of betrokkenheid die zorgt voor positieve invloeden op vlak van desistance.255 Er 

wordt gesteld dat levensgebeurtenissen zoals het hebben van een vaste job of huwelijk het sociaal 

kapitaal doet toenemen, net omwille van het aangaan van dergelijke sociale bindingen. Dergelijke 

levensgebeurtenissen kunnen keerpunten betekenen in de criminele carrière van een delinquent.256 

Het zijn met andere woorden die keerpunten, in bijzonder deze levensgebeurtenissen, die zorgen 

voor sociale bindingen met maatschappelijke instituties, die op hun beurt het sociaal kapitaal doen 

toenemen.  

Als laatste hebben we het narratieve perspectief. Dit perspectief geeft aan dat naast externe 

levensomstandigheden zoals een job, huwelijk en leeftijd de betrokkene zelf ook voldoende 

gemotiveerd moet zijn om zijn levenswijze te veranderen en met andere woorden zijn criminele 

carrière stop te zetten. Ondanks het feit dat deze factoren een grote invloed kunnen uitoefenen op 

het desistanceproces is tevens de wil vereist van betrokkene. Dergelijke factoren moeten door 

betrokkenen zelf gezien worden als mogelijkheden tot verandering.257 Hierbij wordt rolverandering 

gezien als een belangrijk aspect. Er moet dan ook een verandering plaatsvinden van crimineel naar 

niet-crimineel of met andere woorden naar een productief lid van de samenleving.258 De delinquent 

ondergaat een identiteitsverandering en een wijziging van zijn toekomstperspectief. Deze 
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identiteitsverandering wordt door Maruna onder meer aangeduid met de term “cognitieve 

transformatie”. Er moet dan ook gekeken worden naar de wijze hoe delinquenten hun leven invullen 

en zichzelf hierin zien.259 

3.3.3. DESISTANCEPROCES BIJ DRUGDELINQUENTEN : ONDERZOEK NAAR 

ALTERNATIEVE AFHANDELING ALS MOGELIJK KEERPUNT 

Het is duidelijk dat binnen de levensloop van welbepaalde personen verschillende keerpunten 

kunnen geïdentificeerd worden. In deze verhandeling wordt niet het geheel van factoren die een 

invloed kunnen uitoefenen op desistance behandeld.   

De vraag die specifiek wordt gesteld in betreffend hoofdstuk, gelet op de centrale onderzoeksvraag, 

is in welke mate alternatieve afhandeling bij drugdelinquenten als keerpunt kan fungeren in de 

criminele carrière. Hiervoor zal gekeken worden naar binnenlandse, alsook buitenlandse literatuur. 

Zorgen alternatieve straffen en maatregelen voor een daadwerkelijke gedragsverandering in hoofde 

van de betrokkenen en welke factoren beïnvloeden dit proces?  

Onderzoek naar desistance helpt ons immers te begrijpen “waarom” en “hoe” mensen ophouden 

met het plegen van criminaliteit. De resultaten uit desistance-onderzoek bieden ons richtlijnen 

inzake het “waarom-aspect” en hoe het strafrechtelijk beleid zou kunnen georganiseerd worden 

opdat strafrechtelijke interventies het desistanceproces zouden kunnen bevorderen of toch niet 

onnodig zouden hinderen. Inzichten uit de ervaringen van delinquenten die hun criminele carrière 

hebben stopgezet na interventie kunnen bijdragen in het verder verfijnen van de strafrechtelijke 

inspanningen om mensen te helpen bij het stopzettingsproces van de criminele carrière.260 

In het vorig hoofdstuk is reeds aangetoond dat alternatieve afhandeling positieve effecten doet 

ressorteren op vlak van recidive, alsook verbeteringen op diverse levensdomeinen. Er werd dan ook 

een recidivebeperkend effect aangetoond. Op basis van de voorgaande resultaten bestaat een 

vermoeden dat alternatieve straffen en maatregelen een keerpunt kunnen betekenen in de criminele 

carrière van een drugdelinquent. Niettemin zijn kwantitatieve effectstudies niet in staat om aan te 

tonen wat het verhaal is achter de verandering. Dergelijke studies laten niet toe na te gaan wat het 

veranderingsproces is dat aan de basis ligt van een eventuele stopzetting van de criminele carrière.261 

De vragen “waarom” iets werkt en “hoe” zijn soms belangrijker dan de vraag of “het werkt”. Met 

andere woorden, “waarom” en “hoe” een bepaalde maatregel of project een verandering 

                                                           
259

 P. NELISSEN, “Schuilt in elke doorzetter een stopper? Een exploratief onderzoek naar de toepassing van de 
levensloopcriminologie bij interventies”, Proces 2010, 89(2), (108) 112. 
260

 F. MCNEILL, S. FARALL, C. LIGHTOWLER en S. MARUNA, how and why people stop offending: discovering 
desistance, 2012, 4. 
261

 F. MCNEILL, Towards effective practice in offender supervision, Scottish Centre for Crime and Justice 
Research 2009, 13. 



74 
 

teweegbrengt in de levenssituatie van drugdelinquenten is belangrijker dan de vraag of het project 

daadwerkelijk veranderingen heeft teweeggebracht.262 Niettemin worden deze black box-questions 

vaak genegeerd.263  

Voor dergelijke vragen moet gekeken worden naar kwalitatieve studies met betrekking tot de invloed 

van de alternatieve maatregel op het desistanceproces van drugdelinquenten. Meer bepaald, 

onderzoek dat aantoont in welke mate alternatieve maatregelen als keerpunt kunnen fungeren. Het 

is immers belangrijk om te weten welke de concrete oorzaken zijn waarom drugdelinquenten, reeds 

in contact gekomen met justitie en politie, uit het delinquente toneel verdwijnen en met andere 

woorden desisteren. Aan wat moeten alternatieve maatregelen en sancties voldoen opdat ze zouden 

kunnen zorgen voor dergelijke gedragsverandering bij betrokken drugdelinquenten? Indien zich een 

stopzetting van criminaliteit voordoet na interventie, aan wat is dit dan te wijten? Is dit het resultaat 

van de interventie zelf of aan overige sociale of individuele processen? De literatuur inzake 

alternatieve afhandeling negeert maar al te vaak de sociale en persoonlijke processen die mogelijks 

het individu kunnen beïnvloeden. Daardoor negeert het op haar beurt de mogelijkheid dat het 

misschien niet de alternatieve maatregel op zich is die zorgt voor verandering, maar overige factoren 

of een combinatie van de maatregel en die overige factoren.264 

Bovendien kan vastgesteld worden dat onderzoek naar het desistanceproces bij drugdelinquenten 

enorm schaars is. De desistanceliteratuur focust zich in bijzonder op de algemene populatie van 

delinquenten en niet op de specifieke groep van drugdelinquenten. Ondanks het feit dat sinds de 

jaren 90 meer en meer interesse is gekomen voor onderzoek naar het desistanceproces, is empirisch 

onderzoek met betrekking desistanceproces bij drugdelinquenten in de absolute minderheid. Dit is 

een spijtige zaak aangezien het toch belangrijk is om te weten wat drugdelinquenten kan 

weerhouden van het plegen van delinquent gedrag. Enerzijds vormen drugdelinquenten een 

belangrijk aandeel in de gepleegde criminaliteit. Anderzijds oefent de onderliggende 

drugproblematiek een grote invloed uit op de gepleegde criminaliteit.265  
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Wanneer blijkt dat alternatieve afhandeling erin zou slagen drugdelinquenten aan te moedigen tot 

het maken van een ommekeer in hun criminele loopbaan, dan is een opsluiting van 

drugdelinquenten een ware verspilling van de gevangeniscapaciteit.266 

De reeds eerder beschreven theoretische beschouwingen omtrent het desistanceproces en 

mogelijke keerpunten blijven van toepassing op deze categorie van delinquenten. Het huwelijk, 

krijgen van kinderen en werk kunnen tevens fungeren als mogelijke keerpunten in de criminele 

carrière van drugdelinquenten.267 Niettemin moet vastgesteld worden dat het desistanceproces bij 

drugdelinquenten veel moeizamer verloopt dan bij overige delinquenten, net omwille van de 

onderliggende drugproblematiek. Er wordt gesteld dat druggebruik een factor is die een succesvol 

desistanceproces kan schaden. Druggebruik kan dan ook leiden tot onstabiele relaties, uitstel van 

ouderschap, omgang met deviante peer groepen, onstabiele werksituaties waaronder werkloosheid, 

werkverzuim en een late toetreding tot de arbeidsmarkt.268 Zoals reeds vermeld in deze 

verhandeling, het herstelproces van drugdelinquenten gaat gepaard met vallen en opstaan. Een 

patroon van regelmatige ontsporingen is niet ongewoon bij dergelijke delinquenten.269 

Niet alleen onderzoek naar het desistanceproces bij drugdelinquenten kent een schaars karakter. 

Ook onderzoek naar de relatie tussen alternatieve afhandeling en het desistanceproces is in de 

absolute minderheid. 

In wat volgt, is een overzicht terug te vinden van nationale en internationale studies die het verband 

hebben onderzocht tussen alternatieve afhandeling en het desistanceproces. 

A. NATIONAAL ONDERZOEK 

AFDELING 1: OMSCHRIJVING 

Op nationaal vlak kan gekeken worden naar een exploratief onderzoek uitgevoerd in het kader van 

een doctoraatsonderzoek, genaamd “keerpunten in de criminele carrière van druggebruikende 

delinquenten”. Dit is op heden de enigste informatie die beschikbaar is in België omtrent alternatieve 

afhandeling als mogelijk keerpunt.  
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In het onderzoek werd gepeild naar de percepties van betrokken drugdelinquenten inzake de 

alternatieve maatregel, waaraan zij onderworpen waren, en welke invloed deze maatregel naar hun 

mening heeft uitgeoefend op hun levensloop. Dit gebeurde door middel van semigestructureerde 

interviews, face-to-face afgelegd bij 47 drugdelinquenten met een leeftijd tussen de 18 en 45 jaar, 

allen onderworpen aan een alternatieve maatregel binnen het gerechtelijk arrondissement Gent of 

Leuven.270 Semigestructureerde interviews laten toe dat betrokken deelnemers zich vrij kunnen 

uitlaten over hun betreffende levenssituatie met een garantie dat alle noodzakelijke informatie 

wordt verzameld.271 Alle categorieën van drugdelinquenten kwamen in het onderzoek aanwezig. Van 

niet-problematische druggebruikers tot heroïnegebruikers, alsook plegers van 

vermogenscriminaliteit en wervingscriminaliteit. Ook verschillende modaliteiten inzake alternatieve 

afhandeling kwamen aan bod. Dit naar het voorbeeld van de reeds eerder beschreven nationale 

effectstudie272. Deze studie is dan ook gebaseerd op dergelijke outcome-studie. In wat volgt worden 

de voornaamste bevindingen van het onderzoek toegelicht.273  

AFDELING 2: BEVINDINGEN 

Alternatieve afhandeling kan leiden tot een verandering in het leven van betrokken drugdelinquent. 

Dit is reeds aan bod gekomen bij de beschrijving van de resultaten van de effectstudie inzake 

alternatieve afhandeling. Maar welke verklaring kan gegeven worden voor een eventuele stopzetting 

van de criminele loopbaan en verbeteringen op diverse levensdomeinen na een alternatieve 

maatregel te hebben ondergaan? “Waarom” en “Hoe” gaan drugdelinquenten over tot een 

stopzetting van de criminele carrière na de toepassing van de alternatieve afhandelingsmodaliteit? Is 

het de alternatieve afhandeling op zich die aan de basis ligt van dergelijke positieve effecten of 

spelen andere oorzaken een grotere rol in het desistanceproces?  

De voornaamste bevinding uit betreffend onderzoek is het feit dat het justitiële component van de 

alternatieve maatregel, alsook de hulpverleningscomponent in de meerderheid van de gevallen niet 

voldoende is voor het bereiken van desistance bij drugdelinquenten. Weliswaar kan het justitieel 

contact voorafgaand aan de maatregel, alsook het controlecomponent verbonden aan de 

alternatieve maatregel, meer bepaald de ad hoc supervisie met de “de stok achter de deur”, een 
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welbepaalde invloed uitoefenen op de levenssituatie van welbepaalde drugdelinquenten. Hetzelfde 

kan gezegd worden over de doorverwijzing van drugdelinquenten naar de hulpverlening, die door 

dergelijke alternatieve maatregelen mogelijk wordt gemaakt. Ondanks het feit dat deze aspecten 

potentieel kunnen bijdragen tot de creatie van een keerpunt in de criminele carrière van een 

drugdelinquent, zijn in de meerderheid van de gevallen nog overige factoren vereist die vaak de 

grootste verandering zullen teweegbrengen in de levenssituatie van betrokkene. In wat volgt vindt 

een overzicht plaats van mogelijke factoren die tevens een rol kunnen spelen in het bereiken van 

desistance, naast het justitieel-en hulpverleningscomponent. 

Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de factoren die buiten het kader van de 

alternatieve maatregel vallen en deze die verbonden zijn aan de alternatieve maatregel.  

Factoren van de eerste categorie, zoals gebleken uit de verklaringen afgelegd tijdens de interviews, 

zijn onder meer het aangaan van relationele en familiale bindingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan het aangaan van een nieuwe relatie, het aangaan van een huwelijk of het zorgen voor de 

kinderen vlak voor of tijdens de alternatieve maatregel. Deze factoren versterken het sociaal 

kapitaal. Dergelijke factoren houden bovendien geen verband met de alternatieve maatregel an sich. 

Met andere woorden, desistance doet zich voor na het ondergaan van een alternatieve afhandeling, 

maar het keerpunt bevindt zich buiten het kader van deze alternatieve maatregel. Ook het 

stopzetten van bestaande relaties kan een keerpunt betekenen in het leven van een betrokken 

drugdelinquent. Opnieuw situeert betreffend keerpunt zich buiten het kader van een alternatieve 

maatregel. Verdere contacten met het bestaand sociaal netwerk zouden immers een succesvol 

desistanceproces kunnen belemmeren. Dit zal voornamelijk het geval zijn wanneer het druggebruik 

een zeer belangrijke plaats inneemt in het leven van betrokken delinquent.  

 

Het is duidelijk dat voormelde factoren vallen buiten het kader van de alternatieve maatregel. 

Niettemin kan de alternatieve maatregel zelf ook bijdragen tot een versterking van het sociaal 

kapitaal en met andere woorden bijdragen tot het bereiken van desistance. Dit kan onder meer 

gebeuren door middel van voorwaarden die worden verbonden aan de alternatieve maatregel 

waarbij wordt gestreefd op diverse levensdomeinen orde op zaken te stellen. Naast de aanpak van 

de drugproblematiek wordt vaak ook vereist dat overige levensdomeinen dan het louter druggebruik 

worden aangepakt door betrokken drugdelinquent. Een drugdelinquent heeft immers te kampen 

met diverse problemen op verscheidene levensgebieden. Tijdens de proefperiode wordt door 

justitie-assistenten dan ook getracht een maatschappelijk gewenste structuur teweeg te brengen 

naast het volgen van een drugbehandeling. 
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Kortom, alternatieve afhandeling schept het kader waarbinnen veranderingen bij betrokken 

drugdelinquenten worden gestimuleerd, weliswaar onder justitiële drang. Een effectieve 

gevangenisstraf hangt immers boven het hoofd van betrokkenen als het zwaard van Damocles. Deze 

gevangenisstraf zal worden uitgevoerd bij niet-naleving van de opgelegde voorwaarden.  

Mogelijk voorwaarden die opgelegd worden aan betrokkenen kunnen enerzijds kaderen in het 

oplossen van structurele problemen, zoals het hebben van schulden. Anderzijds wordt ook vereist 

van betrokken personen dat een volledig andere levenswijze wordt aangenomen als alternatief voor 

de huidige levenssituatie. Onder meer het zoeken van werk en een concrete vrije tijdsinvulling zijn 

mogelijke voorwaarden die met betrekking tot dit kader kunnen verbonden worden aan de 

alternatieve maatregel.  

Met andere woorden, in deze gevallen kan het keerpunt liggen in het naleven van de justitiële 

doelstellingen die op onlosmakelijke wijze verbonden zijn met de alternatieve afhandeling. Door het 

stellen van voorwaarden in het kader van de alternatieve maatregel wordt een eerste stap gezet naar 

overige keerpunten (zoals tewerkstelling), die de levensloop van betrokkenen kunnen veranderen. 

Alternatieve afhandeling schept het kader waarin betrokkene wordt gemotiveerd tot verandering 

van zijn criminele levenssituatie.  

Niettegenstaande respondenten de nadruk hebben gelegd op deze sociale, relationele en familiale 

bindingen als mogelijke oorzaak voor de stopzetting van de criminele carrière, geven ze ook het 

belang aan van de eigen motivatie om te veranderen. Er is pas echt sprake van een keerpunt indien 

betrokken delinquenten het daadwerkelijk willen. Aldus een betrokken respondent: 

“Als je het zelf niet wilt, dan gaat dat eigenlijk niet hé. Je probeert dan dingen te omzeilen en zo. Als je 

niet wilt, wil je niet. En dan kan niemand je daartoe dwingen uiteindelijk.”274 

Cognitieve transformaties vormen dan ook in vele gevallen een belangrijke oorzaak van een 

eventuele stopzetting van crimineel gedrag. Het is perfect mogelijk dat betrokkenen op het ogenblik 

van interventie nog niet ”klaar zijn” voor de gewenste veranderingen terwijl enkele jaren later zij wel 

de vereiste motivatie hebben gevonden om te stoppen met crimineel gedrag. De oorzaak voor deze 

plotse motivatie en innerlijke verandering kan door velen niet altijd aangeduid worden. Dit “klaar 

zijn” voor veranderingen in de levenssituatie kan tevens gepaard gaan met levensgebeurtenissen die 

een invloed hebben uitgeoefend op de levensingesteldheid van betrokkene. Naast het aangaan van 

relationele banden, zoals reeds vermeld, kunnen ook eerdere gebeurtenissen in het leven van 
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betrokkene een invloed uitoefenen op deze cognitieve transformatie. Als voorbeeld kan het 

overlijden van een vriend gezien worden als een gebeurtenis die personen kan motiveren tot 

verandering. Zelfs de ervaring van een eerdere gevangenisstraf werd door sommige respondenten 

aangemerkt als een aanzienlijke invloedfactor op de levensloop van betrokkenen en als een 

toegangsweg tot innerlijke verandering. Als gevolg van negatieve ervaringen met dergelijke 

gevangenisstraf proberen delinquenten het ondergaan van deze straf voor een tweede maal te 

vermijden. Respondenten verklaren immers dat zonder deze voorafgaande gevangenisstraf de 

alternatieve maatregel niet zou hebben geleid tot hetzelfde succes. Ook een hervalsituatie werd door 

welbepaalde respondenten aangeduid als een kans tot een daadwerkelijke stopzetting van 

delinquent gedrag. Dergelijke hervalperiode heeft betrokkene doen nadenken over de bereidheid tot 

verandering.  

Kortom, het desistanceproces bij drugdelinquenten is niet eenvoudig en gaat gepaard met vallen en 

opstaan. Het desistanceproces verloopt veel moeilijker dan bij overige categorieën van delinquenten. 

Desistance moet dan ook gezien worden als een proces en niet als een welbepaalde gebeurtenis. In 

de meeste gevallen zal er pas sprake zijn van een definitieve stopzetting na enkele hervallingsfasen te 

hebben doorlopen. Dit heeft dan ook te maken met het feit dat drugdelinquenten vaak 

geconfronteerd worden met obstakels die het desistanceproces aanzienlijk kunnen bemoeilijken. 

Vooral de onstabiele relationele banden en werksituatie vormen duidelijke obstakels in de 

stopzetting van delinquent gedrag. Drugdelinquenten hebben te kampen met problemen op diverse 

levensgebieden naast het problematisch druggebruik. De kans op herval is bijzonder groot. Deze 

problemen vinden uiteraard hun oorzaak in de onderliggende drugproblematiek. Een drugdelinquent 

bevindt zich in de meerderheid van de gevallen in een neerwaartse spiraal omwille van dit 

problematisch druggebruik. Vandaar dat een doorverwijzing naar de hulpverlening door vele 

drugdelinquenten wordt bestempeld als een absolute noodzaak en het stoppen met druggebruik 

wordt gezien als een eerste randvoorwaarde voor de vorming van een alternatieve levensstijl. 

Stoppen met illegaal middelengebruik betekende dan ook in vele gevallen een stopzetting van 

delinquent gedrag. De meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek stonden dan ook positief 

ten aanzien van de hulpverleningscomponent of een combinatie van de hulpverleningscomponent en 

de justitiële component.  

De kans dat alternatieve afhandeling een keerpunt zal betekenen in de criminele carrière van een 

drugdelinquent hangt bovendien af van individu tot individu. Een toepassing van alternatieve 

afhandeling op elke drugdelinquent is niet mogelijk. Deze noodzaak tot individuele benadering kwam 

tevens in betreffend onderzoek tot uiting, in bijzonder op vlak van de invloed uitgaande van de 

justitiële component van de alternatieve maatregel. Deze heeft slechts een beperkte invloed 
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uitgeoefend. Dit heeft onder meer te maken met de vele problemen die te identificeren zijn op 

diverse levensdomeinen, die op hun beurt meer en meer prosociale bindingen doen verdwijnen. 

Sommige respondenten ondervonden een positieve invloed op het desistanceproces, uitgaande van 

de justitiële component van de alternatieve maatregel. Meer bepaald het besef ontstond door 

dergelijk contact dat druggebruik tot heel wat problemen kan leiden op diverse levensdomeinen. Dit 

kwam vooral voor bij jonge beginnende druggebruikers. Het contact met justitie werd door dergelijke 

delinquenten ervaren als een schok die betrokkenen hadden aangezet tot verandering en het 

vermijden van een effectieve gevangenisstraf. Ook de “stok achter de deur” oefende bij dergelijke 

delinquenten een belangrijke invloed uit. 

Daarnaast waren er ook delinquenten waarbij het justitiële component, in bijzonder het schokeffect 

van het justitieel contact alsook de hiermee samenhangende “stok achter de deur”, geen effect had 

op het desistanceproces. Meer bepaald drugdelinquenten die al ettelijke malen in contact waren 

geweest met justitie.  

AFDELING 3: BESLUIT 

Welke factoren naast de alternatieve maatregel vereist zijn voor een succesvol desistanceproces 

hangt af van het specifieke profiel van de delinquent. Hierbij spelen leeftijd en het crimineel verleden 

een belangrijke rol. Naar gelang het specifiek profiel van betrokkene zal al dan niet het justitiële 

component en/of hulpverleningscomponent van de alternatieve maatregel volstaan om een 

stopzetting van de criminele carrière te bereiken. In sommige gevallen zal meer nodig zijn. Ondanks 

het feit geen sluitend antwoord kan gegeven worden, kan wel besloten worden dat alternatieve 

afhandeling het potentieel heeft om als keerpunt te fungeren.  

Het louter justitiële component van de alternatieve afhandeling, zonder samen te gaan met de 

hulpverleningscomponent of overige levensgebeurtenissen, zal slechts een positieve invloed 

uitoefenen op de levensloop van drugdelinquenten in de situatie van jonge personen met een 

beperkt crimineel verleden. Personen die met andere woorden nog niet verstikt zijn in hun criminele 

loopbaan. Dergelijke personen ervaren immers nog de schok na justitieel contact en krijgen daardoor 

het besef dat hun leven op het goede spoor moet gebracht worden. Alternatieve sancties worden 

door dergelijke personen gezien als een kans om hun levenssituatie te veranderen. Ze zullen dan ook 

ten volle gebruik maken van de middelen aangeboden door deze alternatieve afhandeling. Het 

contact met justitie is bij dergelijke personen een noodzakelijke en voldoende factor voor de 

stopzetting van delinquent gedrag. Niet alleen het justitieel contact, ook de ad hoc controles die 

worden uitgevoerd, kunnen bij dergelijke delinquenten een grote invloed uitoefenen op het 

desistanceproces. Delinquenten worden onrechtstreeks gedwongen zich te onthouden van illegaal 
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middelengebruik of crimineel gedrag omwille van het controlecomponent verbonden aan de 

alternatieve maatregel. Niettegenstaande deze supervisie in sommige gevallen slechts zal leiden tot 

tijdelijke veranderingen in het leven van betrokkene, betekent dit voor enkelen de eerste stap naar 

een langdurige verandering. 

Gaat het echter over delinquenten die talrijke problemen ervaren op diverse levensgebieden en 

hiermee samenhangend reeds een lange criminele carrière achter de rug hebben, dan zal de 

hulpverlening een noodzakelijke factor vormen in het desistanceproces van dergelijke delinquenten. 

Dergelijke personen beschikken zelf niet over de motivatie om orde op zaken te stellen, ook niet na 

enig contact met justitie, waardoor een doorverwijzing naar de hulpverlening zich opdringt. Het 

justitiële component van de maatregel, meer bepaald het justitieel contact en de ad hoc controles, 

volstaan niet om als keerpunt te fungeren. Een breuk met de criminele loopbaan en een uitbouw van 

een alternatieve levensstijl, in bijzonder een criminaliteitsvrij leven, dringt zich op bij dergelijke 

groep. De hulpverlening vormt hierbij een noodzakelijke factor in het realiseren van deze 

doelstellingen.  

Niettemin is een doorverwijzing naar de hulpverlening onvoldoende om een daadwerkelijke wijziging 

in toekomstperspectieven en levensvisie van betrokkenen te bewerkstelligen. Er moet tevens sprake 

zijn van daadwerkelijke verbeteringen in het leven van betrokkene. De aanpak van de 

drugproblematiek is niet voldoende. Een versterking van het sociaal kapitaal door het aangaan van 

nieuwe sociale bindingen met de maatschappij, in bijzonder het vinden van een stabiele job of 

huisvesting, alsook het aangaan van familiale en relationele bindingen, is een absolute vereiste voor 

succes. De eerste opwaartse bewegingen op vlak van het bijbrengen van structuur worden dan ook 

aanzien als bijzonder belangrijk voor een verdere motivatie tot verandering en een instandhouding 

van deze nieuwe levensstijl. Het is in dit opzicht dat de voorwaarden die gekoppeld worden aan de 

alternatieve maatregel een grote rol spelen. Op die manier kan betrokkene gedwongen worden werk 

te maken van overige problemen die zich situeren op diverse levensdomeinen.  

Bovendien moeten de veranderingen in het leven van betrokkene ook zelf ervaren worden als 

verbeteringen opdat betrokkene de nieuwe levensstijl zou handhaven. Er wordt dan ook een groot 

belang gehecht aan de subjectieve beleving van de levensgebeurtenissen. 

Wanneer betrokken delinquenten welbepaalde relationele bindingen hebben aangegaan 

voorafgaand of tijdens de maatregel dan vormt noch de hulpverleningscomponent, noch het 

justitiële component een noodzakelijke factor in het desistanceproces. Dergelijke bindingen worden 

vaak als voldoende ervaren om de vereiste motivatie tot verandering te bekomen. Niettemin wordt 
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de alternatieve maatregel, meer bepaald het justitiële-en hulpverleningscomponent, wel beschouwd 

als een belangrijk hulpmiddel voor de consolidatie van desistance.  

Kortom, in vele gevallen was er sprake van desistance na het ondergaan van de alternatieve 

afhandeling. Niettemin hield de stopzetting van de criminele carrière niet altijd rechtstreeks verband 

met de alternatieve maatregel. In vele gevallen bevond de oorzaak zich buiten de alternatieve 

maatregel. Zoals in eerdere gebeurtenissen of het aangaan van persoonlijke banden. Ook een 

doorverwijzing naar de hulpverlening wierp zijn vruchten af. De begeleiding op grond van diverse 

levensdomeinen met het oog op het keren van marginaliseringsprocessen, alsook een verdere 

opvolging van betrokkenen waren twee noodzakelijke aspecten. Het is belangrijk om in te zien dat al 

deze objectieve factoren een invloed kunnen uitoefenen op het desistanceproces maar dit niet 

steeds het geval zal zijn. Voor de ene persoon kan dit een keerpunt betekenen in de criminele 

carrière. Voor de andere dan weer niet. De noodzakelijke motivatie zal in de meeste gevallen het 

verschil maken. Alles hangt af van het subjectief antwoord dat wordt gegeven door betrokkene op de 

alternatieve maatregel die hem wordt aangeboden. Vandaar de noodzaak tot uitvoeren van 

kwalitatieve studies, naast kwantitatieve effectstudies, om de subjectieve ervaringen van 

betrokkenen met deze alternatieve maatregel te leren kennen.  

Daarnaast heeft het onderzoek ook aangetoond dat een cognitieve transformatie, al dan niet 

gepaard met welbepaalde levensgebeurtenissen, een bijzonder plaats moet krijgen binnen de 

verklaring van een eventuele stopzetting van delinquent gedrag. De oorzaak van desistance lag vaak 

in het feit dat men inzicht kreeg in de problematische delinquente levensstijl en men bereid was deze 

te veranderen naar een niet-delinquente levensstijl. Men voelde zich er “klaar” voor en ontwikkelde 

een pro-sociale identiteit. 

B. INTERNATIONAAL ONDERZOEK 

Wat betreft de buitenlandse literatuur die te vinden is omtrent de invloed van alternatieve 

afhandeling op het desistanceproces wordt gekeken naar één van de meest grootschalige 

onderzoeken die is uitgevoerd op vlak van de alternatieve maatregel probatie en desistance.  

AFDELING 1: OMSCHRIJVING 

Betreffend onderzoek heeft het desistanceproces aan de hand van face-to-face interviews, afgelegd 

bij een groep van 199 probatie-respondenten uit zes verschillende probatiediensten275, gedurende 
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de proefperiode van de probatiemaatregel onderzocht.276 Farrall was zich immers bewust van het feit 

dat onderzoek vaak vragen zoals “waarom” alternatieve afhandeling werkt bij sommige delinquenten 

en “hoe” alternatieve afhandeling er in slaagt dit te bereiken, negeert.277 Hij was van oordeel dat er 

onderzoek nodig was naar het effect van strafrechtelijke interventies op het natuurlijk proces van 

zelfherstel.  

Eén van de hoofddoelen van de probatiemaatregel bestaat uit het voorkomen van delinquent gedrag 

na interventie. Ook de aanpak van obstakels, zodat deze geen risicofactor meer vormen voor het 

bereiken van desistance, vormt een doelstelling van de probatiemaatregel.278 Op welke wijze wordt 

dit mogelijk gemaakt? Het onderzoek tracht hierop een antwoord te formuleren. In wat volgt worden 

de voornaamste vaststellingen weergegeven uit het onderzoek.279 

AFDELING 2: BEVINDINGEN 

Terwijl de aanpak van problemen met betrekking tot huisvesting, familiale relaties en tewerkstelling 

de sleutel waren tot de stopzetting van de criminele carrière, waren slechts enkele probation officers 

bereid om de probatierespondenten bij te staan bij hun inspanningen in dergelijke aspecten. De 

meest gerapporteerde obstakels uit het betreffende onderzoek, die het de betrokken delinquenten 

moeilijk hadden gemaakt bij het stoppen met criminaliteit, waren onder meer het problematisch 

druggebruik of alcoholgebruik, alsook vrienden en familie. Overige obstakels waren sociale 

problemen, in bijzonder werkloosheid en problemen op vlak van huisvesting.  

Uit het betreffend onderzoek is gebleken dat probation officers en de probanten slechts in de 

minderheid van de gevallen hadden samen gewerkt in de aanpak van deze obstakels. Bovendien 

bleek dat geen specifieke probatie-interventies waren geassocieerd met een succesvolle oplossing 

van de obstakels.  

 

De aanpak van deze obstakels is van bijzonder groot belang aangezien deze obstakels een bijzonder 

grote invloed kunnen uitoefenen op het desistanceproces. Respondenten die niet werden 

geconfronteerd met obstakels of deze hadden overwonnen, hadden meer kans op desistance dan 

diegene die wel obstakels hadden ervaren en er niet waren in geslaagd deze te overwinnen. Met 

andere woorden, er was een sterke relatie identificeerbaar tussen het oplossen van deze problemen 
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en desistance. Bovendien kan vastgesteld worden dat, indien probation officers dergelijke 

delinquenten hadden geholpen op vlak van dergelijke problemen, dit de kans op succes bevorderde. 

Indien niet de inspanningen van de probation officer de drijvende motor was achter de oplossing van 

de obstakels, wat was het dan wel?  

Uit onderzoek is gebleken dat de motivatie van betrokken probant, alsook de sociale en persoonlijke 

context, meer bepaald het verkrijgen van een job of het herstellen van familiale relaties, een grote 

invloed hebben uitgeoefend op een al dan niet succesvolle poging tot oplossing van de obstakels. 

Met andere woorden, de oplossing van de obstakels waren hoofdzakelijk toe te schrijven aan 

initiatieven op naam van de probant, dan aan inspanningen van de probation officer. Diegene die 

gemotiveerd waren tot oplossing van hun obstakels hadden meer kans dit op succesvolle wijze te 

doen. Echter, hoe groter de bijstand en ondersteuning was, uitgaande van de probation officer, hoe 

groter het aandeel van successen was in de aanpak van deze obstakels. Met andere woorden, de 

inspanningen van de probation officer kunnen aanzien worden als supplementair ten aanzien van de 

inspanningen van de probant. Ook veranderingen in de sociale context hebben een grote invloed 

uitgeoefend op een mogelijke overwinning van de obstakels. Een verbetering van de sociale 

levensomstandigheden gedurende de proefperiode leidde tot een hogere kans op succesvolle 

aanpak van de obstakels.  

 

Gelet op de resultaten van voormeld onderzoeken met betrekking tot het desistanceproces, is het 

hebben van voldoende motivatie voor het vermijden van verdere criminaliteit dan ook één van de 

sleutelfactoren in het verklaren van desistance.280 Ook in betreffend onderzoek heef motivatie een 

invloed gehad op het desistanceproces. Meer bepaald, diegene die pessimistisch waren op ogenblik 

van de start van hun proefperiode en met andere woorden niet geloofden in verandering, hadden 

minder kans op desistance. Diegene die de wens hadden uitgedrukt om te stoppen met criminaliteit 

en hier tevens in geloofden, zelfs wanneer hun probation officer hierover twijfels had, scoorden 

goede en betere resultaten dan de voorgaande categorie. 

Naast het hebben van motivatie lijken ook sociale omstandigheden, in bijzonder stabiliteit op vlak 

van tewerkstelling en huisvesting en de familiale omstandigheden de grootste invloed uit te oefenen 

op het desistanceproces. Deze factoren leken dan ook in sterke mate geassocieerd te zijn met een 

stopzetting van de criminele carrière.  
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Bovendien leek de onderwerping aan supervisie in het kader van de probatiemaatregel voor veel 

respondenten slechts een kleine rol te hebben gespeeld in het desistanceproces. 

Kortom, Farrall benadrukt dat een succesvolle stopzetting van criminaliteit het product is van 

individuele motivatie, sociaal en persoonlijke context en probatiesupervisie. Het verkrijgen van een 

job leek dramatische veranderingen teweeg te brengen in het leven van betrokkene. Ook de vorming 

van nieuwe families leek een positieve invloed uit te oefenen op de wens van de probant tot 

stopzetting van de criminele carrière waarbij het herstellen van de banden met de oorspronkelijke 

familie de veranderingen op optimale wijze leek aan te moedigen. De rol van de probatiemaatregel in 

het veroorzaken van deze veranderingen was beperkt aangezien uit onderzoek bleek dat het 

oplossen van de obstakels eerder het resultaat was van de eigen inspanningen van betrokkene dan 

van de inspanningen van de officer. Slechts in de minderheid van de gevallen was desistance dan ook 

toe te schrijven aan specifieke interventies van de probation officers. Niettemin moet besloten 

worden dat, ondanks het feit de motivatie en de persoonlijke/sociale context de grootste invloed 

hebben uitgeoefend op het desistanceproces, de inspanningen van de probation officer de kansen op 

succes hebben verbeterd.  

Uit voorgaande resultaten valt af te leiden dat de veranderingen in persoonlijke en sociale 

omstandigheden, alsook de motivatie van betrokkenen de daadwerkelijke motoren zijn in het 

desistanceproces. Kunnen we dan wel nog zeggen dat een probatiemaatregel werkt? 

Om hierop een antwoord te kunnen formuleren moet eerst gekeken worden naar wat verstaan moet 

worden onder het begrip “werken”. Wat betreft het “werken” van een interventie, verwijst de 

literatuur naar een recidivereductie, alsook naar het feit dat deze recidivereductie eerder het directe 

resultaat moet zijn van de interventie dan van overige factoren. De volgende definitie kan 

geformuleerd worden met betrekking tot wat verstaan moet worden onder een interventie die 

“werkt” en zal verder in deze verhandeling meegenomen worden voor het maken van verdere 

vaststellingen: 

“ a positive ( or at least, not a negative) impact on the probationer which is wholly or in part 

attributable to some aspect of the intervention. “281 

 

Volgens Farrall kan op de voormelde vraag positief geantwoord worden door het conceptualiseren 

van probatie als volgt: 
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“being aimed at altering some aspects of an individual ’s social and personal circumstances ( 

bijvoorbeeld door het ondersteunen van de probant)  but which are themselves open to influence by 

those same circumstances”.282 

Met andere woorden, de sociale en persoonlijke omstandigheden van de probant zijn het voorwerp 

van de probatie-interventie, alsook het middel om veranderingen teweeg te brengen. Deze 

conceptualisatie leidt er toe dat dergelijke veranderingen integraal deel uitmaken van de 

probatiemaatregel. De kans geven aan delinquenten deze omstandigheden aan te pakken in de 

gemeenschap maakt deel uit van probatie en onderscheidt deze alternatieve maatregel van overige 

sancties. Een deel van probatie bestaat dan ook uit het toelaten van probanten te blijven in de 

gemeenschap en het ontwikkelen van technieken tot aanpak van deze obstakels. De veranderingen 

op vlak van tewerkstelling, persoonlijke relaties en huisvesting zouden minder waarschijnlijk zijn 

moesten betrokken respondenten het voorwerp hebben uitgemaakt van een gevangenisstraf. Op 

basis hiervan moet besloten worden dat het doel van de probatiemaatregel, in bijzonder het 

bereiken van desistance, is gerealiseerd. Dit door onbedoelde invloeden van sociale en persoonlijke 

omstandigheden, waaronder het verkrijgen van een job en herstellen van familiale banden.  

De vraag of probatie in betreffend onderzoek “had gewerkt “, gelet op de voormelde definitie van 

het begrip, werd met andere woorden positief beantwoord door Farrall.  

Farrall is dan ook van oordeel dat interventies meer oog moeten hebben voor de gemeenschap, 

meer bepaald de sociale context en persoonlijke context waarin ze gesitueerd zijn. Dit vereist dat 

interventies niet uitsluitend mogen gericht zijn op het individu en zijn tekorten. Het probleem met 

deze justitiële interventies is immers het feit dat deze gemakkelijk human capital kunnen 

bevorderen, bijvoorbeeld in termen van verbeterde cognitieve vaardigheden of verbeterde 

inzetbaarheid, maar geen sociaal kapitaal dat vervat zit in de relaties die ons verbinden met de 

maatschappij. Niettemin is het ontwikkelen van sociaal kapitaal onontbeerlijk voor het 

desistanceproces. Het is niet voldoende om capaciteiten aan te leren voor verandering indien deze 

veranderingen afhangen van mogelijkheden om deze uit te voeren. Probatie die enkel gebaseerd is 

op de ontwikkeling van capaciteiten en vaardigheden zal niet voldoende zijn. Probatie moet ook 

gericht zijn op het ontwikkelen van sociaal kapitaal, meer bepaald mogelijkheden om deze 

vaardigheden toe te passen of de nieuw gevormde identiteiten uit te oefenen. 

Probatie kan bijvoorbeeld op een gemakkelijke manier human capital bevorderen door 

groepsprogramma’s te organiseren inzake jobvaardigheden. Wanneer de sociale en economische 
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omstandigheden geen tewerkstelling aanmoedigen, zal deze ondersteuning helemaal geen nut 

opleveren. Daardoor moet ook het versterken van het social capital één van de doelstellingen zijn 

van sociale en strafrechtelijke beleidsmakers, alsook de focus van de probatiediensten.  

Hoe kan het sociaal kapitaal versterkt worden met het oog op het bevorderen van het 

desistanceproces? Sampson en Laub hebben twee mogelijke manieren beschreven hoe 

beleidsmakers interventies succesvol en vruchtbaar kunnen maken en met andere woorden het 

sociaal kapitaal kunnen bevorderen. Enerzijds door het versterken van het huwelijk, anderzijds door 

het versterken van de kansen op een job. 

Wat betreft het versterken van het huwelijk waren ze van oordeel dat begeleiding noodzakelijk was, 

zodat delinquenten betere echtgenoten zouden worden en hen zouden helpen doorheen crisissen in 

hun huwelijk. Delinquenten helpen hun persoonlijke relaties te herstellen of te verbeteren zal op 

lange termijn kunnen bijdragen tot gezagsgetrouw gedrag. De officer moet bijvoorbeeld nagaan of de 

familie van de probant een uitweg biedt tot desistance.  

Daarnaast moeten ook meer inspanningen gericht zijn op tewerkstellingsmogelijkheden van 

delinquenten. Het is niet altijd gemakkelijk om werk te vinden en zeker niet voor mensen met weinig 

vaardigheden zonder arbeidsverleden en bovendien met een crimineel verleden. Probatiediensten in 

Surrey en Londen hebben onder meer programma’s opgestart gericht op het ontwikkelen van lokale 

tewerkstellingsmogelijkheden die tegemoetkomen aan de noden van hun caseload. Met andere 

woorden, probatiediensten zouden programma’s moeten ontwikkelen waarbij hen in staat wordt 

gesteld legaal werk aan te bieden aan probanten, dit naar het voorbeeld van de recycling scheme in 

Survey. Het doel van dergelijke programma’s bestaat er in delinquenten een kans te geven op een 

eerste job. Op die manier wordt de basis gelegd voor het verkrijgen van overige jobs in andere 

beroepen.  

AFDELING 3: BESLUIT 

Uit onderzoek is gebleken dat de persoonlijke motivatie, het verkrijgen van een job, stabiele 

huisvesting en wijzigingen in familiale relaties de grootste invloed hebben uitgeoefend op desistance.  

Met het oog op het bereiken van desistance zouden probatie officers zich niet mogen focussen op 

recidive-gerelateerde factoren, maar dienen ze zich te focussen op desistance-gerelateerde factoren. 

Dit houdt onder meer in dat minder nadruk moet worden gelegd op factoren die hebben geleid tot 

het oorspronkelijk misdrijf. Probatie moet zich in de eerste plaats concentreren op factoren die 

kunnen gelinkt worden met het desistanceproces. Probatie moet nagaan wat mensen nodig hebben 

in hun leven voor een stopzetting van criminaliteit. Ze zal moeten proberen deze aspecten te 
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realiseren op zodanige wijze, zodat delinquenten ook effectief stoppen met criminaliteit. Met andere 

woorden, meer inspanningen zouden gericht moeten zijn op hoe een probation officer er in kan 

slagen probanten onder meer aan te moedigen tot aanpak van familiale problemen, hen voor te 

bereiden op het ouderschap en hen aan het werk te krijgen. 

Daarnaast dienen probatiediensten naast het bevorderen van het menselijk kapitaal tevens oog te 

hebben voor het sociaal kapitaal. Dit kan onder meer gebeuren door het bieden van legale 

tewerkstellingsmogelijkheden aan betrokken probatierespondenten in de vorm van 

geïmplementeerde programma’s, op poten gezet door deze probatiediensten zelf. Met andere 

woorden, het is steeds belangrijk de sociale en persoonlijke context in acht te nemen waarin het 

desistanceproces is ingebed. Het hangt niet altijd van betrokken individu alleen af of welbepaalde 

veranderingen al dan niet zullen plaatsvinden. Aldus farrall: 

 

“The process of desistance is one that is produced through an interplay between individual choices 

and a range of wider social forces, institutional and societal practices which are beyond the control of 

the individual”283 
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                                                     IV TOEPASSINGEN  
 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de centrale onderzoeksvraag werd een systematische 

literatuurstudie uitgevoerd naar effectstudies van samenwerkingsprojecten tussen justitie en de 

drughulpverlening, zich situerende op 3 echelons van de strafrechtsbedeling. In bijzonder de fase van 

het vooronderzoek, de fase van het onderzoek ter terechtzitting en de strafuitvoeringsfase. Het 

bestuderen van effectstudies op de vier bestaande echelons van de Belgische strafrechtsbedeling is 

niet mogelijk. Zoals reeds vermeld in deze verhandeling is de zoektocht naar effectstudies niet 

beperkt gebleven tot het Belgisch grondgebied aangezien dergelijke studies binnen onze 

landsgrenzen in de absolute minderheid zijn. De studies die in het kader van deze verhandeling 

worden gebruikt, situeren zich voornamelijk in de VS en de VK. Aangezien fundamentele verschillen 

bestaan tussen enerzijds Amerikaanse en Britse rechtstelsels (common law) en anderzijds Europese 

rechtstelsels (continental law), is een classificatie in termen van opsporing, vervolging, 

straftoemeting en strafuitvoering niet wenselijk.  

Zowel binnenlandse als buitenlandse literatuur werd bestudeerd. Om een duidelijk onderscheid te 

maken tussen de Belgische situatie en de situatie over de landsgrenzen heen wordt telkens 

aangegeven in welk land het project zich situeert.  

Telkens zal het effect op druggebruik, overige levensdomeinen en recidive worden nagegaan. Zoals 

reeds vermeld bij de bespreking van de methodologie, vormt dergelijke effectiviteitsbeoordeling 

immers één van de invalshoeken op grond waarvan een antwoord zal geformuleerd worden op de 

centrale onderzoeksvraag inzake alternatieve afhandeling als mogelijk keerpunt. Daarnaast zal er 

nagegaan worden of de persoonlijke ervaringen van betrokken deelnemers met de alternatieve 

afhandeling is bevraagd geweest met het oog op verkrijgen van informatie omtrent het “Waarom” en 

“Hoe”- aspect inzake een eventuele stopzetting van delinquent gedrag en verbeteringen in diverse 

levensdomeinen.  

Kortom, opnieuw wordt gekeken naar twee invalshoeken om een beoordeling te kunnen vormen 

omtrent alternatieve afhandeling als mogelijk keerpunt. Dit naar het voorbeeld van de literatuur 

omschreven in deel 3, “Wat weten we al ?”.  

Indien zich verbeteringen voordoen op voormelde domeinen, dan bestaat een vermoeden dat 

alternatieve afhandeling “werkt” en een keerpunt betekent in het leven van betrokkene. Om dit 

vermoeden te bevestigen moet nagegaan worden wat de concrete oorzaak is die aan de grondslag 

ligt van dergelijke verbeteringen. Concreet komt dit hoofdstuk neer op een toepassing van de reeds 
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bestudeerde literatuur, omschreven in deel 3,“Wat weten we al ?”, op 3 bestaande projecten zich 

situerende op 3 verschillende echelons van de strafrechtsbedeling.  

Op die manier wordt het mogelijk om de theoretische beschouwingen omtrent de effectiviteit van 

alternatieve afhandeling en de invloed van alternatieve afhandeling op het desistanceproces te 

toetsen aan de resultaten van deze drie effectstudies. Dit zal aan bod komen in het laatste 

hoofdstuk. Op basis daarvan zal een antwoord geformuleerd worden op de centrale 

onderzoeksvraag.  

Als eerste zal de effectstudie inzake het arrest referral project omschreven worden. Deze maatregel 

situeert zich dan ook op het niveau van het vooronderzoek. Daarna wordt de Belgische 

drugbehandelingskamer geëvalueerd. Deze speelt zich immers af op het niveau van het onderzoek 

ter terechtzitting. Als laatste bevinden we ons op strafuitvoeringsfase waarbij de effectiviteit van de 

parole-maatregel van naderbij wordt bekeken. 
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4.1 VOORONDERZOEK 

4.1.1 ARREST REFERRAL SCHEME 

A. OMSCHRIJVING 

Het arrest referral project situeert zich in de fase van het vooronderzoek van de strafrechtsketen. Het 

is een criminaliteitsbeperkend initiatief binnen het VK die bovendien een snelle ontwikkeling heeft 

gekend.284 

Het arrest referral project houdt een doorverwijzing naar de hulpverlening in en dit vanuit de 

politiediensten. Het doel van dit samenwerkingsproject bestaat in het zo snel mogelijk in contact 

brengen van de betrokken drugdelinquent na arrestatie met de drughulpverlening.285 Met andere 

woorden, het bieden van een kans aan de betrokkene op het ogenblik van de arrestatie om zich te 

laten onderwerpen aan een drugbehandeling of andere passende diensten. Dit alles met het oog op 

het verminderen van delinquent gedrag en druggebruik.286 

Het arrest referral is een interventie dat uitsluitend gericht is op gearresteerden en waarbij er sprake 

moet zijn van feiten die een verband vertonen met illegaal druggebruik. De interventie kan variëren 

van het geven van informatie tot een effectieve doorverwijzing door de politiediensten naar de 

drughulpverlening. Er bestaan immers drie uiterlijke verschijningsvormen van het arrest referral 

project: informatiemodel, proactieve model en het stimulerend/belonend model. Naar gelang er 

sprake is van een ander type zal de procedure eveneens verschillen.287 

In het informatiemodel, de naam spreekt voor zich, wordt enkel informatie gegeven door 

de politiediensten aan de betrokken drugdelinquent over het aanwezige 

drughulpverleningsaanbod. Er wordt geen advies, verdere begeleiding of opvolging 

voorzien. Men spreekt dan ook in de literatuur van het take it or leave it-model. De 

betrokkene heeft immers de keuze om de geleverde informatie al dan niet te gebruiken en 
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zich met andere woorden te laten behandelen voor het problematisch gebruik.288 Het 

informatiemodel is de meeste verspreide vorm van het arrest referral project.289 

Het proactieve model betreft een inzet van gespecialiseerde drughulpverleners die drugdelinquenten 

in hechtenis benaderen om hen bewust te maken van het feit dat informatie inzake drugs en 

hulpverlening bij hen beschikbaar is. Vaak zijn enkele personen uit de drughulpverlening werkzaam 

op het politiekantoor, zodat onmiddellijk een gesprek kan aangegaan worden met gearresteerde 

personen die blijk geven van enig problematisch gebruik. De arrest referral worker, in bijzonder de 

drughulpverlener, zal advies verstrekken aan de betrokkene met het oog op een doorverwijzing naar 

een passende dienst. Wanneer de betrokkene toestemt zal de hulpverlener op grond van de 

behoeften van de betrokkene een contact regelen met de gewenste instantie.290 Contact met deze 

drughulpverlener is steeds vrijwillig. Dit model heeft blijk van een verregaande samenwerking tussen 

politiediensten en drughulpverlening.291 

Het stimulerend model is het minst vrijblijvend model. De procedure is hetzelfde als bij het 

proactieve model en de betrokkenheid geschiedt nog steeds op vrijwillige basis. Het verschil zit hem 

in de dreiging met een vervolging. Bij dit laatste model vindt immers een doorverwijzing naar de 

hulpverlening plaats onder justitiële druk. De justitiële druk wordt met andere woorden gebruikt om 

de betrokkene te motiveren zich te laten behandelen voor zijn drugproblematiek. De nakende 

vervolging is een stimulans tot deelname aan het project.292 

De goede samenwerking tussen de drughulpverlening en de politiediensten vormt een belangrijk 

onderdeel van het succes van dit samenwerkingsproject.293 Het project wordt immers gezien als een 

brug tussen justitie en hulpverlening waardoor probleemgebruikers sneller in contact komen met de 

hulpverlening.294 Arrest referral biedt een unieke gelegenheid om een vroege interventie ten aanzien 

van problematische druggebruikers te doen plaatsvinden. Reeds bij de arrestatie wordt informatie 
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gegeven inzake het hulpverleningsaanbod of vindt een doorverwijzing plaats. Onderzoek heeft 

immers aangetoond dat een behandeling niet alleen leidt tot een reductie van druggebruik en 

crimineel gedrag, ook een verbetering op overige levensdomeinen zijn waarneembaar.295 

Het arrest referral project is één van de meest onderzochte en ontwikkelde vormen inzake 

drugbehandelingsinterventies binnen het VK.296 

De vraag die dan ook rijst: Welk effect heeft dergelijke vorm van afhandeling op een groep 

druggebruikende delinquenten. Hiervoor wordt gekeken naar een kwantitatieve effectstudie inzake 

het arrest referral project, uitgevoerd door de Criminal Policy Research Unit bij de universiteit van 

Southbank in drie steden binnen het VK. In bijzonder Brighton, Derby en Southwark. Het doel van 

deze drie pilootprojecten bestaat uit de uitbouw van een geïntegreerd systeem dat zowel een 

identificatie van problematische druggebruikers als een doorverwijzing van dergelijke personen naar 

de hulpverlening mogelijk maakt.297 

Opnieuw wordt gekeken naar het effect op druggebruik, overige levensgebieden en recidive. Tevens 

zal gekeken worden naar de ervaringen van betrokken delinquenten met het arrest referral project. 

Dit om inzicht te krijgen in het desistanceproces na het doorlopen van het arrest referral scheme. 

Alvorens in te gaan op de concrete resultaten wordt eerst de gehanteerde methodologie 

uiteengezet.  

B. METHODOLOGIE 

Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van interviews afgelegd in 1997 bij een steekproef van 

128 onderzoekssubjecten, allen onderworpen aan het project in 1996.298 Deze interviews werden 

afgelegd 7,5 maanden na de doorverwijzing van betrokkene naar de hulpverlening.299 Er werd geen 

gebruik gemaakt van een controlegroep. 

Opnieuw kunnen een aantal vaststellingen gedaan worden omtrent de samenstelling van de 

steekproef. Het is immers belangrijk dat de resultaten begrepen worden in hun context waarin ze tot 

stand zijn gekomen.  

De gevormde steekproef bestond voor een grote meerderheid uit mannelijke delinquenten, in 

bijzonder 86 % met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. De meerderheid van de ondervraagden 

hadden zowel een lange gebruikscarrière als criminele carrière achter de rug. De gemiddelde 
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recidivegraad lag dan ook tussen 53% en 57 %. Wat betreft het illegaal druggebruik gebruikte 2/3 van 

de steekproef cannabis, 82 % illegale opiaten en 72 % stimulanten. Meer dan de helft verklaarde 

bovendien beiden te gebruiken. Daarnaast hadden de meesten reeds geëxperimenteerd met het 

injecteren van drugs.300  

Daarnaast kon er vastgesteld worden dat 66 van de 90 respondenten die in contact waren met een 

arrest referral medewerker doorverwezen waren naar de hulpverlening. De overgrote meerderheid 

werd doorverwezen naar drugbehandelingscentra. Negen werden in contact gebracht met 

huisvestingsinstanties en één welbepaalde persoon werd doorverwezen naar de psychiatrische 

afdeling in een ziekenhuis. De personen die niet werden doorverwezen in het kader van deze 

maatregel kregen uitsluitend advies en informatie. Van de 66 respondenten hadden 53 contact 

gemaakt met een hulpverleningsinstantie en werden verschillende vormen van hulp aangeboden.301 

C. EFFECT OP DRUGGEBRUIK 

Wat betreft het effect op druggebruik werd enkel gekeken naar de onderzoekssubjecten die op het 

ogenblik van de studie in contact waren met een arrest referral medewerker en niet in de gevangenis 

verbleven. In bijzonder waren dit 80 onderzoekssubjecten.  

Om na te gaan of er effectief sprake was na interventie van een verbetering op vlak van druggebruik 

werd een vergelijking gemaakt tussen de situatie voor en na interventie. Er werd dan ook gevraagd 

aan de betrokken deelnemers om hun druggebruik te schetsen in de periode van 30 dagen voor het 

contact met een arrest referral medewerker, alsook 30 dagen voor het interview.302 

De resultaten waren de volgende: 13 van de 80 onderzoekssubjecten verklaarden volledig drugsvrij 

te zijn met inbegrip van alcoholgebruik. Wat betreft het gebruik van illegale middelen, lag dit aantal 

op 21 deelnemers. Bovendien verklaarden 31 personen niet langer opiaten en stimulanten te 

gebruiken. Wat betreft het gebruik van illegale opiaten en stimulanten spraken 21 respondenten 

over een afwezigheid van gebruik.303 

Daarnaast kan bij elk type van drugs een vermindering in gebruik vastgesteld worden. Met andere 

woorden, het aantal onderzoekssubjecten die een gebruik vertoonden van dergelijke types drugs 

voor interventie daalden in aantal na interventie.  

Gelet op het gebruik van opiaten en stimulanten, kon een sterke daling vastgesteld worden inzake 

het gezamenlijk gebruik van beiden waarbij een compenserende lichte stijging kon vastgesteld 
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worden met betrekking tot de opiaten. De grootste stijging was te vinden bij het aantal personen die 

geen enkel gebruik vertoonden inzake opiaten en stimulanten.304 

Wat betreft het intraveneus druggebruik is tevens een daling te identificeren. Voor de interventie lag 

het aantal op 59 van de 80 onderzoekssubjecten. Na interventie, in bijzonder een maand voor het 

interview, op 31 onderzoekssubjecten. Met andere woorden, 28 respondenten waren gestopt met 

dergelijke methode van illegaal middelengebruik. Waar er voor interventie sprake was van een 

meerderheid aan deelnemers die op intraveneuze wijze drugs gebruikten, is er na interventie slechts 

sprake van een minderheid.305 

Ook op financieel vlak is een reductie in druggebruik te identificeren. Het gemiddelde bedrag dat de 

deelnemers spendeerden op wekelijkse basis aan dergelijke praktijken daalden van 569 dollar tot 

171 dollar.306  

Kortom, gelet op voorgaande vaststellingen kan besloten worden tot een positief effect op 

druggebruik, uitgaande van het arrest referral project. Reducties in druggebruik na interventie zijn 

dan ook te identificeren. 

D. EFFECT OP OVERIGE LEVENSDOMEINEN 

De afgelegde interviews hadden slechts betrekking op twee outcome domeinen, in bijzonder 

druggebruik en criminaliteit. Verbeteringen opgetreden in andere levensdomeinen naar aanleiding 

van een doorverwijzing naar de hulpverlening in het kader van het arrest referral project werden niet 

onderzocht. Niettemin ervaren drugdelinquenten nog overige problemen dan deze met betrekking 

tot druggebruik en druggerelateerde criminaliteit. Het is dan ook relevant dat dit domein op vlak van 

effectiviteit wordt onderzocht. Ook overige effectstudies inzake het arrest referral project beperken 

zich tot het effect op recidive en druggebruik. Slechts bij één onderzoek werd vastgesteld dat na 

interventie een verbetering was opgetreden op vlak van lichamelijke en psychische gezondheid.307 

E. EFFECT OP RECIDIVE 

Wat betreft het onderzoek naar het effect op recidive werd enerzijds gepeild door de onderzoekers 

naar het gemiddeld aantal dagen per maand waarop verwervingscriminaliteit308 werd gepleegd door 

betrokken onderzoekssubjecten. Anderzijds werd het gemiddeld aantal gepleegde misdrijven op 
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dergelijke crime days ondervraagd. Ook hier werd enkel gekeken naar de 80 deelnemers die reeds in 

contact waren geweest met een arrest referral medewerker en bovendien niet in de gevangenis 

verbleven. Een nauwgezette operationalisering van het begrip recidive was niet aan de orde. 

Uit de resultaten is gebleken dat het gemiddeld aantal dagen op maandbasis waarop 

vermogensdelicten werden gepleegd na interventie gereduceerd was van 30 dagen naar 7 dagen. 

Alweer een opmerkelijke daling. Voor interventie was er dan ook sprake van dagdagelijkse 

criminaliteit. Wat betreft het gemiddeld aantal vermogensmisdrijven gepleegd op maandbasis was 

een daling merkbaar van 125 naar 28 delicten.309 

Het positief effect uitgaande van het arrest referral project kan ook op andere wijze aangetoond 

worden. Er is immers vastgesteld dat 38 van de 80 deelnemers overgegaan zijn na interventie tot een 

volledige stopzetting inzake voormelde vormen van vermogenscriminaliteit. Zestien van de 80 gingen 

over tot een reductie van hun crimineel gedrag. Slechts twee personen vertoonden een stijging in 

delinquent gedrag na interventie. Vijf personen vertoonden noch een stijging, noch een daling in 

delinquent gedrag en bleven met andere woorden status quo. De overige 19 delinquenten hadden 

geen vermogenscriminaliteit gepleegd voor interventie en deden dit dan ook nadien niet. Tevens 

werd gepeild naar overige vormen van criminaliteit, maar deze werden niet gerapporteerd door 

betreffende onderzoekers.310 

Kortom, er kan besloten worden tot een positief effect op recidive, uitgaande van het arrest referral 

project. Bij de meerderheid van de onderzoekssubjecten kon een stopzetting of reductie in crimineel 

gedrag waargenomen worden na interventie, in bijzonder bij 54 van de 80 deelnemers. Hierbij moet 

tevens rekening worden gehouden dat 19 van de 80 respondenten nooit vermogensmisdrijven 

hadden gepleegd en na interventie dit dus ook niet deden. Met andere woorden, 23 van de 80 

respondenten recidiveerden na interventie. Dit bedraagt ongeveer 25%. De vastgestelde reductie in 

het gemiddeld aantal crime days en het gemiddeld aantal misdrijven gepleegd op maandbasis sluiten 

aan bij deze positieve evaluatie op vlak van recidive. 

F. ERVARINGEN VAN DE RESPONDENTEN MET HET PROJECT 

Gelet op de centrale onderzoeksvraag is het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar de subjectieve 

belevenissen van delinquenten onderworpen aan het arrest referral scheme. Er is geen twijfel dat 

een reductie in criminaliteit en druggebruik werd vastgesteld bij betrokken onderzoekssubjecten na 

interventie. Niettemin stelt zich de vraag of dergelijke reducties al dan niet het gevolg zijn van een 
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deelname aan het arrest referral project. Met andere woorden, is de doorverwijzing van 

drugdelinquenten naar de hulpverlening in het kader van het arrest referral project de belangrijkste 

oorzaak voor de tot stand gebrachte verbeteringen of ligt die oorzaak in het afschrikwekkend effect 

van de arrestatie. Zijn de resultaten misschien een loutere reflectie van de natuurlijke cyclus die 

problematische druggebruikers ondergaan, gekenmerkt door vallen en opstaan? Zouden 

drugdelinquenten tevens hun weg naar de hulpverlening gevonden hebben buiten het kader van het 

arrest referral project?  

Op deze vragen kan door de onderzoekers geen sluitend antwoord gegeven worden. Om dit te doen, 

is een evaluatie-onderzoek nodig met een aanwezigheid van een vergelijkbare controlegroep die de 

betreffende interventie niet heeft ondergaan. Het werken met een controlegroep is ook hier 

bijzonder moeilijk. Dit zou met zich meebrengen dat gearresteerden op willekeurige basis al dan niet 

zouden toegewezen worden tot arrest referral medewerkers. De praktische problemen bij het 

samenstellen van dergelijke controlegroep zijn dan ook overweldigend. Zonder harde empirische 

gegevens lijkt het beroep doen op de techniek van het indirect bewijs het meest aangewezen om te 

komen tot een beoordeling van de resultaten.311 

 

Door aan te tonen dat geen andere verklaring kan gevonden worden voor de reductie in druggebruik 

en criminaliteit, uitgezonderd een deelname aan het arrest referral project, zal besloten moeten 

worden dat dergelijk project de concrete aanleiding is voor de positieve resultaten.  

Enerzijds lijkt het onaannemelijk dat een reductie in criminaliteit en druggebruik bij alle 

respondenten het gevolg zou zijn van het afschrikwekkend karakter van een arrestatie. De 

verschillende deelnemers hadden immers een lange criminele carrière achter de rug en waren reeds 

in contact gekomen met justitie.  

Evenmin lijkt een spontane stopzetting of vermindering van druggebruik de oorzaak te zijn van 

voormelde positieve resultaten. Het is perfect mogelijk dat sommige deelnemers deze verbeteringen 

zouden hebben vertoond ongeacht hun deelname aan het arrest referral project. Het is niet correct 

dit te veralgemenen tot alle deelnemers aan het project en tot alle verbeteringen opgetreden na 

interventie.  

Het voormeld argument van de natuurlijke cyclus lijkt plausibel tot verklaring van de gunstige 

resultaten. Niettemin is het twijfelachtig dat dit argument op zich in staat is om voormelde 

veranderingen teweeg te brengen in het leven van een drugdelinquent. Verder onderzoek hierover is 

dan ook aangewezen.  
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Een laatste mogelijk argument bestaat er in dat de behandeling op zich effectief is geweest in het 

reduceren van druggebruik en criminaliteit, maar het arrest referral project op zich geen rol heeft 

gespeeld hierin. De betrokkenen zouden in ieder geval hun weg naar de drughulpverlening hebben 

gevonden. Gelet op het feit dat heel veel van de onderzoekssubjecten nog geen eerder contact 

hadden gehad met een drughulpverleningsinstantie, kan dit argument moeilijk bijgetreden worden. 

De arrest referral medewerkers lijken dan ook dergelijk proces te versnellen.312 

 

Kortom, voormelde argumenten lijken geen uitweg te zijn tot verklaring van de positieve resultaten 

op vlak van druggebruik en druggerelateerde criminaliteit. Op grond van de techniek van het indirect 

bewijs kan dan ook met voorzichtigheid besloten worden dat het arrest referral project de oorzaak 

vormt voor de aanwezige reducties na interventie.  

Bovendien werd aan de respondenten gevraagd wat een significante invloed heeft gehad op de 

aanpak van hun drugproblematiek. De overgrote meerderheid van de respondenten verklaarden dat 

het arrest referral scheme hen in staat had gesteld contact te maken met een 

drughulpverleningsinstantie waardoor het gemakkelijker was te komen tot een reductie of 

stopzetting van het illegaal middelengebruik. Een kwart van de respondenten gaf aan dat de 

begeleiding, aangeboden door de arrest referral medewerkers, had geholpen. Voornamelijk op vlak 

van een verbeterd zelfbeeld en zelfvertrouwen. Het ontvangen van informatie en advies werd ook 

beschouwd als significant met betrekking tot de aanpak van de drugproblematiek. Overige 

respondenten wezen op een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening en het bijwonen van 

NA-bijeenkomsten als grote invloed op het illegaal druggebruik. 

Ook het politioneel contact voorafgaand aan de alternatieve maatregel had bij enkelen het besef 

doen ontstaan dat een alternatieve levensstijl zich opdrong. Enkelen hadden bovendien al in het 

verleden het voorwerp uitgemaakt van een gevangenisstraf, waardoor de angst tot terugkeer naar 

de gevangenis als motivatiefactor fungeerde in het stopzettingsproces van illegaal druggebruik.313 

Daarnaast werden ook factoren aangegeven die zich situeren buiten het kader van de alternatieve 

maatregel. Relationele en familiale omstandigheden leken dan ook een grote invloed uit te oefenen 

op de stopzetting of reductie van drugmisbruik. Onder meer ondersteuning van familie, het zorgen 

voor kinderen en het overlijden van een vriend omwille van drugmisbruik zorgden er voor dat 

personen het besef kregen dat er werk moest gemaakt worden van een alternatieve levenswijze.314 
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Ook overige onderzoeken met betrekking tot het arrest referral scheme hebben aangetoond dat het 

hebben van kinderen een aanzienlijke invloed kan uitoefenen op het teweegbrengen van 

veranderingen in het leven van betrokkene. Aldus een respondent: 

“My child keeps me clean. I have a lovely little kid and I get a lot of love from 
[the child] Just seeing my kid progress that’s enough for me. It has been a big one 

for me.”315 

Bovendien toonde hetzelfde onderzoek aan dat het clean worden en dit blijven over meer gaat dan 

het volgen van een behandeling. Meer nog, een succesvolle beëindiging van de behandeling is slechts 

het begin van het herstelproces. Het uitbouwen van een drugvrij leven onmiddellijk na de stopzetting 

van een behandeling werd dan ook door velen bestempeld als stressvol en moeilijk. In bijzonder de 

financiële zaken, waaronder het betalen van de rekeningen. Zeker wanneer de betrokkenen reeds op 

zeer jonge leeftijd in contact waren gekomen met illegaal druggebruik en in principe nooit een 

volwassen leven hebben gekend zonder de aanwezigheid van drugs. Een mogelijkheid tot terugkeer 

in het kader van een wekelijkse begeleiding hielp de onderzoekssubjecten dan ook bij de uitbouw 

van een nieuwe, drugsvrije levensstijl. Ook de mogelijkheden tot opleidingen en vrijwilligerswerk 

binnen de behandelingscentra boden een kans tot re-integratie van de betrokkene in de 

maatschappij na interventie. Het bijbrengen van structuur in het leven van een drugdelinquent is 

immers zeer belangrijk.316 

Deze nazorgfunctie wordt onder meer uitgeoefend in het VK door de NA.317 Het onderzoeksteam 

wijst dan ook op het belang contact te houden na stopzetting van behandeling met deze instantie. 

Dergelijk contact wordt gezien als een centraal punt in het herstelproces van betrokken 

onderzoekssubjecten. Uit het onderzoek bleek immers dat alle personen die clean waren gebleven 

en met andere woorden zich niet schuldig hadden gemaakt aan illegaal druggebruik in contact waren 

geweest met dergelijke instantie op regelmatige basis. De deelnemers die hervielen in het illegaal 

druggebruik na behandeling hadden dan ook minder gebruik gemaakt van dergelijke optie.318 Ook 

andere studies hebben aangetoond dat geregelde afspraken met dergelijk instantie een positieve 

invloed hebben op het herstelproces.319 
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Nog ander onderzoek, tevens met betrekking tot het arrest referral scheme, had opnieuw 

aangetoond dat familiale en relationele banden een zeer grote invloed hadden uitgeoefend op de 

stopzetting van de criminele carrière. Ook eerdere gebeurtenissen zoals een gevangenisstraf waren 

oorzaken voor verbeteringen op vlak van recidive. Nog andere respondenten waren het beu en 

wilden een ander leven leiden. Aldus een respondent:320 

“I'm sick of it. Spending money and emptying it down 
the "stank", it makes me violently sick. I'm waiting to 

go into rehab in Helensburgh in the next 2 weeks 
then I'm going to work for my cousin abroad – 

that's in Spain.” 

Betreffend onderzoek heeft tevens aangetoond dat respondenten de contacten met de 

arrest referral medewerker het meest waardeerden omwille van het feit dat de arrest 

referral medewerker vriendelijk was en menselijk, alsook omwille van de ondersteuning bij 

de doorverwijzing naar verschillende diensten.321 Ook in huidig onderzoek hadden de 

respondenten positieve houdingen ten aanzien van de arrest referral medewerker.322 

G. BESLUIT 

Gelet op de resultaten van betreffend onderzoek is een positieve evaluatie van het arrest referral 

project onvermijdbaar. Telkens werd een reductie in criminaliteit en druggebruik vastgesteld bij de 

meerderheid van de onderzoekssubjecten na interventie.  

Weliswaar moet rekening gehouden worden met het feit dat voormelde resultaten verkregen 

werden op basis van interviews afgelegd bij betrokken deelnemers. Verbeteringen op vlak van 

recidive en druggebruik hebben dan ook een subjectieve invulling gekregen door de 

drugdelinquenten zelf. Er kon immers worden vastgesteld dat sommige deelnemers, wat betreft het 

schetsen van hun druggebruik een maand voor interventie, fel overdreven hadden. Wat betreft het 

schetsen van hun druggebruik een maand voor het interview, werd een zeer optimistische houding 

aangenomen. Bovendien hadden sommigen problemen bij het herinneren van deze relevante 

gegevens. Er kon dan ook geen sluitend bewijs inzake betrouwbaarheid en validiteit van de 

resultaten geboden worden door de onderzoekers.323  

Daarnaast moet ook gewezen worden op het feit dat enkel de gegevens omtrent 

vermogenscriminaliteit terug te vinden waren in betreffend onderzoek, wat betreft de resultaten op 

vlak van recidive.   
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Bovendien bedroeg de follow-up periode slechts 7,5 maanden, sinds de doorverwijzing naar de 

hulpverlening. Deze follow-up periode is bijzonder kort waardoor de resultaten met voldoende 

voorzichtigheid moeten behandeld worden. Het uitvoeren van een effectstudie op efficiënte wijze 

vereist immers een voldoende aantal jaren tussen het jaar waarin het alternatief wordt opgelegd en 

de uitvoering van de studie door de onderzoekers.324 

Niettemin zijn de onderzoekers van oordeel dat er geen twijfel kan bestaan dat de beweerde 

verbeteringen door de meerderheid van de onderzoekssubjecten in overeenstemming zijn met de 

realiteit. Bovendien hadden de  onderzoekers een beperkte controle uitgevoerd bij 25 

onderzoekssubjecten op de correctheid van de geformuleerde verklaringen. Uit een vergelijking 

tussen de verklaringen afgelegd op het ogenblik van een eerste contact met arrest referral 

medewerkers en de verklaringen afgelegd op het ogenblik van het interview in kader van deze 

effectstudie, kon afgeleid worden dat deze beiden in grote lijnen overeenstemden.325 

Kortom, deze studie heeft aangetoond dat het arrest referral project succesvol kan zijn in het 

reduceren van druggebruik en druggerelateerde criminaliteit.326 Dit project heeft als doel 

problematische druggebruikers in contact te brengen met de drughulpverleningscentra met het oog 

op aanpak van een drugproblematiek. Het tracht de kans te verhogen dat problematische 

druggebruikers, die in contact komen met justitie, zich laten behandelen voor hun drugproblematiek 

op moment van arrestatie of kort nadien. Dit alles met het oog op reductie van druggebruik en 

criminaliteit.327 Gelet op het aantal respondenten die terecht komen in de hulpverlening in het kader 

van deze alternatieve afhandelingswijze en gelet op de vastgestelde verbeteringen op vlak van 

druggebruik en recidive, lijkt deze maatregel zijn doelstelling te bereiken. Niettemin was een 

vergelijking met een controlegroep en een meting van effecten op overige levensdomeinen dan 

druggebruik aangewezen. Daarnaast vertoonde de onderzochte steekproef een beperkte omvang. 

Ook andere effectstudies uitgevoerd binnen het VK hebben dergelijke resultaten aangetoond. Het 

zou ons te ver reiken alle aanwezige effectstudies te onderzoeken met betrekking tot het arrest 

referral project.328 
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4.2 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING 

Wat betreft het onderzoek ter terechtzitting wordt gekeken naar een Belgische effectstudie, in 

bijzonder het onderzoek naar de uitkomsten van de Belgische drugbehandelingskamer in het 

gerechtelijk arrondissement Gent.  

4.2.1 BELGISCHE DRUGBEHANDELINGSKAMER 

Aangezien reeds uitvoering is ingegaan op de concrete werkwijze en organisatie van betreffend 

samenwerkingsproject, zullen in dit hoofdstuk geen verdere uitspraken geformuleerd worden 

omtrent dergelijke aspecten.329  

In dit hoofdstuk wordt enkel aandacht besteed aan de uitkomsten van het project. Uit internationaal 

onderzoek is immers gebleken dat buitenlandse DBK’s reeds hun effectiviteit hebben bewezen op 

vlak van druggebruik, overige levensdomeinen en recidive.330 De vraag die dan ook rijst is of 

dergelijke positieve resultaten ook gelden voor de Belgische DBK.  

Na een procesevaluatie, uitgevoerd door de Dienst voor Strafrechtelijk beleid en de Universiteit Gent 

met betrekking tot het eerste werkingsjaar van het pilootproject, werd werk gemaakt van een 

wetenschappelijk onderzoek naar de uitkomsten van de Gentse DBK. Het zijn dergelijke resultaten 

die in dit hoofdstuk zullen behandeld worden.  

Enerzijds wordt het recidive-onderzoek, uitgevoerd door de Dienst voor Strafrechtelijk beleid, en het 

onderzoek naar de uitkomsten van de drugbehandelingskamer op vlak van middelengebruik en 

druggerelateerde levensdomeinen, uitgevoerd door de vakgroep strafrecht en criminologie en de 

vakgroep orthopedagogiek, beschreven. Anderzijds wordt ook gekeken naar het perceptie-onderzoek 

waarbij de ervaringen van betrokken respondenten met het DBK-project werden nagegaan.331 

Opnieuw wordt dezelfde structuur gehanteerd als voorheen. Na het bespreken van de gehanteerde 

methodologie zullen de resultaten één voor één besproken worden. In bijzonder het effect op 

druggebruik, overige levensdomeinen en recidive.  
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A. METHODOLOGIE 

Wat betreft de bespreking van de methodologie wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds 

het recidive-onderzoek en anderzijds het uitkomstenonderzoek op vlak van druggebruik en overige 

levensdomeinen. Aanvullend op deze twee onderzoeksluiken vond ook een perceptie-onderzoek 

plaats. Ook deze methodologie wordt afzonderlijk uiteengezet.  

AFDELING 1: UITKOMSTENONDERZOEK OP VLAK VAN 

DRUGGEBRUIK EN OVERIGE LEVENSDOMEINEN 

Het onderzoek naar de uitkomsten van de drugbehandelingskamer omtrent druggebruik en overige 

levensdomeinen werd uitgevoerd door middel van een kwantitatieve retrospectieve dossierstudie op 

een steekproef van 52 DBK-cliënten in het gerechtelijk arrondissement Gent. Deze uitkomsten 

werden op hun beurt vergeleken met de uitkomsten van een vergelijkbare controlegroep, in 

bijzonder 46 probatie-cliënten in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.  

Deze aantallen kwamen tot stand op basis van een matching-procedure die een vergelijking tussen 

deze twee studiegroepen mogelijk maakt. Dergelijke twee groepen mogen immers op het ogenblik 

van de voormeting niet significant verschillen van elkaar op vlak van druggebruik en overige 

levensdomeinen. Dit om te vermijden dat overige factoren de resultaten zouden beïnvloeden. Met 

andere woorden, de scores bij de voormeting van deze twee groepen mogen geen significante 

verschillen weergeven.332  

Om het effect op druggebruik en overige levensdomeinen na te gaan, werd een voor-en nameting 

uitgevoerd. Op die manier kan nagegaan worden of er al dan niet een verbetering is opgetreden na 

interventie. Deze voormeting werd uitgevoerd op basis van het DBK-dossier, persoonlijke notities van 

de parketmagistraat gemaakt tijdens de inleidings-en oriëntatiezittingen en het opgestelde 

hulpverleningsplan. Een nameting gebeurde tevens op basis van het DBK-dossier en persoonlijke 

notities van de parketmagistraat, weliswaar gemaakt op de eindzitting. Wat betreft de probatiegroep 

werd voor de voormeting gekeken naar begeleidingsplannen opgesteld door justitie-assistenten. Bij 

de nameting werd gekeken naar verdere evolutieverslagen, eveneens opgesteld door justitie-

assistenten.333  

Opnieuw kunnen een aantal vaststellingen worden geformuleerd met betrekking tot steekproef. Het 

profiel van de DBK-steekproef kent terug een heterogene samenstelling. De gemiddelde leeftijd is 

30,4 jaar waarbij in de meerderheid van de gevallen sprake is van mannelijke delinquenten, in 
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bijzonder 82, 7%. De probatiegroep kent een vergelijkbare samenstelling op vlak van leeftijd en 

geslacht. 18, 9 % van de respondenten uit de DBK-groep verbleef ten tijde van het onderzoek in de 

gevangenis. Dit in tegenstelling tot probatie-respondenten waarbij geen enkele persoon zich bevond 

in de gevangenis. Er moet tevens vastgesteld worden dat DBK-respondenten gekenmerkt worden 

door een ernstigere drugproblematiek dan de probatie-respondenten. Meer bepaald, in de DBK-

groep kwamen meer heroïnegebruikers voor en vond druggebruik plaats op frequentere basis. 

Hiermee samenhangend, een onstabiele huisvesting, het hebben van schulden en minder 

begeleidingen in het kader van dergelijke financiële problemen kwamen vaker voor in de DBK-groep 

dan in de probatiegroep.334 

Het is belangrijk dat deze verschillen in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de 

resultaten. Het is immers mogelijk dat deze profielverschillen een invloed zouden kunnen uitoefenen 

op de uitkomsten van het DBK-project. Ook internationale literatuur spreekt over een grote invloed 

uitgaande van het profiel van de onderzochte respondenten.335  

Voor een aantal aspecten kon geen vergelijking gemaakt worden tussen beide onderzoeksgroepen 

omwille van het feit dat onvoldoende gegevens beschikbaar waren. Meer bepaald, alcoholgebruik, 

vrijetijdsbesteding, gezondheidsproblemen en hulpverlening uit het verleden.336 

AFDELING 2: RECIDIVE-ONDERZOEK 

Wat betreft het effect op recidive is gebruik gemaakt van drie onderzoeksgroepen. Meer bepaald de 

DBK-groep en twee controlegroepen. In bijzonder werd bij 44 DBK-beklaagden nagegaan, die een 

DBK-traject op positieve wijze hadden afgerond of dit traject voor minstens vier maanden hadden 

gevolgd, in welke mate de DBK-procedure een gunstige invloed heeft uitgeoefend op recidive. Dit 

werd bereikt door het criminele gedrag van betrokken delinquenten te meten zowel voor als na 

interventie. Vervolgens werden de resultaten vergeleken met deze van de twee controlegroepen.  

De eerste controlegroep, in bijzonder 41 respondenten, bestond enerzijds uit delinquenten die geen 

akkoord hadden verleend tot deelname aan de DBK-procedure, anderzijds uit delinquenten die 

                                                           
334

 F. VANDER LAENEN, W. VANDERPLASSCHEN, C. WITTOUCK, A. DEKKERS en B. DE RUYVER, Het pilootproject 
drugbehandelingskamer, supra noot 331, 43-51, 66. 
335

 S. BELENKO, N. FABRIKANT en N. WOLFF, ”the long road to treatment : Models of screening and admission into 
drug courts”, Criminal Justice and Behavior 2011, 38, (1222) 1224 ; T.F. GARITY, S.H. PREWITT, M. JOOSEN, M.S. 
STATON LINDALL, J.M. WEBSTER en C.G. LEUKEFELD, “Baseline subjective stress predicts 1-year outcomes among 
drug court clients”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 2008, Vol. 52, 346-
357. 
336

 F. VANDER LAENEN, W. VANDERPLASSCHEN, C. WITTOUCK, A. DEKKERS en B. DE RUYVER, Het pilootproject 
drugbehandelingskamer, supra noot 331, 52-54. 



105 
 

aanvankelijk wel hun toestemming hadden gegeven maar nadien verstek lieten voor de DBK.337 In 

beide gevallen volgden betrokkenen een klassieke rechtspleging.  

De tweede controlegroep, in bijzonder 59 respondenten, bestond uit beklaagden die veroordeeld 

waren tot een probatiemaatregel door de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.338  

De follow-up periode voor elk van deze respondenten bestond uit 18 maanden, te rekenen vanaf de 

dag van het eindvonnis van de DBK (voor de DBK-groep en controlegroep 1) of veroordeling tot 

probatiemaatregel (voor controlegroep 2).339 

Belangrijk om op te merken is het feit dat weinig tot geen significante verschillen aanwezig zijn op 

vlak van profielkenmerken tussen de DBK-groep en verstekgroep/ geen DBK-groep. Dit in 

tegenstelling tot de probatiegroep waarmee wel significante verschillen aanwezig zijn. De DBK-groep 

kent immers opnieuw een zwaardere drugproblematiek dan de probatiegroep. Niettemin vertonen 

alle groepen gelijkenissen op vlak van leeftijd en geslacht. In de meerderheid van de gevallen was er 

sprake van mannelijke respondenten waarbij de gemiddelde leeftijd bij alle groepen lag tussen de 32 

en 33 jaar. Bij alle onderzoeksgroepen was een gebruik van heroïne, amfetamines, cannabis en 

methadon te bespeuren. Daarnaast kan vastgesteld worden dat de meerderheid van de 

respondenten uit de drie onderzoeksgroepen reeds in aanraking waren geweest met justitie of 

politie naar aanleiding van een strafrechtelijk feit.340 

Met het oog op verkrijgen van de relevante gegevens werd gebruik gemaakt van de ADBA databank. 

Een nationale databank die een overzicht geeft van alle strafrechtelijke feiten gepleegd in 

verschillende gerechtelijke arrondissementen.341 

AFDELING 3: PERCEPTIE-ONDERZOEK 

Naast deze kwantitatieve dossierstudie en recidivestudie werd ook een kwalitatief luik toegevoegd 

aan het onderzoek met betrekking tot de uitkomsten van het DBK-project, in bijzonder een 

perceptie-onderzoek. Kwantitatieve evaluaties zijn enorm belangrijk om te kunnen nagaan “waarom” 

en “ hoe” een alternatieve maatregel er in slaagt de vastgestelde veranderingen teweeg te brengen. 

Op die manier kunnen vaststellingen geformuleerd worden omtrent de invloed van de alternatieve 

maatregel op het desistanceproces. 
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Een aantal deelnemers werden ondervraagd inzake hun ervaringen met het DBK-project, in bijzonder 

op vlak evoluties in druggebruik, overige levensdomeinen en druggerelateerde criminaliteit. Deze 

bevraging vond plaats door middel van semigestructureerde interviews op een steekproef van 5 DBK-

respondenten en 5 probatie-respondenten, allen overgegaan tot een positieve beëindiging van de 

betrokken alternatieve maatregel.342 

B. EFFECT OP DRUGGEBRUIK 

AFDELING 1: RESULTATEN 

Uit de resultaten van het kwantitatieve luik van het onderzoek is gebleken dat betrokken 

drugdelinquenten na het doorlopen van een DBK-procedure van gemiddeld 7,1 maanden slechts 

enkele verbeteringen vertoonden op vlak van druggebruik. 

Er konden geen significante veranderingen vastgesteld worden op vlak van heroïnegebruik, 

amfetaminegebruik en cannabisgebruik. Dit wat betreft de aard van de gebruikte producten. Met 

andere woorden, noch verbeteringen, noch verslechteringen konden vastgesteld worden. Slechts 

lichte dalingen waren te identificeren inzake heroïnegebruik en amfetaminegebruik en een lichte 

stijging inzake cannabisgebruik. Wat betreft de gebruiksfrequentie, gebruiksmethode en 

alcoholgebruik kon geen vergelijking gemaakt worden tussen de voor-en nameting. Slechts in de 

helft van de dossiers werden dergelijke gegevens gerapporteerd. Desondanks deze gegevens niet te 

verkrijgen zijn, zijn deze toch van belang voor een beoordeling van de ernst van het druggebruik.343 

Een verbetering op vlak van druggebruik bestond enkel uit het feit dat na interventie meer 

respondenten een drugbehandeling en/of substitutiebehandeling volgden.344 Op zich is dit zeker als 

een verbetering op te vatten aangezien onderzoek heeft aangetoond dat het volgen van een 

drugbehandeling positieve effecten ressorteert op diverse domeinen. Met andere woorden, de DBK 

als doorverwijzingskanaal naar de hulpverlening is in dit opzicht een succes te noemen.345 

De duur van het DBK-project kan een verklaring zijn voor deze beperkte verbeteringen inzake 

druggebruik. De nametingen werden uitgevoerd op het ogenblik van het beëindigen van een DBK-

traject van gemiddeld 7 maanden. Het bestuderen van de onderzoeksgroep voor een langere periode 
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zou meer gunstige en duurzame resultaten kunnen teweegbrengen.346 Dit heeft ook te maken met 

het feit dat de drugproblematiek als geestelijke ziektetoestand niet op korte termijn op te lossen is. 

Het is een proces dat gepaard gaat met vallen en opstaan. In bijzonder met abstinentie en herval. 

Een volledige onthouding van illegaal middelengebruik kan zelfs bij vele drugdelinquenten nooit 

bereikt worden.347 

Wat betreft de probatiegroep kunnen opnieuw slechts enkele verbeteringen vastgesteld worden met 

betrekking tot druggebruik en hulpverlening. In bijzonder, meer respondenten volgden na het 

doorlopen van een probatiemaatregel van gemiddeld 8,7 maanden een drugbehandeling en/of 

substitutiebehandeling zonder bijgebruik. Met andere woorden, de probatiemaatregel als 

doorverwijzingskanaal voor drugdelinquenten naar de hulpverlening is tevens een succes. Bovendien 

kon vastgesteld worden dat na interventie significant minder respondenten heroïne gebruikten dan 

voor interventie. Dit in tegenstelling tot amfetaminegebruik en cannabisgebruik waarbij slechts 

sprake was respectievelijk van een niet-significante daling en stijging. Gegevens omtrent 

gebruiksfrequentie, gebruiksmethode en alcoholgebruik waren opnieuw onvoldoende voorhanden 

om een betrouwbare vergelijking mogelijk te maken tussen de voor-en nameting.348  

AFDELING 2: UITKOMSTEN VOOR DBK-GROEP EN PROBATIEGROEP 

VERGELEKEN 

Wanneer we de resultaten van de DBK-groep met de resultaten van de probatiegroep vergelijken, 

kan niet besloten worden tot significante verschillen op vlak van druggebruik en hulpverlening tussen 

beide onderzoeksgroepen.  

Het minder heroïnegebruik na interventie bij de probatie-respondenten in vergelijking met de DBK-

respondenten is een niet -significant verschil. Zoals reeds vermeld, kon met betrekking tot de overige 

onderzochte aspecten geen vergelijking gemaakt worden want er was te weinig informatie aanwezig 

om betrouwbare uitspraken te doen.349  

AFDELING 3: RESULTATEN AANGEVULD MET PERCEPTIE-

ONDERZOEK 

Wat betreft het kwalitatieve luik van het onderzoek hebben alle respondenten aangegeven dat de 

alternatieve maatregel een positief effect heeft geressorteerd op vlak van middelengebruik. Zowel 
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wat betreft de 5 DBK-respondenten, als de 5 probatie-respondenten. Zes van de tien ondervraagden 

verklaarden vrij te zijn van illegale middelen op ogenblik van het interview. Bij de anderen viel in 

tegenstelling tot het gewoontegebruik het sociaal en recreatief gebruik weg. Niettemin was dit 

gewoontegebruik sterk verminderd.  

Uit de interviews is ook gebleken dat stoppen met druggebruik een moeilijk proces is en geen 

welbepaalde gebeurtenis. Bovendien hebben negen van de tien ondervraagde respondenten 

verklaard dat het druggebruik een lagere rangschikking heeft gekregen in hun gestelde prioriteiten. 

Met andere woorden, hun leven is niet meer uitsluitend getekend door illegaal middelengebruik.350 

Aan wat waren deze gerapporteerde verbeteringen nu te wijten?  

Uit het perceptie-onderzoek is gebleken dat het stoppen met druggebruik voornamelijk te wijten was 

aan factoren die zich situeren buiten het kader van de alternatieve afhandeling: een stabiele en 

kwaliteitsvolle partnerrelatie, ouderschap en sterke familiale banden hadden een zeer grote, soms 

grootste invloed op de gebruikscarrière van de respondenten. Het terugkrijgen van de kinderen 

wanneer men kon bewijzen een goede ouder te zijn, vormde dan ook een doel op zich in het 

herstelproces. Aldus een DBK-respondent:351 

“ Voor mijn gezin, ik wil mijn gezin bij mekaar houden. Ik wil niet dat ze mij in de gevangenis 

bezoeken.” 

Niettemin waren deze prosociale bindingen slechts steunbronnen in het stopzettingsproces en geven 

de respondenten aan dat er pas sprake was van een daadwerkelijk keerpunt wanneer ze beschikten 

over de vereiste motivatie tot verandering. Naast de sociale bindingen, die slechts een 

ondersteunende rol vertegenwoordigen, wordt er immers bijzonder groot belang gehecht aan de 

intrinsieke motivatie als mogelijke verklarende factor in het stopzettingsproces van het illegaal 

middelengebruik.352 

Daarnaast werd ook gewezen door de respondenten op het ouder worden en de wens om nog iets 

van hun leven te maken. Men groeide als het ware uit het delinquent gedrag.  

Wat betreft de rol van de alternatieve maatregel zelf in het stopzettingsproces, wezen de 

respondenten op het bewust maken van de problemen die verbonden zijn aan het illegaal 

middelengebruik, zodat men meer inzicht hierin kreeg. Ook de hulpverleningscomponent verbonden 

aan de alternatieve maatregel, in bijzonder het doorverwijzen van betrokkene naar de 
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drughulpverlening, werd door velen gerapporteerd als een belangrijke schakel in het 

stopzettingsproces. Respondenten zagen de alternatieve maatregel dan ook als een kans om terecht 

te komen in de hulpverlening waarbij de attitude van de betrokken justitiële actoren als belangrijk 

werd aanzien in het desistanceproces.353 

B. EFFECT OP DIVERSE LEVENSDOMEINEN 

AFDELING 1: RESULTATEN 

Naast het bestuderen van het effect op druggebruik is tevens van belang dat gekeken wordt naar het 

effect op overige druggerelateerde levensdomeinen. Middelenonafhankelijk gaat immers gepaard 

met ernstige moeilijkheden op diverse levensdomeinen.354 Het problematisch druggebruik zet een 

neerwaartse spiraal in. In bijzonder werd gekeken in deze outcome-studie naar het effect op 

huisvesting, financiële situatie, begeleiding inzake de financiële situatie, vrijetijdsbesteding, 

lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsproblemen en sociale zekerheid.  

Uit de resultaten van de kwantitatieve dossierstudie is gebleken dat opnieuw slechts enkele 

verbeteringen kunnen vastgesteld worden na een DBK-traject van gemiddeld 7,1 maanden.  

Meer bepaald, na interventie zijn meer personen aan het werk, minder DBK-cliënten hebben 

schulden en meer begeleidingen voor de financiële situatie kunnen vastgesteld worden. 

Op vlak van huisvesting en sociale zekerheid waren geen veranderingen te bespeuren. Inzake de 

overige voormelde levensdomeinen konden geen gefundeerde uitspraken verricht worden omwille 

van het gebrek aan voldoende informatie.355  

Deze resultaten tonen aan dat tijdens het DBK-traject ook wordt gestreefd naar verbeteringen op 

vlak van overige levensdomeinen dan het illegaal middelengebruik. De verbeteringen die konden 

vastgesteld worden op vlak van tewerkstelling en financiële onafhankelijkheid werden door veel 

drugdelinquenten aangemerkt als relevant voor een kwaliteitsvol leven.356 Bovendien heeft 
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internationaal onderzoek aangetoond dat een stabiele tewerkstelling de kans op recidive doet 

verminderen.357 Ook betreffend onderzoek komt tot dergelijke vaststelling. 

Wat betreft de probatie-respondenten na een probatiebegeleiding van gemiddeld 8,7 maanden, 

waren geen vooruitgangen te identificeren. Niettegenstaande geen verbeteringen konden 

geïdentificeerd worden, waren ook geen verslechteringen aanwezig.  

Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat de nameting werd uitgevoerd 8,7 maanden na de aanvang 

van de probatiebegeleiding en niet op het einde van de probatiebegeleiding. Een probatiemaatregel 

wordt dan ook uitgesproken voor een periode van 1 tot 5 jaar. Voor alle respondenten uit de 

steekproef bedroeg de probatiemaatregel minstens drie jaar. Het is perfect mogelijk dat pas na deze 

acht maanden een verbetering waarneembaar is op vlak van diverse levensdomeinen, omdat eerst 

werk wordt gemaakt van het illegaal middelengebruik.358 Met betrekking tot de vrijetijdsbesteding en 

gezondheidsproblemen was onvoldoende informatie aanwezig.359 

AFDELING 2: UITKOMSTEN VOOR DBK-GROEP EN PROBATIEGROEP 

VERGELEKEN 

Wanneer we de resultaten vergelijken tussen de DBK-steekproef en probatiegroep kan besloten 

worden tot positieve resultaten in het voordeel van het DBK-project. Meer DBK-respondenten waren 

aan het werk na interventie dan probatie-respondenten. De kans dat een DBK-respondent aan het 

werk is na interventie is 4,2 maal groter dan bij een probatie-respondent na probatiebegeleiding. 

Geen verschillen waren waar te nemen op vlak van huisvesting, samenlevingsvorm, het hebben van 

schulden en het volgen van een begeleiding hiervoor. De overige levensdomeinen konden niet 

vergeleken worden tussen beide onderzoeksgroepen, opnieuw omwille van het gebrek aan 

informatie.360 

Daarnaast moet rekening gehouden worden met significante verschillen die bestonden tussen beide 

onderzoeksgroepen voor interventie. Na de matching-procedure waren nog steeds significante 

verschillen aanwezig op vlak van huisvesting, samenlevingsvorm en het volgen van een begeleiding 

met betrekking tot de financiële situatie. Deze verschillen waren dan ook in het nadeel van de DBK-

respondenten. Wanneer we vaststellen op het ogenblik van de nameting dat de DBK-respondenten 

geen verschillen meer vertonen met de probatierespondenten, dan kan besloten worden tot een 

                                                           
357

 T. SKARDHAMAR en K. TELLER, “Post-release employment and recidivism in Norway”, Journal of Quantitative 
Criminology 2012, 28, 629-649. 
358

 F. VANDER LAENEN, W. VANDERPLASSCHEN, C. WITTOUCK, A. DEKKERS en B. DE RUYVER, Het pilootproject 
drugbehandelingskamer, supra noot 331, 69-70. 
359

 F. VANDER LAENEN, W. VANDERPLASSCHEN, C. WITTOUCK, A. DEKKERS en B. DE RUYVER, Het pilootproject 
drugbehandelingskamer, supra noot 331, 225-227. 
360

 F. VANDER LAENEN, W. VANDERPLASSCHEN, C. WITTOUCK, A. DEKKERS en B. DE RUYVER, Het pilootproject 
drugbehandelingskamer, supra noot 331, 60-63. 



111 
 

positieve evolutie voor de DBK-respondenten. Met andere woorden, een afwezigheid op het 

ogenblik van de nameting van significante verschillen tussen beide onderzoeksgroepen op vlak van 

deze drie levensdomeinen, terwijl die wel bestonden op het ogenblik van de voormeting, houdt een 

positieve inhaalbeweging in door de DBK-respondenten.361 

Hoe kunnen deze positieve resultaten in het voordeel van het  DBK-project nu verklaard worden? 

Wat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het feit dat meer personen na een DBK-procedure 

aan het werk zijn dan na een probatiemaatregel?  

Deze verklaring kan onder meer gevonden worden in het feit dat tijdens de DBK-procedure nog geen 

uitspraak is verricht omtrent de gepleegde feiten. Met andere woorden, DBK-actoren beschikken 

over een middel om resultaatsgericht te werken en de betrokken drugdelinquenten aan te moedigen 

dit resultaat te bereiken. Meer bepaald, verbeteringen vertonen op vlak van druggebruik, 

levensdomeinen en recidive. Daarnaast zijn de DBK-actoren niet beperkt bij de begeleiding van de 

DBK-cliënten door een welbepaald mandaat, dit in tegenstelling tot justitie-assistenten in kader van 

een probatiemaatregel. De justitie-assistenten kunnen enkel maar werken in samenwerking met de 

drugdelinquenten rond de opgelegde voorwaarden. DBK-actoren kunnen alle mogelijke 

levensdomeinen in het hulpverleningsplan opnemen. Ook de tijdsfactor speelt een belangrijke rol in 

de verklaring van de positieve resultaten in het voordeel van het DBK-project. Minder tijd verloopt 

tussen de gepleegde feiten en de aanvang van de DBK-procedure dan de start van een 

probatiebegeleiding. Het doel van het DBK-project is dan ook kort op de bal spelen en lacunes die 

bestaan in het kader van een probatiemaatregel opvullen. Deze tijdswinst die het DBK-traject creëert 

heeft absoluut een invloed gehad op de geformuleerde resultaten.362 

AFDELING 3: RESULTATEN AANGEVULD MET PERCEPTIE-

ONDERZOEK 

Wat betreft het perceptie-onderzoek hadden alle respondenten verklaard dat een verbetering op 

vlak van druggebruik tevens een verbetering op vlak van overige diverse levensdomeinen had 

teweeggebracht. De grootste directe invloed was volgens hen terug te vinden op vlak van familiale 

relaties, sociale relaties en financiële situatie. Negatieve contacten met druggebruikers werden dan 

ook ingeruild door positieve contacten met familie en oude kennissen. Contacten met personen uit 

het druggebruik werden verbroken uit angst voor herval. Het gezin en familie kwamen op de eerste 

plaats. Door de stopzetting van druggebruik kwamen tevens nieuwe middelen vrij die de 
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betrokkenen toelieten in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast vielen ook druggerelateerde 

gezondheidsproblemen weg. Wat betreft de verbetering op vlak van huisvesting, was die eerder toe 

te schrijven aan een indirecte invloed van de verbeterde drugssituatie. Door een verbetering in 

andere levensdomeinen trad ook een verbetering op in dit levensdomein.363 

Daarnaast kon ook het omgekeerde vastgesteld worden. Meer bepaald, het herstellen van familiale 

banden had tevens een positieve invloed op het illegaal middelengebruik. Deze familiale banden 

zorgden voor voldoende motivatie om vol te houden in de positieve spiraal van 

veranderingsprocessen.364 

Met andere woorden, uit het perceptie-onderzoek blijkt dat de alternatieve maatregel enerzijds een 

directe invloed heeft op het gebruik van illegale middelen, anderzijds een indirecte invloed op de 

overige levensdomeinen. Valt het druggebruik weg, dan zullen verbeteringen in overige 

levensdomeinen volgen. 

Wat betreft het levensdomein tewerkstelling kan vastgesteld worden dat heel veel respondenten 

moeilijkheden hebben ervaren om aan het werk te geraken na interventie. Respondenten waren dan 

ook van oordeel dat de DBK-procedure hen minder had geholpen op vlak van dergelijk levensdomein. 

Het gebrek aan sociale en cognitieve vaardigheden bij de respondenten kan verklaren waarom 

betrokkenen moeilijkheden ervaren op de arbeidsmarkt. Ook een aanwezigheid van een strafblad 

zorgt voor een stigmatiserend effect. Naast een doorverwijzing naar de drughulpverlening, zoals 

reeds gebeurd in het kader van het DBK-project en probatiemaatregel, zou een doorverwijzing onder 

justitiële druk naar instanties met het oog op het aanleren van werkgerelateerde en sociale 

vaardigheden een goede volgende stap zijn.365 Niettemin lost dit het probleem nog niet op van het 

gebrek aan tewerkstellingsmogelijkheden voor ex-drugdelinquenten. 

C. EFFECT OP RECIDIVE 

AFDELING 1: HET BEGRIP RECIDIVE 

Aangezien verschillende definities gekend zijn binnen de criminologische literatuur is het van belang 

dat het begrip recidive, naar het voorbeeld van voormeld nationaal effectonderzoek inzake 

alternatieve afhandeling, opnieuw op nauwkeurige wijze wordt geoperationaliseerd en afgebakend.  
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In deze studie wordt recidive gedefinieerd als “een nieuwe gerechtelijke beslissing die niet is 

geëindigd in een vrijspraak, een technisch sepot of andere technische uitspraak en die plaatsvindt 

n.a.v. elk type van strafrechtelijke inbreuk die werd gepleegd na het beëindigen van een traject voor 

de DBK. “366  

Deze definitie vertaald, komt het neer op iedere strafrechtelijke inbreuk gepleegd na het doorlopen 

van een DBK-procedure, die op haar beurt heeft geleid tot een beleidssepot, minnelijke schikking, 

bemiddeling of welbepaald vonnis.367 

AFDELING 2: RESULTATEN 

Gedurende een periode van 18 maanden werd nagegaan in welke mate respondenten uit de DBK-

groep en twee controlegroepen hebben gerecidiveerd. In bijzonder werd het recidivecijfer van de 

DBK-respondenten gedurende 18 maanden na de eindzitting vergeleken, enerzijds met het 

recidivecijfer van de “probatiegroep” gedurende 18 maanden na de veroordeling tot de 

probatiemaatregel, anderzijds met het recidivecijfer van de “verstekgroep” en “geen DBK-groep” 

gedurende 18 maanden na een klassieke rechtspleging. 

Daarnaast werd ook gekeken naar het recidivecijfer van de probatie-respondenten in de periode van 

18 maanden beginnend vanaf de aanvang van de probatiebegeleiding en niet vanaf het vonnis. Er 

kan immers een aanzienlijke tijd verlopen tussen de datum van het vonnis en de opstart van de 

probatiebegeleiding. In de steekproef van de probatie-respondenten lag de gemiddelde 

opstarttermijn op 337 dagen.368 

Gelet op de resultaten van de DBK-steekproef kan tot positieve resultaten besloten worden.  

Meer bepaald, 80 % van de DBK-steekproef vertoonden een verbetering in pleeggedrag na 

interventie. Slechts bij 20% van de DBK-respondenten was een verslechtering waarneembaar. Een 

verbetering in pleeggedrag bestond enerzijds uit een volledige stopzetting van crimineel gedrag in de 

periode van 18 maanden na beëindigen van het DBK-traject. Anderzijds uit het plegen van gemiddeld 

minder feiten op jaarbasis. Meer bepaald ¾ van de DBK-respondenten, die een verbetering 

vertoonden in pleeggedrag, recidiveerden niet in de eerste 18 maanden na het beëindigen van het 
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DBK-traject. ¼ van de 80% pleegden binnen diezelfde 18 maanden minder feiten op jaarbasis dan 

voor interventie.369 

Wat betreft de factoren die recidive kunnen beïnvloeden kan gewezen worden op het feit dat het 

aantal antecedenten, alsook geweldcriminaliteit of vermogenscriminaliteit gepleegd voorafgaand aan 

de maatregel een grote invloed kan uitoefenen op recidive. Er kon niet vastgesteld worden dat 

mannelijke respondenten uit de DBK-groep meer recidiveerden dan vrouwelijke respondenten. Ook 

de leeftijd van de DBK-respondenten was geen voorspeller van recidive. Dit in tegenstelling tot het 

reeds eerder besproken nationaal onderzoek inzake alternatieve afhandeling. Daarnaast kon 

vastgesteld worden dat verbeteringen op vlak van de tewerkstellingssituatie en financiële situatie na 

het doorlopen van een DBK-traject een positieve invloed uitoefende op vlak van recidive. Met andere 

woorden, personen die het goed deden op vlak van deze twee levensdomeinen, deden het ook goed 

op vlak van recidive. Dit kon tevens vastgesteld worden bij het nationaal onderzoek inzake 

alternatieve afhandeling.370 

AFDELING 3: UITKOMSTEN VOOR DBK-GROEP EN DE TWEE 

CONTROLEGROEPEN VERGELEKEN 

Wanneer we deze resultaten van de DBK-groep vergelijken met de twee controlegroepen, dit met 

het oog op het nagaan van het effect van type rechtspleging op recidive, kan eveneens tot positieve 

resultaten besloten worden in het voordeel van de DBK-groep. Gelet op het totaal aantal personen 

uit de steekproeven die recidiveerden na interventie kan besloten worden tot volgende resultaten:371 

- 38,6 % van de DBK-respondenten recidiveerden 

- 56,1 % van de respondenten uit verstekgroep en geen DBK-groep recidiveerden 

- 57,6 % van de respondenten uit probatiegroep recidiveerden. Meten we het recidivecijfer 

tijdens de eerste achttien maand van de probatiebegeleiding en dus niet tijdens de eerste 

achttien maanden na veroordeling, komen we zelfs tot hogere percentages, in bijzonder 62,1 

%. 

Uit dergelijke percentages kan duidelijke besloten worden dat minder DBK-respondenten hebben 

gerecidiveerd na interventie dan de respondenten uit de twee controlegroepen. Het aantal niet-

recidivisten in de DBK-groep is het grootst. Gelet op de operationalisering van het begrip recidive 

pleegden minder respondenten uit de DBK-steekproef nieuwe strafrechtelijke feiten, die niet 
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eindigden in een vrijspraak, technisch sepot of andere technische uitspraak. Bovendien kan 

vastgesteld worden dat een verbetering in het pleeggedrag het meest uitgesproken was bij DBK-

respondenten dan bij de overige controlegroepen. Op individueel vlak vertoonden meer DBK-

respondenten een verbetering in pleeggedrag dan respondenten uit de twee controlegroepen.372 

Daarnaast moet bij de beoordeling van de resultaten rekening gehouden worden met het feit dat het 

profiel van de DBK-groep enkele significante verschillen vertoonde met het profiel van de 

respondenten uit de probatiegroep. Dit is reeds aan bod gekomen bij de bespreking van de 

methodologie van het recidive-onderzoek. Om een betrouwbare vergelijking tussen deze drie 

studiegroepen mogelijk te maken, moet opnieuw toepassing gemaakt worden van een matching-

procedure. Na matching kan besloten worden tot volgende resultaten:373 

- De kans op recidive van een DBK-respondent binnen de achttien maanden na het volgen van 

een DBK-procedure is 3,4 keer kleiner dan van een probatie-respondent na veroordeling tot 

probatiemaatregel. 

- De kans op recidive van een DBK-respondent binnen de achttien maanden na het volgen van 

een DBK-procedure is 2,9 keer kleiner dan na een klassieke rechtspleging voor de DBK zonder 

probatie (in de situatie van geen aanvaarding van DBK-traject of verstek op inleidingszitting). 

- Deze resultaten veralgemeend naar de populatie DBK, kan besloten worden tot een 

werkelijke kans op recidive binnen achttien maanden, die enerzijds 1,5 tot 8 keer lager is na 

het volgen van een DBK-procedure dan na een veroordeling tot probatiemaatregel en 

anderzijds 1,3 tot 6,6 keer lager dan na een klassieke rechtspleging voor de DBK zonder 

probatie.  

Opnieuw gunstige resultaten voor de DBK als doorverwijzingskanaal naar de drughulpverlening. De 

kans op recidive bij de DBK-respondenten ligt beduidend lager dan bij de respondenten uit de 

controlegroepen, dit na matching van de profielen van de respondenten uit alle onderzoeksgroepen. 

Op die manier kunnen immers vertekende resultaten vermeden worden. 

Samengevat, op basis van deze voormelde resultaten kan besloten worden dat een procedure voor 

de DBK een positief effect ressorteert op vlak van recidive. Bij een DBK-traject vindt minder recidive 

plaats de eerste 18 maanden na interventie dan bij een veroordeling tot een probatiemaatregel of 

het doorlopen van een klassieke rechtspleging voor de DBK zonder probatie.  
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Niettegenstaande deze voormelde resultaten gunstig zijn voor de DBK moet ook gekeken worden 

naar de keerzijde van de medaille. Een recidivist uit de DBK-steekproef pleegt significant meer 

nieuwe feiten na interventie dan een recidivist uit de probatiegroep. Geen significante verschillen 

zijn waarneembaar tussen de DBK-groep en verstekgroep/geen DBK-groep. Met andere woorden, er 

zijn minder DBK-respondenten die recidiveren na interventie dan probatie-respondenten, maar 

wanneer toch wordt gerecidiveerd door DBK-respondenten worden meer feiten gepleegd dan door 

probatie-respondenten die recidiveren.374  

Deze keerzijde van de medaille is hoogstwaarschijnlijk te verklaren door het zwaardere profiel van de 

recidivisten uit de DBK-groep dan de recidivisten uit de probatiegroep. 375  

AFDELING 4: RESULTATEN AANGEVULD MET PERCEPTIE-

ONDERZOEK 

Naast dit cijfermateriaal blijkt uit het perceptie-onderzoek dat een verbetering op vlak van 

druggebruik een zeer grote invloed heeft uitgeoefend op de stopzetting van de criminele 

carrière. Zoals reeds beschreven in de literatuur, de stopzetting van de criminele carrière is 

geen bewuste keuze, maar het gevolg van de stopzetting van het illegaal middelengebruik. 

Bovendien is het ondergeschikt aan het herstel na druggebruik.376   

Aldus een respondent: 

“ Als je clean wordt, dan hoef je zoiets niet te doen, je hoeft geen criminele feiten te plegen.”377 

 

Daarnaast wijzen de respondenten op de grote pakkans tijdens interventie wat hen 

weerhoudt om nieuwe feiten te plegen.378 Met andere woorden, zoals reeds vermeld bij de 

theoretische beschouwingen inzake het desistanceproces bij drugdelinquenten, het 

controlecomponent verbonden aan deze alternatieve maatregel oefent een positieve 

invloed uit op het desistanceproces. Aldus een respondent: 

“ ik kan het mij niet meer permitteren, ze moeten mij maar eens tegenhouden met een pennenmesje 

of zo”.379 
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D. BESLUIT  

Voormelde resultaten geven aan dat de DBK als doorverwijzingskanaal naar de drughulpverlening 

werkt. Ook de probatiemaatregel verdient deze vaststelling. Beide alternatieve maatregelen slagen 

er in problematische drugdelinquenten binnen te loodsen in de drughulpverlening en hen aan te 

zetten hun drugproblematiek aan te pakken. Niettegenstaande beperkte uitkomsten aanwezig waren 

op vlak van druggebruik, volgden significant meer drugdelinquenten een drugbehandeling na 

interventie, wat op zich zeker een succes is.  

Daarnaast heeft deze studie ook aangetoond dat herstel na middelengebruik verder reikt dan het 

bereiken van abstinentie. De aanpak van overige druggerelateerde levensdomeinen is van bijzonder 

groot belang voor de re-integratie van betrokkene in de maatschappij. De resultaten van dit 

onderzoek hebben aangetoond dat het DBK-project een positief effect ressorteert op diverse 

levensdomeinen. Verbeteringen konden dan ook vastgesteld worden. De resultaten waren 

bovendien gunstiger dan in het kader van de probatiemaatregel. Niettemin konden voor een aantal 

levensdomeinen geen verbeteringen worden onderzocht aangezien bepaalde relevante gegevens 

niet systematisch waren geregistreerd door betrokken actoren. Bij de beoordeling van de resultaten 

moet dan ook rekening gehouden werden met dergelijke beperkingen van het onderzoek. Ook de 

relatief kleine steekproef zorgt er voor dat een veralgemening van de resultaten naar de ganse DBK-

populatie niet mogelijk is. Tevens is bijkomend onderzoek noodzakelijk om de uitkomsten van het 

DBK-project te kunnen nagaan op lange termijn. De metingen vonden dan ook plaats op het ogenblik 

van de beëindiging van het DBK-project, dit wat betreft het effect op druggebruik en overige 

levensdomeinen. 

Wat betreft het effect op recidive kan eveneens tot een positief effect besloten worden. Bij de 

overgrote meerderheid van de respondenten werd een verbetering in crimineel gedrag vastgesteld. 

Ook een vergelijking met de klassieke probatiemaatregel leidde tot betere resultaten in het voordeel 

van het DBK-project. De kans op recidive is kleiner na een DBK-procedure dan na een 

probatiemaatregel of klassieke rechtspleging voor de DBK. Bovendien vertonen respondenten met 

een uitgebreid strafregister tevens deze positieve resultaten. De DBK lijkt ook op deze personen een 

effect te ressorteren. Niettegenstaande deze positieve resultaten moet opnieuw rekening gehouden 

worden met de beperkingen van het onderzoek. Niet het effect van een afgeronde 

probatiemaatregel op recidive werd onderzocht, maar het effect van de probatiemaatregel 

gedurende de eerste 18 maanden na veroordeling. Met andere woorden, het effect van de wijze hoe 

de alternatieve maatregel vorm krijgt in de praktijk. Dit alles in tegenstelling tot de DBK-



118 
 

respondenten, die werden bestudeerd na afronding van het DBK-traject. Opnieuw is er hier sprake 

van te kleine steekproeven om besluiten te kunnen trekken op veralgemeende wijze.  

Samengevat, het DBK-project vertoont positieve resultaten op vlak van druggebruik, recidive en 

diverse levensdomeinen. Met lichte voorzichtigheid kan gesteld worden dat deze vorm van 

alternatieve maatregel verkiesbaar is boven de klassieke probatiemaatregel. We spreken van lichte 

voorzichtigheid omwille van de aanwezige beperkingen in het onderzoek. Niettemin lijkt de DBK-

interventie de lacunes van de probatiemaatregel op te vullen, in bijzonder de uitgestrektheid in de 

tijd waarmee het probatiesysteem een antwoord poogt te bieden op delinquent gedrag.  
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4.3 STRAFUITVOERING 

4.3.1 PAROLE 

A. OMSCHRIJVING 

Er kan vastgesteld worden dat de overgrote meerderheid van gevangenen in de Verenigde Staten 

worden vrijgelaten op voorwaardelijke basis, waarbij men onderworpen wordt aan toezicht 

gedurende een welbepaalde periode. Deze maatregel wordt in de Verenigde Staten aangeduid met 

de term Parole. Deze maatregel functioneert zowel als toezichtmechanisme en als sociaal 

mechanisme. Enerzijds wordt het gebruikt als toezichtinstrument door het bewaken en bestraffen 

van diegene die de opgelegde voorwaarden hebben geschonden, gekoppeld aan de alternatieve 

maatregel. Anderzijds wordt het gebruikt als sociaal instrument, waarbij door middel van regels en 

prikkels dergelijke personen worden aangezet tot positieve activiteiten. Deze alternatieve maatregel 

tracht dan ook personen te motiveren op vlak van het hebben van werk, het volgen van een 

drugbehandeling, hebben van een degelijke huisvesting en overige zaken die de personen helpen tot 

re-integratie in de maatschappij.380  

Het spreekt voor zich dat deze alternatieve maatregel, zich situerende op het niveau van 

strafuitvoering, het tevens mogelijk maakt om een doorverwijzing van drugdelinquenten naar de 

hulpverlening te bewerkstelligen. Het volgen van een drugbehandeling zal met betrekking tot 

drugdelinquenten één van de voorwaarden uitmaken die verbonden wordt aan deze voorwaardelijke 

vrijlating. Ook een verbetering in diverse levensdomeinen kan getracht worden te bereiken met deze 

maatregel. 

Met het oog op het beoordelen van de effecten inzake deze alternatieve maatregel kan opnieuw 

gekeken worden naar een OUTCOME studie, waarbij het effect op recidive, druggebruik en overige 

levensdomeinen werd onderzocht. In bijzonder de returning home study uitgevoerd van 2002 tot 

2005 met betrekking tot gedetineerden uit Illinois, Ohio en Texas. Deze studie bestaat enerzijds uit 

een beschrijving van de ervaringen en verwachtingen van betrokken respondenten inzake het 

toezicht na vrijlating in het kader van een parole-maatregel.381 In het tweede deel van deze studie 

wordt het effect van de voorwaardelijke vrijlating op recidive onderzocht, alsook het effect op 

druggebruik, tewerkstelling, huisvesting en familiale relaties. Gelet op de te beantwoorden 

onderzoeksvraag worden beide delen van de studie betrokken in betreffend hoofdstuk. Deze 

kwalitatieve gegevens vullen immers de kwantitatieve gegevens aan, zodat kan nagegaan worden op 
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welke wijze de vastgestelde verbeteringen op vlak van druggebruik, overige levensdomeinen en 

recidive werden bereikt.  

Alvorens de resultaten te beschrijven, vindt eerst een uiteenzetting plaats inzake de gehanteerde 

methodologie. Daarna vindt een beschrijving van de meting naar de effectiviteit van deze 

alternatieve maatregel plaats. Als laatste wordt stilgestaan bij de ervaringen van de respondenten 

met de betrokken alternatieve maatregel. 

B. METHODOLOGIE 

Deze effectstudie werd uitgevoerd door middel van interviews afgelegd op een steekproef van 740 

onderzoeksrespondenten die allen minstens 1 jaar in de gevangenis hadden verbleven. De 

steekproef bestaat uit twee te onderzoeken onderzoeksgroepen. Enerzijds respondenten die het 

voorwerp hebben uitgemaakt van een voorwaardelijke vrijlating, in bijzonder parole. Anderzijds 

respondenten die hun straf volledig hebben uitgevoerd en terecht zijn gekomen in de gemeenschap 

op onvoorwaardelijke basis. Meer bepaald, 564 parole-respondenten en 176 non-parole 

respondenten. De follow-up periode bedroeg acht maanden. Met andere woorden, alle outcomes 

werden acht maanden na de vrijlating van de respondenten gemeten en gerapporteerd. Wat betreft 

de officiële recidivegegevens, in bijzonder de gegevens uit de verzamelde strafregisters, bedroeg de 

follow-up periode een jaar.382 

Opnieuw kan een beschrijving gegeven worden inzake de samenstelling van de onderzochte 

steekproef. Alle onderzoeksrespondenten waren van het mannelijk geslacht met een gemiddelde 

leeftijd van 36 jaar. Wat betreft de criminele carrière van de respondenten kan vastgesteld worden 

dat 84% van de respondenten in het verleden reeds veroordeeld is geweest voor een welbepaald 

misdrijf. Daarnaast kan er vastgesteld worden dat 68 % van de betrokken respondenten reeds in het 

verleden het voorwerp hebben uitgemaakt van een gevangenisstraf. Bovendien hebben 71 % van de 

respondenten verklaard tijdens de interviews reeds in het verleden in contact geweest te zijn met 

het parole-systeem of probatiesysteem. De criminele carrière van de onderzochte respondenten 

begon dan ook gemiddeld op 17 jarige leeftijd.   

Wat betreft het illegaal druggebruik verklaarden 59% van de respondenten op frequente basis 

illegale middelen te gebruiken.383 Marihuana en cocaïne bedroeg 1/3 van de gerapporteerde illegale 

middelen. Dit percentage lag op 66 % wanneer ook problematisch alcoholgebruik werd meegerekend 

in de percentages. Met andere woorden, de overgrote meerderheid van de steekproef vertoont 
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problematisch druggebruik of alcoholgebruik. Wat betreft de oorzaak van het verblijf in de 

gevangenis, verbleef 39 % van de delinquenten in de gevangenis omwille van een drugdelict. 30 % 

verbleef in de gevangenis omwille van een schending van probatie- of parolevoorwaarden. 20% 

verbleef in de gevangenis omwille van geweldcriminaliteit. Deze percentages tonen aan dat 

drugdelinquenten niet altijd in aanraking komen met politie en gerecht omwille van inbreuken op de 

drugwetgeving.384   

Wat betreft de parole-maatregel, maakt 74 % van de respondenten uit de steekproef het voorwerp 

uit van deze alternatieve maatregel. Deze parole-respondenten waren niet ouder of jonger dan de 

overige respondenten uit de steekproef en hun raciale verschillen weerspiegelen die van de 

steekproef in het algemeen. Meer bepaald, 15 % van de respondenten waren blank. De overige 

respondenten waren zwart of van een andere etnische afkomst. 385 

Met het oog op het formuleren van een antwoord op de vraag in welke mate parole een invloed 

heeft uitgeoefend op de outcome-resultaten wordt achtereenvolgens het effect op druggebruik, 

familiale situatie, tewerkstelling, huisvesting en recidive besproken. Met andere woorden, in dit 

onderzoek wordt eveneens aandacht besteed aan verschillende overige druggerelateerde 

levensgebieden dan louter druggebruik.  

C. EFFECT OP DRUGGEBRUIK  

Wat betreft het druggebruik werd gekeken naar de verklaringen afgelegd door de respondenten 

tijdens de interviews acht maanden na interventie.  

Uit de verklaringen van de onderzochte respondenten vloeit voort dat 29 % van de deelnemers, acht 

maanden na interventie, nog steeds illegaal middelengebruik vertoont of alcoholintoxicatie, waarvan 

15 % verklaarde dit te doen op regelmatige basis.386 Wat betreft een doorverwijzing naar de 

hulpverlening, verklaarde 15 % van de respondenten deel te hebben genomen aan een 

behandelingstraject in de afgelopen dertig dagen, meer bepaald Alcoholics Anonymous (AA) of 

Narcotics Anonymous (NA) of een drugbehandelingsprogramma sinds hun vrijlating.387  

Wanneer we een vergelijking maken van de resultaten tussen de parole-respondenten en non-parole 

respondenten, kan besloten worden tot significante verschillen tussen beide onderzoeksgroepen. 
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Deze significante verschillen duiden op een gunstig effect van de parole-maatregel op illegaal 

middelengebruik na interventie. Ongeveer 23 % van de parole-respondenten, in tegenstelling tot 49 

% van de non-parole respondenten, hebben verklaard illegale middelen of alcohol te hebben 

gebruikt in de afgelopen dertig dagen. Met andere woorden, minder parole-respondenten 

vertoonden illegaal middelengebruik, wat wijst op een positief effect uitgaande van de parole-

maatregel. Meer nog, de kans op druggebruik na parole bedraagt minder dan de helft dan de kans op 

druggebruik zonder deze maatregel.  

Wat betreft de gebruiksfrequentie zijn ook significante verschillen waarneembaar tussen beide 

onderzoeksgroepen. Minder parole-respondenten verklaarden meer dan wekelijks illegale middelen 

te gebruiken de laatste dertig dagen voorafgaand aan het interview dan non-parole respondenten. 

De percentages lagen respectievelijk op 11 % voor de parole-respondenten in vergelijking met 27% 

voor de non-parole respondenten . Bovendien hebben de onderzoekers besloten dat deze resultaten 

gelden ongeacht de leeftijd, ras, criminele carrière, en andere aanwezige controle-variabelen. 388 

 

Gelet op de concrete doelstelling van dit hoofdstuk, meer bepaald het beoordelen van de effectiviteit 

van alternatieve afhandeling voor drugdelinquenten, bekijken we nu de resultaten van de 

respondenten met een illegaal druggebruik afgezonderd van de resultaten van respondenten met 

een alcoholintoxicatie. Wat betreft het druggebruik in de laatste dertig dagen voorafgaand aan het 

interview liggen de percentages op 15 % voor de parole-respondenten en op 40 % voor de non-

parole respondenten. Wat betreft het frequent druggebruik, eveneens in de laatste dertig dagen 

voorafgaand aan het interview, liggen de percentages op 9% voor de parole-respondenten en op 24 

% voor de non-parole respondenten. Met andere woorden, telkens significante verschillen in het 

voordeel van parole-respondenten.389  

Met betrekking tot het volgen van een drugbehandeling kunnen geen significante verschillen 

vastgesteld worden tussen beide onderzoeksgroepen. Meer bepaald, 15 % van de parole-

respondenten verklaarden acht maanden na interventie onderworpen geweest te zijn aan een 

drugbehandeling. Dit percentage lag op 12 % bij de non-parole respondenten. Met andere woorden, 

meer parole-respondenten kwamen terecht in de drughulpverlening dan non-parole respondenten. 

Niettemin is er sprake van een niet-significant verschil.390 
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Kortom, een positief effect uitgaande van de parole-maatregel op illegaal middelengebruik in 

vergelijking met non-parole respondenten. Niettemin is er slechts sprake van 15 % van de parole-

respondenten die terecht zijn gekomen in de drughulpverlening.391 Gelet op het percentage aan 

respondenten, zowel parole-respondenten als non-parole respondenten, die problematisch 

druggebruik of alcoholgebruik vertoonden voorafgaand aan de maatregel, in bijzonder 66 %, kunnen 

we toch met voorzichtigheid zeggen dat van de parole-maatregel, als succesvol 

doorverwijzingskanaal naar de hulpverlening, in mindere mate sprake is. Uit het onderzoek was wel 

niet af te leiden hoeveel procent van de parole-respondenten voorafgaand aan de maatregel 

problematisch druggebruik vertoonde. De vastgestelde percentages werden berekend op de totale 

steekproef, parole-respondenten en non-parole respondenten inbegrepen. Bovendien was het 

volgen van een drugbehandeling één van de meest gerapporteerde voorwaarden waarbij een 

schending was opgetreden, acht maanden na interventie.392 

D. EFFECT OP OVERIGE LEVENSDOMEINEN 

AFDELING 1: EFFECT OP FAMILIALE RELATIES 

In betreffend onderzoek werd nagegaan in welke mate een verbetering was opgetreden op vlak van 

familiale relaties. In bijzonder werd de emotionele en materiële ondersteuning uitgaande van 

familieleden, de gehechtheid aan kinderen, familiale conflicten en de kwaliteit van partnerrelaties en 

familierelaties beoordeeld door betreffende onderzoekers. Deze aspecten werden beoordeeld op 

basis van de parole officer schaal.  

Uit de resultaten van de afgenomen interviews is gebleken dat alle betrokken onderzoekssubjecten, 

zowel parole-respondenten als non-parole respondenten, positieve resultaten hebben gescoord op 

deze parole officer schaal. Gemiddeld werd een score behaald van meer dan 3 op 4. Wat betreft de 

gehechtheid aan kinderen lag de gemiddelde behaalde score voor de non-parole respondenten op 

1,1 op 2. Bij parole respondenten lag die op 1,0. Een niet-significant verschil weliswaar. Niettemin 

duiden deze scores aan dat respondenten na hun vrijlating toch enige tijd spenderen bij activiteiten 

in verband met hun kinderen.  
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Aangezien nauwelijks verschillen waarneembaar zijn tussen beide onderzoeksgroepen, moet 

vastgesteld worden dat de parole-maatregel slecht een minimale invloed heeft gehad op vlak 

familiale relaties.393 

AFDELING 2: HUISVESTING 

Een beoordeling van de effectiviteit van de alternatieve maatregel op vlak van het levensdomein 

huisvesting verdient eveneens een voldoende aandacht aangezien drugdelinquenten vaak te kampen 

hebben met onstabiliteit op vlak van dergelijk levensdomein. Mogelijke verbeteringen na interventie 

op vlak van dit levensdomein kunnen de betrokkene helpen bij een verdere re-integratie in de 

maatschappij.  

Wat betreft de stabiliteit op vlak van huisvesting, heeft betreffend onderzoek aangetoond dat 56 % 

van alle respondenten verklaard hebben minstens 1 jaar nog te zullen verblijven op huidig adres. 

Ongeveer 44 % sprak over minder dan een jaar. Wanneer we de resultaten op vlak van huisvesting 

vergelijken tussen beide onderzoeksgroepen, moet opnieuw worden vastgesteld dat er geen 

significante verschillen aanwezig zijn tussen parole-respondenten en non-parole respondenten. Meer 

bepaald, 58 % van parole-respondenten hebben verklaard stabiliteit te vertonen op vlak van 

huisvesting, dit tegenover 54 % van de non-parole respondenten. Met andere woorden, er moet 

besloten worden tot een afwezigheid van een positief effect, uitgaande van parole-maatregel op de 

stabiliteit van de huisvestingssituatie van onderzochte deelnemers.394 

AFDELING 3: TEWERKSTELLING 

Ook de tewerkstellingssituaties van betrokken respondenten en eventuele verbeteringen hierin 

voorgedaan verdienen de nodige aandacht aangezien overig onderzoek heeft aangetoond dat het 

verkrijgen van een job een grote invloed kan uitoefenen op de criminele carrière van een 

delinquent.395 Een parole-maatregel lijkt een efficiënt middel tot aanpak van de miserabele 

tewerkstellingssituatie door middel van het motiveren van betrokkenen in de zoektocht naar werk. 

Het lijken op zich is terug niet voldoende om overtuigd te zijn van deze vorm van bestraffing, 

waardoor moet gekeken worden of dergelijke maatregel wel degelijk positieve resultaten 

teweegbrengt op vlak van betreffend levensdomein. 
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Bekijken we de steekproef op globale wijze, zowel de parole-respondenten als non-parole-

respondenten, dan kan vastgesteld worden dat 45 % van de respondenten op het ogenblik van het 

interview beschikt over een job. Alle respondenten spendeerden gemiddeld 3,4 maanden van de 

acht voor minstens een deel aan het uitoefenen van een job en gemiddeld 2,4 maanden van de acht 

het meest aan het uitoefenen van een job.  

Wanneer beide onderzoeksgroepen worden vergeleken, kan in tegenstelling tot voormelde 

levensdomeinen wel besloten worden tot een positief effect uitgaande van de parole-maatregel. Er 

kan immers vastgesteld worden dat parole-respondenten meer kans hebben op het ogenblik van het 

interview om tewerkgesteld te zijn in kader van een welbepaald beroep dan non-parole 

respondenten. Ook het aantal maanden waarbij parole-respondenten aan het werk zijn verschilt 

significant van deze die niet onder toezicht staan na hun vrijlating in het kader van een parole-

maatregel. Parole-respondenten spendeerden meer tijd aan het uitoefenen van een job na 

interventie dan de overige respondenten uit de groep.396 

Deze elementen vertaald in percentages komen we tot het besluit dat 48 % van de parole-

respondenten aan het werk waren op het ogenblik van het interview. Dit in tegenstelling tot de 

respondenten die niet op voorwaardelijke wijze werden vrijgelaten en na het uitzitten van de 

volledige straf onbewaakt in de gemeenschap terecht kwamen. Bij deze groep lag het percentage van 

tewerkstelling op 32 %. Bekijken we het gemiddeld aantal maanden dat respondenten uit de groep 

aan het werk waren, dan blijkt dat parole-respondenten gemiddeld een maand langer hadden 

gewerkt sinds hun vrijlating dan de overige respondenten. Deze verschillen kunnen allemaal 

aangemerkt worden als significante verschillen.397  

Kortom, deze percentages tonen ondubbelzinnig aan dat parole, als alternatieve maatregel op niveau 

van de strafuitvoering, een positief effect ressorteert op vlak van het levensdomein tewerkstelling. 

Meer parole-respondenten zijn acht maanden na interventie aan het werk, alsook het gemiddeld 

aantal maanden van tewerkstelling in de acht maanden na vrijlating ligt hoger bij deze groep van 

respondenten.  

E. EFFECT OP RECIDIVE 

Ondanks het feit dat het belangrijk is om het begrip recidive op nauwkeurige wijze af te bakenen, 

zoals reeds meerdere malen vermeld in deze verhandeling, moet vastgesteld worden dat in 

betreffend onderzoek dit niet is gebeurd.  
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Wat betreft het effect op recidive werd enerzijds door de onderzoekers gekeken naar 

gerapporteerde criminaliteit en arrestaties door de respondenten tijdens de afgelegde interviews, 

acht maanden na interventie. Anderzijds werden deze gegevens aangevuld door geregistreerde 

criminaliteit. Meer bepaald werd gekeken naar de strafregisters van alle respondenten verzameld in 

het jaar volgende op de vrijlating van de respondenten. Op basis van deze strafregisters werd 

gekeken naar het aantal respondenten die terug waren gekeerd naar de gevangenis in het jaar 

volgende op hun eerdere vrijlating omwille van het plegen van een nieuw misdrijf of omwille van een 

schending van de parole-voorwaarden.  

Uit de interviews is gebleken dat 15 % van alle ondervraagde respondenten verklaarden zich schuldig 

te hebben gemaakt aan een nieuw misdrijf. Daarnaast verklaarden 23 % van de respondenten 

opnieuw gearresteerd te zijn geweest. Wat betreft de gegevens uit de strafregisters van de 

respondenten is gebleken dat 21 % terug naar de gevangenis is gekeerd in het jaar volgende op de 

vrijlating, waarvan 14% voor een schending van de parole-voorwaarden en 7 % voor het plegen van 

nieuwe misdrijven. De gemiddelde termijn van terugkeer naar de gevangenis lag op acht maanden na 

de eerdere vrijlating.398 

De vraag die rijst is of deze mogelijke doorverwijzing van drugdelinquenten naar de hulpverlening op 

niveau van strafuitvoering in het kader van een parole-maatregel een positief effect ressorteert op 

vlak van recidive. Hiervoor moeten opnieuw parole-respondenten vergeleken worden met non-

parole respondenten. Uit deze vergelijking is gebleken dat parole-respondenten niet significant 

minder, maar ook niet meer recidiveerden na interventie dan non-parole respondenten. Dit wat 

betreft de verklaringen afgelegd tijdens de interviews acht maanden na interventie inzake het plegen 

van een nieuw misdrijf of arrestaties. 399 

Kijken we naar de verzamelde strafregisters van de respondenten, dan valt op dat meer parole-

respondenten het voorwerp uitmaakten van een terugkeer naar de gevangenis in het jaar volgende 

op de vrijlating dan non-parole respondenten. Meer bepaald 23% parole-respondenten tegenover 

9% non-parole respondenten. Deze significante verschillen in het nadeel van parole-respondenten 

zijn te verklaren door de vatbaarheid van deze respondenten voor een mogelijke terugkeer naar de 

gevangenis wegens een schending van de parole-voorwaarden. In 17% van de gevallen verbleven 

parole-respondenten immers opnieuw in de gevangenis omwille van een schending van parole-

voorwaarden en slechts in 6 % van de gevallen omwille van het plegen van een nieuw misdrijf. Kijken 
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we enkel naar het aantal nieuwe misdrijven gepleegd in het jaar volgende op de vrijlating dan kan 

besloten worden dat parole-respondenten minder nieuwe misdrijven pleegden dan non-parole 

respondenten. Niettemin zijn deze verschillen niet-significant. ( 6% parole-respondenten tegenover 9 

% non-parole respondenten ) 400 

Om het effect op recidive uitgaande van de parole-maatregel beter te kunnen beoordelen werd 

tevens gekeken naar eventuele factoren die recidive al dan niet hebben beïnvloed. Met andere 

woorden, welke factoren veroorzaken significante verschillen in recidive. Welke zijn de belangrijkste 

voorspellers van recidive?  

Er werd gekeken of het effect op recidive verschilt naar gelang de persoonlijke kenmerken van de 

respondenten, in bijzonder leeftijd, criminele carrière en aard van het huidig delict. Hieruit is 

gebleken dat de parole-maatregel de prevalentie van zelf gerapporteerde recidive401 meer heeft 

verminderd na interventie bij jongere respondenten402 dan oudere respondenten. Daarnaast boekten 

respondenten die vermogenscriminaliteit hadden gepleegd betere resultaten dan respondenten die 

geweldcriminaliteit hadden gepleegd. De kans op recidive was bovendien kleiner bij respondenten 

zonder voorafgaande antecedenten en enige parole of probatiemaatregel. 403 

F.ERVARINGEN VAN RESPONDENTEN MET DE MAATREGEL 

Wat betreft de houding van de betrokken respondenten ten aanzien van de parole officer kan 

vastgesteld worden dat de overgrote meerderheid positieve houdingen had. Ze voelden zich 

behandeld met respect en vonden dat deze actor op professionele wijze handelde. Ongeveer 63 % 

verklaarde dat de parole officer bijzonder hulpvol was bij het bereiken van de gewenste 

veranderingen. Slechts een kleine minderheid vond dat niet naar hen werd geluisterd.404 

Niettemin had een al dan niet positieve houding ten aanzien van de parole officer geen invloed op 

vlak van de zelf gerapporteerde criminaliteit en arrestaties, alsook wat betreft de schendingen van 

parole-voorwaarden. Bovendien had dit ook geen verdere invloed op de resultaten op vlak van 

druggebruik en overige levensdomeinen. De houding van parole-respondenten ten aanzien van de 

parole officer heeft wel een invloed gehad op een al dan niet terugkeer naar de gevangenis binnen 

de twaalf maanden na de vrijlating. Respondenten met een meer negatieve houding ten aanzien van 
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de parole officer keerden vaker terug naar de gevangenis dan diegene met een positieve houding. 

Meer bepaald 20 % in vergelijking met 29%.405 

Wanneer werd gevraagd aan betrokkenen op welk vlak de parole officer het meest behulpzaam was 

geweest in het bereiken van de gewenste veranderingen, verklaarden een behoorlijk aantal dat de 

parole officer hen had aangemoedigd de veranderingen teweeg te brengen, meer bepaald 26 % . 

Slechts een zeer kleine minderheid, in bijzonder 13 %, verklaarde dat de parole officer hen had 

geholpen bij het vinden van een job. Een nog kleiner aantal verklaarde dat de parole officer hen had 

geholpen bij het vinden van een drugbehandeling. Ook op vlak van de huisvestingssituatie waren de 

verbeteringen niet toe te schrijven aan de parole officer. Slechts in 2 % van de gevallen werd 

verklaard dat de parole officer de nodige hulp had verstrekt. Bovendien verklaarde 31% van de 

respondenten dat hun parole officer hen bij niks had geholpen. 406 

Daarnaast kan vastgesteld worden dat slechts 6 % van de parole-respondenten hun parole officer 

beschouwde als een bron van ondersteuning bij het realiseren van de grootste uitdagingen in hun 

leven, in bijzonder het vinden van een job en het wegblijven uit de problemen en gevangenis.407 

Wanneer werd gevraagd aan betrokkene of de supervisie verbonden aan de parole-maatregel hen 

zou helpen bij het wegblijven uit de gevangenis, waren de meningen enigszins verdeeld. Een grote 

minderheid van de respondenten verklaarden, acht maanden na interventie, dat de supervisie hen 

zou helpen weg te blijven uit de gevangenis, een drugsvrij leven en criminaliteitsvrij leven op te 

bouwen. In bijzonder lagen de percentages respectievelijk op 46%, 42% en 45%.408 

G. BESLUIT 

Gelet op de voormelde resultaten is gebleken dat parole leidt tot een verhoogde kans op 

werkgelegenheid, alsook tot een verminderde kans op illegaal middelengebruik. Betere resultaten 

waren dan ook terug te vinden bij parole-respondenten op vlak van tewerkstelling en illegaal 

middelengebruik acht maanden na interventie dan bij non-parole respondenten.  

Niettegenstaande onderzoek heeft aangetoond dat delinquenten die het goed doen op vlak van 

druggebruik en tewerkstelling in principe minder recidiveren,409leidt de parole-maatregel tot een 

verhoogde kans op recidive in termen van terugkeer naar de gevangenis binnen het jaar voorafgaand 
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aan de vrijlating. Zoals reeds vermeld bij de bespreking van het effect op recidive, is deze vaststelling 

te wijten aan een schending van de parole-voorwaarden die verbonden zijn aan de parole-maatregel. 

In de meerderheid van de gevallen was een terugkeer naar de gevangenis te wijten aan een 

schending van de voorwaarden dan aan het plegen van nieuwe misdrijven. Aangezien non-parole 

respondenten geen na te leven voorwaarden hebben na vrijlating in de gemeenschap, is een 

terugkeer naar de gevangenis dan ook enkel te wijten aan nieuwe gepleegde criminaliteit. Dit leidt 

dan ook tot een verminderd percentage aan recidive.  

Op vlak van familiale relaties en huisvesting waren geen significante verschillen terug te vinden 

tussen parole en non-parole respondenten, zodat ook niet kan besloten worden tot een positief 

effect van de parole-maatregel op vlak van deze levensdomeinen.410 

Ondanks het feit dat parole-respondenten positieve houdingen rapporteerden ten aanzien van de 

parole officer, was er geen causaal verband vast te stellen tussen deze positieve houdingen en de 

outcome-resultaten. Bovendien werd vastgesteld dat maar weinig parole officers concrete hulp 

hadden verschaft bij de re-integratie van de betrokkene, zoals het helpen van een job of een 

behandeling.  

Dit alles samengevat, de parole-maatregel vertoont een positief effect op vlak van enkele domeinen, 

in bijzonder druggebruik en tewerkstelling. Echter, deze positieve effecten strekken zich niet uit tot 

overige levensdomeinen en recidiveresultaten.  

Bovendien moeten voormelde resultaten op voorzichtige wijze worden beoordeeld, alsook de 

conclusies die hieruit te trekken zijn. Deze resultaten mogen dan ook niet zonder meer 

veralgemeend worden. Verschillende redenen zijn hiervoor de oorzaak.  

Wat betreft het nagegaan effect op recidive werden geen recidivegraden of veroordelingsgraden 

gemeten. Op die manier zou kunnen nagegaan worden of zich eventueel een reductie heeft 

voorgedaan in het aantal veroordelingen of arrestaties na het opleggen van de parole-maatregel.411 

Er werd enkel nagegaan welk deel van de bestudeerde populatie recidiveerde. Een verbetering op 

vlak van recidive werd met andere woorden niet nagegaan. Enkel het verschil tussen parole-

respondenten en non-parole respondenten werd nagegaan. De situatie van de respondenten werd 

nooit vergeleken op verschillende tijdstippen. Wat betreft het effect op druggebruik en overige 

levensdomeinen werd opnieuw geen vergelijking gemaakt tussen de situatie voorafgaand aan 
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interventie en de situatie nadien, zodat mogelijke verbeteringen in de levensgebieden zouden 

kunnen vastgesteld worden  

Wat betreft de gehanteerde onderzoeksmethodiek kunnen ook enkele opmerkingen worden 

geformuleerd. De effecten werden gemeten aan de hand van interviews. Er werd dan ook uitsluitend 

afgegaan op zelf gerapporteerde gegevens door betrokken respondenten. Enkel wat betreft het 

effect op recidive werd ook gekeken naar de geregistreerde criminaliteit. Deze methodiek vergt de 

nodige voorzichtigheid bij de beoordeling van de resultaten.  

Bovendien bedraagt de follow-up periode slecht 18 maanden met uitzondering van een jaar voor de 

berekening van het percentage respondenten die terugkeerden naar de gevangenis. Gelet op de 

reeds eerder beschreven aspecten omtrent de follow-up periode van effectstudies, moet opnieuw 

besloten worden tot een te korte termijn. 

Rekening houdend met deze voormelde beperkingen van het onderzoek kan besloten worden dat de 

parole-maatregel op strafuitvoeringsniveau een mix van successen en mislukkingen heeft 

gegenereerd. 
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            V ALTERNATIEVE AFHANDELING: EEN KEERPUNT?  
 

In deel 3 werd reeds grondig ingegaan op de theoretische beschouwingen inzake alternatieve 

maatregelen, de effecten van alternatieve maatregelen op vlak van druggebruik, diverse 

levensdomeinen en recidive en het desistanceproces bij drugdelinquenten na het ondergaan van een 

alternatieve maatregel. 

Vervolgens werd in deel 4 gekeken naar de outcome-resultaten van drie samenwerkingsprojecten 

tussen justitie en drughulpverlening, zich situerende op drie verschillende echelons van de 

strafrechtsbedeling. Hierbij werd tevens gekeken naar de percepties van betrokken respondenten 

met betrekking tot de alternatieve maatregel, zodat kon nagegaan worden of dergelijke 

programma’s aansluiten bij de noden en verwachtingen van betrokken personen. Dit maakte het 

mogelijk om het “Waarom” en “Hoe”-aspect toe te lichten met betrekking tot de vastgestelde 

verbeteringen. Niettemin moet vastgesteld worden dat buiten het perceptie-onderzoek uitgevoerd 

in het kader van de drugbehandelingskamer de overige twee onderzoeken slechts in beperkte mate 

waren ingegaan op de persoonlijke ervaringen van betrokkenen.  

Zoals reeds eerder vermeld in deze verhandeling was het niet de bedoeling om in deel 3 reeds een 

antwoord te formuleren op de centrale onderzoeksvraag. Dit antwoord zou pas gegeven worden na 

het onderzoeken van de resultaten van de drie zelf gekozen samenwerkingsprojecten. Hierbij was 

het de bedoeling na te gaan of deze resultaten in de lijn liggen van de reeds eerder beschreven 

beschouwingen. Het is dan ook de bedoeling om in dit hoofdstuk deze doelstellingen te realiseren en 

op basis van dergelijke toetsing een antwoord te formuleren op de centrale onderzoeksvraag inzake 

alternatieve afhandeling als mogelijk keerpunt.  

Met andere woorden, op basis van de twee reeds eerder besproken invalshoeken, in bijzonder 

kwantitatieve effectstudies en kwalitatief onderzoek naar het desistanceproces, zal een antwoord 

geformuleerd worden op de vraag of alternatieve afhandeling al dan niet een keerpunt kan 

betekenen in de criminele carrière van een drugdelinquent.  
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5.1 RELEVANTIE BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAAG 

Een beantwoording van dergelijke vraag is van bijzonder groot belang aangezien een klassieke 

bestraffing, in bijzonder een geldboete of gevangenisstraf, weinig of geen mogelijkheden biedt tot 

oplossing van een onderliggende verslavingsproblematiek en de hoge prevalentie van recidive die 

hiermee gepaard gaat.412 In het huidig drugbeleid zijn beslissers bovendien al snel geneigd om 

alternatieve maatregelen te verstrekken aan personen die kampen met sociale en psychologische 

problemen, in bijzonder een onderliggende verslavingsproblematiek.413 De reden hiervoor is dat 

dergelijke vorm van bestraffing het mogelijk maakt delinquenten door te verwijzen naar de 

hulpverlening, zodat de grootste probleemfactor kan worden aangepakt.  

Kortom, drugdelinquenten lijken het publiek bij uitstek voor een toepassing van alternatieve 

maatregelen.  

De vraag of een toepassing van alternatieve maatregelen daadwerkelijk een gepaste sanctie is of 

drugdelinquenten eerder moeten beschouwd worden als draaideurcriminelen is van groot belang. 

Indien zou blijken dat op de centrale onderzoeksvraag een positief antwoord kan geformuleerd 

worden, betekent dit enerzijds een bevestiging van de reeds uitgevoerde inspanningen om de 

samenwerking tussen justitie en drughulpverlening op optimale wijze te doen verlopen. Hierbij kan 

voornamelijk gedacht worden aan het project drugbehandelingskamer, wat betreft de Belgische 

situatie. Anderzijds betekent dit dat nog meer werk moet gemaakt worden van een efficiënte 

doorverwijzing, zodat de mogelijkheden die worden geboden door alternatieve maatregelen op 

optimale wijze worden benut. Onderzoek naar het desistanceproces bij drugdelinquenten vormt 

hierbij een belangrijke factor om na te gaan aan welke factoren alternatieve maatregelen zouden 

moeten voldoen opdat de gewenste veranderingen in het leven van betrokkene zouden worden 

bewerkstelligd. Deze problematiek zal verder nog aan bod komen. 

Als eerste wordt gekeken of de besluitvormingen van het nationaal effectenonderzoek inzake 

alternatieve afhandeling, reeds besproken in deel 3, genaamd “wat weten we al?”, in de lijn liggen 

met de resultaten van de effectstudies uit deel 4, genaamd “toepassingen”. 
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5.2 EEN TOETSING VAN DE RESULTATEN  

5.2.1 ALTERNATIEVE AFHANDELING STIMULEERT VERBETERINGEN MAAR IS GEEN 

MIRAKEL 

Het nationaal onderzoek inzake de effecten van alternatieve afhandeling toonde aan dat de 

prevalentie van recidive vrij hoog was na het toepassen van de alternatieve maatregel. Wel kon tot 

een recidivebeperkend effect worden besloten. Ook verbeteringen in diverse levensdomeinen 

konden geïdentificeerd worden, maar waren niet altijd even uitgesproken.414  

Ook bij de overige besproken effectstudies kon besloten worden tot een recidivebeperkend effect na 

interventie. Wat betreft de parole-maatregel kon niet besloten worden tot een positief effect 

aangezien geen significante verschillen waarneembaar waren met de controlegroep. Bovendien kon 

geen verbetering of verslechtering vastgesteld worden en met andere woorden ook geen 

recidivereductie, aangezien enkel werd gekeken naar het percentage aan respondenten die 

recidiveerde na interventie.415 

Niettegenstaande de prevalentie van recidive veel lager was bij deze effectstudies, was ook hier geen 

sprake van een volledige stopzetting van criminaliteit bij alle onderzoekssubjecten.  

Ook een verbetering op vlak diverse levensdomeinen kon bij de gekozen samenwerkingsprojecten 

geïdentificeerd worden, met uitzondering van het arrest referral project. Niet alle levensdomeinen 

vertoonden een even grote verbetering en niet alle respondenten vertoonden dergelijke opwaartse 

bewegingen. Waar de verbeteringen op vlak van tewerkstelling het minst uitgesproken waren in het 

kader van het nationaal effectenonderzoek, waren toch positieve resultaten terug te vinden in de 

DBK-studie en de parole-studie op vlak van dergelijk levensdomein. Verbeteringen op vlak van 

huisvesting waren bij alle effectstudies het minst uitgesproken.416  

Met andere woorden, alternatieve maatregelen slagen er in recidive te reduceren, maar niet te 

elimineren. Zoals het nationaal effectenonderzoek reeds heeft aangetoond, druggebruikers zijn geen 

gemakkelijke doelgroep en worden gekenmerkt door een grote kans op herval.417 Zoals meerdere 

malen aan bod gekomen in deze verhandeling, maar van bijzonder groot belang voor de aanpak van 

de drugproblematiek, het herstelproces bij drugdelinquenten gaat gepaard met vallen en opstaan. 

Het veranderingsproces van drugdelinquenten is een traag proces waarbij het bieden van 

hulpverlening op maat een belangrijke factor vormt.  
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Kortom, alternatieve afhandeling is geen mirakel maar het maakt het wel mogelijk een 

recidivereductie, alsook verbeteringen op diverse levensdomeinen teweeg te brengen op lange 

termijn.  

5.2.2 HOE VERDER IN DE STRAFRECHTSKETEN, HOE HOGER DE KANS OP RECIDIVE 

Eén van de belangrijkste vaststellingen uit het nationaal onderzoek is het feit dat hoe verder men 

zich bevindt in de keten van de strafrechtsbedeling, hoe groter de kans is dat betrokken 

drugdelinquent na interventie recidiveert. In dit onderzoek werden de effecten van verscheidene 

alternatieve maatregelen bestudeerd. Deze alternatieve maatregelen waren verspreid over vier 

verschillende echelons van de strafrechtsbedeling. Meer bepaald opsporing, vervolging, 

straftoemeting en strafuitvoering.418  

Met andere woorden, in het nationaal effectenonderzoek werd aangetoond dat personen die een 

alternatieve maatregel krijgen in de fase van strafuitvoering meer kans hebben op recidive, dan 

wanneer hen een alternatieve maatregel is opgelegd in de fase van het onderzoek ter terechtzitting. 

Deze kans op recidive is bovendien nog lager indien de alternatieve maatregel is opgelegd in de fase 

van het vooronderzoek. Deze resultaten liggen in de lijn van de federale beleidsnota drugs van 2001, 

waarbij wordt gesteld dat drugdelinquenten in een zo vroeg mogelijke fase moeten doorverwezen 

worden naar de hulpverlening.419 Kunnen we tot dergelijke vaststellingen eveneens besluiten na het 

bestuderen van de resultaten van de drie samenwerkingsprojecten?  

Aangezien de drie gekozen samenwerkingsprojecten uit het deel “toepassingen” zich tevens situeren 

op verschillende echelons van de strafrechtsbedeling, is het mogelijk om na te gaan of dergelijke 

besluitvorming uit het nationaal onderzoek ook kan bevestigd worden op basis van de outcome-

resultaten van de overige drie studies. Zoals reeds vermeld wordt bij de gekozen 

samenwerkingsprojecten geen onderscheid gemaakt tussen het niveau opsporing en vervolging, 

aangezien buitenlandse rechtssystemen dergelijke onderverdeling niet toelaten. Ook het nationaal 

onderzoek maakt geen onderscheid tussen het opsporingsniveau en vervolgingsniveau bij de 

vaststelling dat de resultaten op vlak van recidive minder gunstig worden naarmate men zich op een 

hoger echelon van de strafrechtsbedeling bevindt.  

Als eerste moet gewezen worden op het feit dat een vergelijking van deze drie 

samenwerkingsprojecten op vlak van recidive geen evidentie is. Er moet gelet worden op het feit dat 
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geen appels met peren worden vergeleken. Er wordt immers niet gewerkt met identiek dezelfde 

steekproeven. Niettemin duiken steeds een aantal gemeenschappelijke kenmerken op omtrent de 

samenstelling van dergelijke steekproeven. Meer bepaald, meer mannen dan vrouwen kwamen aan 

bod in betreffende steekproeven. Dit is ook logisch aangezien onderzoek heeft aangetoond dat 

mannen vaker kans hebben op recidive dan vrouwen.420 Met andere woorden, mannen plegen 

globaal gezien meer criminaliteit dan vrouwen. Deze vaststelling weerspiegelt zich dan ook in de 

profielkenmerken van de steekproef. 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten lag tussen de 28 en 36 jaar. In de meerderheid van de 

gevallen waren de respondenten reeds in aanmerking gekomen met justitie en hadden met andere 

woorden een lange criminele carrière achter de rug. Wat betreft de aanwezige illegale middelen, kan 

vastgesteld worden dat telkens verschillende middelen aanwezig waren binnen elke steekproef. 

Cannabis, heroïne en cocaïne waren de meest voorkomende illegale middelen. Niettemin moet 

vastgesteld worden dat de DBK-groep een bijzonder ernstige drugproblematiek kende en het 

percentage aan cannabisgebruikers in deze groep in de minderheid was. In de overige steekproeven 

was cannabis in de meerderheid. Daarnaast werd het gebruik van cannabis vaak ook gecombineerd 

met overige ernstige illegale middelen. 421 

Kortom, we zitten met vier verschillende steekproeven maar wat betreft de heterogene 

samenstelling kan tot het besluit worden gekomen dat grote gelijkenissen te identificeren vallen 

tussen alle onderzoeksgroepen op vlak van profielkenmerken. Dergelijke samenstelling leunt dan ook 

het dichtst aan bij de globale populatie die in aanmerking komt voor alternatieve maatregelen. 

Naast de samenstelling van de onderzoeksgroepen moet ook rekening gehouden worden met de 

verschillende methodes gehanteerd, alsook de verschillende wijzen van operationalisering van het 

begrip recidive.  

Er kan immers vastgesteld worden dat bij de bestudeerde effectstudies inzake het arrest referral 

project en de parole-maatregel geen duidelijke afbakening is gebeurd van het begrip recidive. Dit in 

tegenstelling tot het onderzoek naar de effectiviteit van de Belgische DBK, waarbij op duidelijke wijze 

is gedefinieerd wat precies onder het begrip dient verstaan te worden. Dit naar het voorbeeld van 
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het onderzoek uitgevoerd door de heer Wartna.422 De volgende afbakeningen waren aan de orde in 

de verscheidene onderzoeken:423 

- DBK-studie: “een nieuwe gerechtelijke beslissing die niet is geëindigd in een vrijspraak, een 

technisch sepot of andere technische uitspraak en die plaatsvindt n.a.v. elk type van 

strafrechtelijke inbreuk die werd gepleegd na het beëindigen van een traject voor de DBK.” 

- Arrest referral-studie: Het begrip recidive werd niet gedefinieerd. Er werd gekeken naar 

veranderingen die zich hadden voorgedaan op vlak van criminaliteit, gerapporteerd door de 

respondenten zelf. 

- Parole-studie: opnieuw geen duidelijke definitie. Er werd onder meer gekeken naar het 

aantal gerapporteerde misdrijven en arrestaties door betrokken respondenten, alsook naar 

het aantal respondenten die waren teruggekeerd naar de gevangenis op basis van 

verzamelde strafregisters. 

 

Wat betreft de gehanteerde methodologie lag het grootste verschil in het feit dat bij de ene studie 

geregistreerde criminaliteit werd gemeten, in bijzonder bij de DBK studie, en bij de overige 

effectstudies gerapporteerde criminaliteit. Bovendien konden telkens beperkingen waargenomen 

worden in het onderzoek, waardoor de resultaten op voorzichtige wijze moesten geïnterpreteerd 

worden. Die voorzichtigheid moet ook meegenomen worden bij een vergelijking over de niveaus 

heen.  

Gelet op de voorgaande vaststellingen kan met grote voorzichtigheid een vergelijking gemaakt 

worden tussen de effectstudies op de drie verschillende echelons van de strafrechtsbedeling. Op 

basis van deze vergelijking kan, opnieuw met grote voorzichtigheid, besloten worden dat de kans op 

recidive niet groter wordt naarmate de respondenten het voorwerp uitmaken van een alternatieve 

maatregel op een hoger echelon van de strafrechtsbedeling. Meer bepaald om volgende redenen: 

- Wat betreft het arrest referral scheme, zich situerende in de fase van het vooronderzoek, lag 

de prevalentie van recidive op 25%. Geen controlegroep werd gehanteerd.424 

- Wat betreft de Belgische DBK, zich situerende in de fase van het onderzoek ter terechtzitting, 

lag de prevalentie van recidive voor de respondenten uit de DBK-groep op 38, 6 %. 
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Bovendien vertoonden DBK-respondenten een kleinere kans op recidive dan respondenten 

uit de twee controlegroepen. 425 

- Wat betreft de Parole-maatregel, zich situerende op strafuitvoeringsfase, lag de prevalentie 

van recidive bij de parole-respondenten op 15 % ( gerapporteerde misdrijven) en 24 % ( 

gerapporteerde arrestaties). Wat betreft het percentage aan respondenten die terugkeerden 

naar de gevangenis, was eveneens geen hogere prevalentie van recidive waar te nemen. 

Nochtans werd er door de onderzoekers vastgesteld dat de parole-maatregel geen effect 

vertoonde op vlak van recidive aangezien geen significante verschillen waar te nemen waren 

met de controlegroep.426 Wanneer wordt gekeken naar overige effectstudies inzake de 

parole-maatregel, waarbij wel een significant verschil waar te nemen was met de 

controlegroep, liggen de recidivecijfers alsnog lager dan de recidivecijfers inzake de DBK en 

het arrest referral. Zanis stelde immers vast in zijn onderzoek dat slechts 22 % van de 

respondenten, die in het kader van de parole-maatregel waren doorverwezen naar de 

drughulpverlening, opnieuw waren veroordeeld na interventie. Dit in vergelijking met de 

respondenten uit de controlegroep, die tevens onderworpen waren aan de parole-maatregel 

maar niet werden doorverwezen naar de drughulpverlening. Bij dergelijke respondenten lag 

het percentage immers op 34%.427  

Met andere woorden, uit de resultaten van deze effectstudies lijkt het dat respondenten die een 

alternatieve maatregel hebben ondergaan in de fase van strafuitvoering geen grotere kans hebben 

op recidive, dan respondenten die een alternatieve maatregel hebben ondergaan op lagere echelons 

van de strafrechtsbedeling. Respondenten met een alternatieve maatregel in de fase van het 

vooronderzoek deden het nog steeds beter dan respondenten in de fase van het onderzoek ter 

terechtzitting, zoals reeds aangetoond in het nationaal onderzoek.  

Deze besluitvormingen kunnen enkel met een zeer grote voorzichtigheid gesteld worden aangezien 

deze drie effectstudies grondig van elkaar verschillen op vlak van de gehanteerde methodologie en 

de operationalisering van het begrip recidive. Gerapporteerde criminaliteit door respondenten 

(parole-studie) houdt immers een grote kans in tot verschil met de realiteit. Daarnaast is het aantal 

veroordelingen een zeer strikte maat voor het meten van recidive. Wanneer we tevens het aantal 

politiecontacten of overige geldige afdoeningen in rekening zouden brengen, is de kans zeer groot 
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dat het recidivecijfer van de parole-maatregel veel hoger zou zijn.428 Daarnaast is het meten van 

recidivegraden onontbeerlijk om eventuele verbeteringen te kunnen nagaan op vlak van recidive na 

het ondergaan van de alternatieve maatregel. Er kan dan ook worden vastgesteld dat de parole-

studie geen gebruik heeft gemaakt van deze methode. 

Niettemin kan een eerdere gevangenisstraf een grote invloed uitoefenen op het desistanceproces. 

Onderzoek heeft immers aangetoond dat sommige delinquenten de gevangenisstraf nodig hebben 

gehad om inzicht te krijgen in hun problemen en met andere woorden “de klik” te kunnen maken.429 

Dit kan een mogelijke verklaring vormen voor de bijzonder succesvolle resultaten op het niveau van 

strafuitvoering. Daarnaast heeft het nationaal onderzoek inzake alternatieve afhandeling aangetoond 

dat dit effect kan verdwijnen naarmate de respondenten, onderworpen aan een alternatieve 

maatregel op parketniveau, het slechter doen op vlak van druggebruik en naarmate ze meer 

antecedenten hebben.430 Kortom, dit effect kan verdwijnen naarmate overige elementen in rekening 

worden genomen. 

5.2.3 VOORSPELLERS VAN RECIDIVE 

Daarnaast kunnen een aantal factoren afgeleid worden uit het nationaal effectenonderzoek die een 

belangrijke indicatie vormen voor een verhoogde kans op recidive. Wanneer we deze factoren 

vergelijken met factoren aangegeven in de overige studies kunnen welbepaalde gelijkenissen terug 

gevonden worden. In de effectstudie inzake het arrest referral project waren geen gegevens terug te 

vinden met betrekking tot dergelijke problematiek. 

Wat betreft het plegen van geweldcriminaliteit, het hebben van antecedenten en geen vast werk, 

waren alle onderzoekers van de bestudeerde effectstudies het erover eens dat dit de kans op 

recidive verhoogt. Verschillen met het nationaal onderzoek waren onder meer terug te vinden in de 

DBK-studie en de Parole-studie. Uit de DBK-studie kon niet afgeleid worden dat mannen en jongeren 

meer kans hadden op recidive. Er waren dan ook geen significante verschillen waar te nemen. Wat 

betreft de parole-studie kon niet afgeleid worden dat jongere mensen meer kans hadden op recidive. 

In tegendeel, respondenten jonger dan 30 jaar leken meer voordeel te halen uit de parole-maatregel 

dan respondenten ouder dan 30 jaar. 
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Het identificeren van deze factoren kan helpen tot een effectieve en efficiënte begeleiding van 

delinquenten tijdens de supervisieperiode. Op die manier wordt het mogelijk om de begeleiding van 

betrokkene in het kader van de alternatieve maatregel af te stemmen op specifieke interventies, die 

op hun beurt als aangrijpingspunt kunnen dienen tot de vorming van een geschikt alternatief voor de 

klassieke bestraffing.  

Niet alle factoren die worden geïdentificeerd als mogelijke voorspellers van recidive zullen kunnen 

fungeren als aangrijpingspunt. Niet alle factoren ontlenen zich immers als mogelijke factor waaraan 

kan gewerkt worden met het oog op verandering. Het hebben van antecedenten vormt een 

voorbeeld van factoren die het niet mogelijk maken hierin verandering teweeg te brengen. Op het 

ogenblik dat de alternatieve maatregel een aanvang neemt, is het niet meer mogelijk het 

strafrechtelijke verleden ongedaan te maken. Factoren die wel mogelijkheden bieden tot 

verandering zijn onder meer een onstabiele werk- en huisvestingssituatie, problematisch druggebruik 

en de financiële situatie. Het is dan ook belangrijk dat passende begeleidingsmaatregelen, gericht op 

dergelijke factoren, geïntegreerd worden in de alternatieve maatregel.431 

5.2.4 CONGRUENTIE TUSSEN VERBETERINGEN OP VLAK VAN LEVENSDOMEINEN EN 

RECIDIVEREDUCTIE 

Nog een andere belangrijke conclusie die kon getrokken worden uit het nationaal onderzoek naar de 

effecten van alternatieve maatregelen was de sterke congruentie waarneembaar tussen 

verbeteringen op vlak van levensdomeinen en recidive. Respondenten die op het einde van de 

alternatieve maatregel het goed deden op vlak van diverse levensdomeinen, alsook druggebruik, 

recidiveerden minder vaak dan respondenten die nog steeds te kampen hadden met verschillende 

problemen op deze domeinen.432  

Deze vaststelling kwam ook naar boven in de DBK-studie. Respondenten die verbeteringen 

vertoonden op vlak van tewerkstelling en financiële situatie op het einde van de alternatieve 

maatregel, recidiveerden minder vaak.433 Deze resultaten liggen met andere woorden in de lijn met 

de bevindingen uit het nationaal onderzoek. Ook het arrest referral project vertoont dergelijke 

congruentie Meer bepaald, in het onderzoek van Holly Crossen-White en Kathleen Galvin werd 

vastgesteld dat personen die het goed deden op vlak van druggebruik, het tevens goed deden op vlak 
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van recidive. Overige levensdomeinen anders dan het druggebruik kwamen in deze studie niet aan 

bod.434 Ondanks het feit dat diverse levensdomeinen werden bestudeerd in de parole-studie, werden 

geen uitspraken verricht omtrent de invloed van verbeteringen op vlak van dergelijke domeinen op 

recidive.  

De opgetreden verbeteringen op vlak van diverse levensdomeinen vormen met andere woorden de 

randvoorwaarden voor een recidivereductie op lange termijn. Deze verbeteringen op vlak van 

diverse levensdomeinen zorgen immers voor het versterken van de sociale banden met verscheidene 

maatschappelijke instituties, wat op hun beurt de sociale controle doet toenemen. Deze informele 

sociale controle weerhoudt personen van het plegen van crimineel gedrag. Zou deze congruentie niet 

aanwezig geweest zijn dan zou de recidivereductie niet haar oorzaak hebben in het aangaan van 

sociale banden maar in het afschrikwekkend karakter van de maatregel. Dit is niet voldoende om een 

recidivereductie in stand te houden op lange termijn.435  

In de literatuur wordt het hebben van een partner en tewerkstelling omschreven als de grootste 

invloedfactors op een mogelijke reductie in crimineel gedrag.436 Deze sociale bindingen kunnen 

fungeren als keerpunt in het leven van betrokkene. Ze kunnen de aanzet geven tot een verdere 

verandering van de levensloop.437   
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5.3 KEERPUNT? 

Gelet op de voorgaande vaststellingen kan besloten worden dat alternatieve afhandeling een 

recidivebeperkend effect heeft, alsook in staat is verbeteringen teweeg te brengen in diverse 

levensdomeinen.  

Dit doet het vermoeden wekken dat het ondergaan van een alternatieve afhandeling een keerpunt 

kan betekenen in het leven van een drugdelinquent. Met andere woorden, gelet op de reeds eerder 

beschreven definitie van het begrip keerpunt, een levensgebeurtenis die een blijvende verandering 

teweegbrengt en kan zorgen voor een ommekeer in de criminele carrière van een drugdelinquent. 

Niettemin kan op basis van kwantitatieve effectstudies enkel maar besloten worden tot een 

vermoeden. Opdat dergelijk vermoeden zou kunnen bevestigd worden moet ook gekeken worden 

naar kwalitatieve studies die peilen naar de percepties van betrokken delinquent inzake de 

alternatieve afhandeling.438 Deze kwalitatieve studies zijn in de absolute minderheid, dit in 

tegenstelling tot kwantitatieve effectstudies.439 Dit is ook gebleken uit de resultaten van de drie 

gekozen samenwerkingsprojecten. Niettegenstaande de outcome-resultaten op uitvoerige wijze 

waren besproken in betreffende onderzoeken, was een beschrijving van de subjectieve ervaringen 

van de respondenten in de absolute minderheid. Het perceptie-onderzoek inzake de Belgische DBK 

was het meest uitgebreid.  

De centrale onderzoeksvraag zal met andere woorden beantwoord worden aan de hand van twee 

invalshoeken. Enerzijds aan de hand van outcome-resultaten die aantonen dat alternatieve 

afhandeling werkt. Dit is reeds aan bod gekomen. Anderzijds aan de hand van kwalitatieve resultaten 

die aantonen waarom en hoe de vastgestelde verbeteringen zijn opgetreden.  

Gelet op de beperkte gegevens die terug te vinden waren in de drie gekozen effectstudies met 

betrekking tot de subjectieve belevenissen van betrokken respondenten, zal het antwoord op de 

centrale onderzoeksvraag voornamelijk gebaseerd worden op de gegevens die werden aangereikt in 

het hoofdstuk “Wat weten we al ?” en het perceptie-onderzoek omtrent de DBK. Weliswaar zullen de 

subjectieve belevenissen van de respondenten uit de overige effectstudies, alsook alle outcome-

resultaten niet uit het oog verloren worden.  

In wat volgt wordt een antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag, waarbij wordt gekeken of 

alternatieve afhandeling een keerpunt betekent op vlak van druggebruik, diverse levensdomeinen en 
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recidive. Deze aspecten kwamen ook aan bod bij de outcome-studies. Vervolgens zal de 

onderzoeksvraag op globale wijze beantwoord worden na deze drie domeinen te hebben besproken.  

5.3.1 ALTERNATIEVE AFHANDELING: EEN KEERPUNT OP VLAK VAN 

DRUGGEBRUIK? 

Er bestaat geen twijfel omtrent het feit dat alternatieve afhandeling een kans kan betekenen om 

drugdelinquenten door te verwijzen naar de hulpverlening. Ook delinquenten en justitiële actoren, 

alsook hulpverleners ervaren een alternatieve maatregel als een kans om terecht te komen in de 

hulpverlening, zodat de onderliggende drugproblematiek kan aangepakt worden.440 Dit kwam tevens 

tot uiting in de besproken effectstudies. 

Aangezien verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het problematisch druggebruik een 

belangrijke voorspeller vormt van recidive, is het belangrijk dat werk wordt gemaakt van deze 

onderliggende drugproblematiek.441 Alle respondenten uit voormelde effectstudies waren bovendien 

veelplegers die te kampen hadden met een problematisch druggebruik. Dit toont eveneens de sterke 

invloed van het problematisch druggebruik op recidive aan.  

Ook farrall heeft aangetoond in zijn onderzoek naar desistance bij delinquenten, onderworpen aan 

een probatiemaatregel, dat het problematisch druggebruik een aanzienlijke hinderpaal vormt in het 

bereiken van een stopzetting van de criminele carrière.442  

Niettemin is de relatie tussen druggebruik en criminaliteit een complex gegeven.443 Wat wel kan 

vastgesteld worden is het feit dat illegaal druggebruik de frequentie en intensiteit van delinquent 

gedrag kan versterken. Bovendien lijkt de gebruikscarrière samen te gaan met een criminele carrière. 

Met andere woorden, hoe meer drugs iemand neemt, hoe meer misdrijven gepleegd worden. Ook 

de omgekeerde richting is mogelijk en belangrijk voor een doorverwijzing naar de hulpverlening. 

Neemt het druggebruik af, dan zal ook criminaliteit afnemen. Ook een stopzetting met druggebruik 

kan leiden tot een stopzetting van de criminele carrière.444 Het stoppen met de criminele carrière 

wordt dan ook aanzien als ondergeschikt aan de aanpak van het problematisch druggebruik.445 
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Onderzoek toont bovendien aan dat druggebruikende respondenten zich geen criminelen voelen, 

maar louter druggebruikers.446 

Problematisch druggebruik staat niet alleen een stopzetting van de criminele carrière in de weg. Ook 

het opbouwen van sociale bindingen en met andere woorden het versterken van het sociaal kapitaal 

wordt bemoeilijkt door dergelijke onderliggende problematiek. Dit betekent dat personen wiens 

leven vooral getekend is door problematisch druggebruik en criminaliteit bijzondere problemen 

kunnen ervaren inzake het verkrijgen of behouden van een job, stabiele huisvesting en het 

onderhouden van de familiale relaties of partnerrelaties.447 Niettemin is het opbouwen van deze 

sociale bindingen en het versterken van het sociaal kapitaal onontbeerlijk voor het bereiken van 

desistance.448 Hoe meer iemand investeert in de aanmaak van sociale bindingen, hoe hoger de 

kosten zullen oplopen bij het stellen van delinquent gedrag en hoe groter de kans dat men zich 

weerhoudt van het stellen van dergelijk gedrag.449 Men heeft immers meer te verliezen naarmate 

men het goed doet op vlak van tewerkstelling, huisvesting en familiale relaties.  

Dergelijke vaststellingen tonen aan dat in de eerste plaats het problematisch druggebruik moet 

aangepakt worden, alvorens overige levensdomeinen onder de loep worden genomen. Dit kan onder 

meer door een doorverwijzing van delinquenten naar de hulpverlening onder justitiële drang in het 

kader van een alternatieve maatregel.  

Naast de hulpverleningscomponent, verbonden aan de alternatieve maatregel, kunnen ook familiale 

en relationele bindingen een positieve invloed uitoefenen op het illegaal middelengebruik. Met 

andere woorden, factoren die vallen buiten het kader van de alternatieve maatregel. Het is perfect 

mogelijk dat door het ouderschap, het aangaan van een huwelijk en herstellen van familiale relaties 

drugdelinquenten het besef krijgen dat een alternatieve levensstijl zich opdringt, waarbij voor het 

illegaal middelengebruik geen plaats is weggelegd.450 Zoals reeds gezegd, het druggebruik kan het 

aangaan van deze familiale en relationele banden bemoeilijken, maar indien dit toch tot een succes 

komt, is dit vaak voldoende om een stopzetting te bereiken. Ook internationaal onderzoek heeft 

aangetoond dat het verkrijgen van steun vanuit het familiale of sociale netwerk een grote invloed 
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kan uitoefenen op het herstel na middelengebruik.451 Met andere woorden, in dergelijk geval vormt 

de alternatieve maatregel geen noodzakelijke factor in het desistanceproces. Noch de 

hulpverleningscomponent, noch het justitiële component. Niettemin vormt de alternatieve 

maatregel een noodzakelijke factor voor het in stand houden van een stopzetting van druggebruik en 

criminaliteit op lange termijn.452  

 

Kortom, zonder een stopzetting van de gebruikscarrière zal het niet mogelijk zijn om de neerwaartse 

spiraal waarin drugdelinquenten terecht zijn gekomen te doorbreken. De alternatieve maatregel kan 

zorgen voor een keerpunt door te voorzien in een doorverwijzing naar de hulpverlening. Ook het 

justitiële aspect verbonden aan deze doorverwijzing, meer bepaald de stok achter de deur, kan 

personen motiveren werk te maken van de onderliggende drugproblematiek. 

5.3.2 ALTERNATIEVE AFHANDELING: EEN KEERPUNT OP VLAK VAN DIVERSE 

LEVENSDOMEINEN? 

Nadat werk is gemaakt van deze onderliggende drugproblematiek, kan en moet ook werk worden 

gemaakt van problemen die zich voordoen op overige levensdomeinen met het oog op het welslagen 

van de vooropgestelde veranderingsdoelen, in bijzonder de stopzetting van de criminele carrière en 

het bereiken van een keerpunt in het leven van betrokkene. Alternatieve afhandeling mag niet 

uitsluitend gericht zijn op de aanpak van het illegaal middelengebruik, maar moet ook gericht zijn op 

overige levensdomeinen als indicator voor een kwaliteitsvol leven.453 

Deze aanpak van overige levensdomeinen is van bijzonder groot belang. Zowel het nationaal 

onderzoek inzake de effecten van alternatieve afhandeling, als de DBK-studie en een studie inzake 

het arrest referral scheme hebben immers aangetoond dat respondenten die het goed deden op vlak 

van diverse levensdomeinen een kleinere kans hadden op recidive.454 Met andere woorden, niet 

alleen de aanpak van de drugproblematiek leidt tot een verminderde kans op recidive, ook de aanpak 

van overige levensdomeinen waarbij drugdelinquenten problemen ervaren.  

Dit kan onder meer verklaard worden op grond van het sociaal bindingenperspectief van Maruna. Er 

wordt gesteld dat levensgebeurtenissen, zoals het verkrijgen van een vaste job of het aangaan van 

een huwelijk, het sociaal kapitaal doet toenemen. Dit omwille van het aangaan van dergelijke sociale 
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bindingen. Dergelijke levensgebeurtenissen kunnen keerpunten betekenen in de criminele carrière 

van een drugdelinquent.455 Het zijn met andere woorden die keerpunten die zorgen voor sociale 

bindingen met maatschappelijke instituties en die het sociaal kapitaal doen toenemen. Het sociaal 

kapitaal heeft op zijn beurt een grote invloed op het desistanceproces.456  

Aangezien deze positieve levensgebeurtenissen kunnen leiden tot een verhoging van het sociaal 

kapitaal en dit op zijn beurt een positieve invloed uitoefent op het desistanceproces, moeten 

alternatieve maatregelen hier dan ook voldoende aandacht aan besteden in het kader van een 

begeleiding van betrokkene tijdens de proefperiode.457 Het hebben van werk, partner of kind kunnen 

de criminele kansen van betrokkene beperken en de kans dat criminele neigingen worden omgezet in 

actie verminderen. Ze zijn in staat om negatieve paden te doorbreken.458   

De wijze waarop alternatieve maatregelen het sociaal kapitaal kunnen verhogen en met andere 

woorden verbeteringen teweegbrengen op vlak van diverse levensdomeinen, bestaat onder meer in 

het koppelen van voorwaarden aan betreffende maatregelen. Op die manier wordt het mogelijk om 

een maatschappelijk gewenste structuur binnen te loodsen in het leven van betrokken delinquenten. 

Niettegenstaande positieve veranderingen op vlak van druggebruik kunnen zorgen voor 

verbeteringen op welbepaalde levensdomeinen, zullen naast abstinentie vaak specifieke interventies 

vereist zijn opdat daadwerkelijk verbeteringen optreden op dergelijke domeinen. In bijzonder een 

verbetering op vlak van tewerkstelling en huisvesting. Een verbetering op vlak van druggebruik leidt 

niet in alle gevallen automatisch tot een verbetering op vlak van beide levensdomeinen. 

Niettegenstaande personen meer kans hebben om het goed te doen op vlak van dergelijke gebieden 

bij het wegvallen van het problematisch druggebruik, kan er vastgesteld worden dat er meer nodig is 

opdat alternatieve maatregelen een keerpunt zouden veroorzaken in het leven van betrokkene op 

vlak van dergelijke levensdomeinen. Zowel een gebrek aan sociale en werkgerelateerde 
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vaardigheden van ex-delinquenten, alsook een gebrek aan tewerkstellingsmogelijkheden voor ex-

gedetineerden lijkt een bijzonder groot probleem te zijn.459  

Het is dan ook belangrijk, zoals Farrall ook aangaf in zijn onderzoek, dat alternatieve maatregelen 

gericht zijn op beide aspecten om een keerpunt te kunnen veroorzaken in het leven van betrokkene. 

Meer bepaald, alternatieve maatregelen moeten in staat zijn zowel het menselijk kapitaal als sociaal 

kapitaal te doen verhogen met het oog op het bereiken van de gewenste veranderingen. Het 

aanleren van vaardigheden in het kader van een alternatieve maatregel zal geen nut opleveren 

wanneer deze vaardigheden niet kunnen gebruikt worden om sociale banden met maatschappelijke 

instituties daadwerkelijk aan te gaan en het sociaal kapitaal daadwerkelijk te doen verhogen. Met 

andere woorden, het verstrekken van materiële hulp door hulpverleners en justitiële actoren inzake 

het vinden van een job of het doorverwijzen van betrokkene naar diensten waar ze werkgerelateerde 

vaardigheden kunnen aanleren, zal niks uithalen indien de economische realiteit niet voorziet in 

voldoende mogelijkheden voor ex-delinquenten tot re-integratie in de maatschappij.460  

Het menselijk kapitaal kan op makkelijke wijze versterkt worden door onder meer delinquenten 

vanuit justitie, naast een doorverwijzing naar de drughulpverlening, door te verwijzen naar instanties 

waar ze werkgerelateerde vaardigheden kunnen bijleren. Het versterken van het sociaal kapitaal 

daarentegen, vervat in de relaties die ons verbinden met de maatschappij, vergt overige 

inspanningen. Meer inspanningen moeten dan ook gericht zijn op het versterken van de kansen op 

tewerkstelling voor drugdelinquenten. Deze opdracht geldt niet alleen voor justitiële actoren in het 

kader van alternatieve maatregelen. Ook beleidsmakers dienen oog te hebben voor dergelijk 

knelpunt in het desistanceproces.  

Het eerder vermelde Recycling Survey Scheme, waarbij probatiediensten legaal werk aanbieden aan 

delinquenten, vormt een mooi voorbeeld van alternatieve maatregelen die bijdragen tot het veilig 

stellen van een goede tewerkstelling voor ex-delinquenten.461 

Wat betreft verbeteringen op vlak van familiale situatie, financiële situatie en vrijetijdsinvulling is het 

meer waarschijnlijk dat het louter stoppen met druggebruik een verbetering teweegbrengt op vlak 

van dergelijke domeinen. Contacten met druggebruikers worden immers ingeruild door contacten 

met familieleden en oude vrienden. Ook door het stoppen met illegaal middelengebruik vallen de 
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kosten van dergelijke praktijken weg, zodat de financiële situatie automatisch verbeterd.462 Met 

andere woorden, alternatieve maatregelen zorgen onrechtstreeks voor een keerpunt op vlak van 

dergelijke levensdomeinen, omwille van de aanpak van de drugproblematiek. Niettemin zal de 

alternatieve maatregel ook op vlak van deze levensdomeinen voldoende ondersteuning moeten 

bieden aan betrokken delinquenten met het oog op het versterken van het sociaal kapitaal. 

Alternatieve maatregelen doen er dan ook goed aan zich te focussen op desistance-gerelateerde 

factoren in de plaats van criminaliteits-gerelateerde factoren.463 Justitiële actoren kunnen onder 

meer tools aanreiken om beter te kunnen praten of om te gaan met familie.  

Deze familiale banden zijn van bijzonder groot belang. De relevantie van deze familiale banden kwam 

dan ook tot uiting bij de bespreking van de persoonlijke ervaringen van respondenten met het arrest 

referral project. Ook de Belgische DBK-studie toonde het belang aan van deze familiale banden.464 

Kortom, het stopzettingsproces van criminaliteit wordt tevens op positieve wijze beïnvloed door 

factoren die zich situeren buiten het kader van de alternatieve afhandeling. 

Wat betreft de Belgische DBK kan vastgesteld worden dat aanzienlijke inspanningen worden geleverd 

om betrokken drugdelinquenten aan het werk te krijgen. Dit in tegenstelling tot de parole-maatregel, 

geëvalueerd in de besproken parole-studie. 

In de eerste plaats zal gekeken worden naar vrijwilligerswerk of een sociale werkplaats, wat de 

kansen van betrokkenen op de reguliere arbeidsmarkt doet vergroten. Bovendien zijn verscheidene 

initiatieven, in bijzonder de sociale werkplaats De Sleutel, gericht op een opleiding en tewerkstelling 

van ex-drugdelinquenten. Deze instantie vormt dan ook één van de diensten waarmee de rechtbank 

tracht samen te werken met het oog op een doorschuiving naar tewerkstelling. Ook in overige 

levensdomeinen, in bijzonder huisvesting, familie, inkomen, gezondheid, wordt een actieve 

ondersteuning geboden door de liaison en samengewerkt met diverse instanties.465 Dit verklaart dan 

ook de positieve resultaten van de Belgische DBK op vlak van tewerkstelling.  

5.3.3 ALTERNATIEVE AFHANDELING: KEERPUNT OP VLAK VAN RECIDIVE?  

Op basis van voormelde vaststellingen kan gesteld worden dat alternatieve afhandeling een 

noodzakelijke factor kan vormen in het stopzettingsproces van criminaliteit. Alternatieve 
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maatregelen scheppen het kader waarin veranderingen op vlak van druggebruik en diverse 

levensdomeinen kunnen gestimuleerd worden, weliswaar onder justitiële drang. In de meerderheid 

van de gevallen zal een vorm van behandeling noodzakelijk zijn opdat delinquenten de onderliggende 

drugproblematiek aanpakken. In bijzonder voor personen die niet in staat zijn op eigen houtje orde 

op zaken te stellen. Het stoppen met druggebruik vormt immers de eerste randvoorwaarde voor het 

aannemen van een alternatieve levenswijze.  

Alternatieve maatregelen laten tevens toe om te werken aan overige probleemgebieden dan het 

problematisch druggebruik. Onder meer door het koppelen van verscheidene voorwaarden aan de 

maatregel die de betrokkene dient na te leven onder justitiële druk. Vaak zijn specifieke interventies 

vereist, die verder rijken dan het louter koppelen van voorwaarden aan de maatregel. Meer bepaald 

op vlak van tewerkstelling en huisvesting. Het aangaan van deze sociale bindingen zijn van belang 

voor het in stand houden van het recidivebeperkend effect, aldus het sociale bindingen-perspectief 

van Maruna.466  

Ook het justitiële component van de alternatieve maatregel, in bijzonder de stok achter de deur, kan 

een invloed uitoefenen op het desistanceproces en een eerste stap vormen voor een langdurige 

recidivebeperking. Dit zal voornamelijk het geval zijn bij beginnende druggebruikende delinquenten 

waarbij het justitieel contact het besef doet ontstaan dat veranderingen zich opdringen.467 

Niettemin vormt alternatieve afhandeling geen voldoende factor voor het bereiken van desistance. 

Respondenten uit verschillende onderzoeken geven immers aan dat er slechts sprake is van een 

daadwerkelijk keerpunt indien ze de vereiste intrinsieke motivatie hebben gevonden om de beoogde 

veranderingen te ondergaan.468 Re-integratie is een gezamenlijke inspanning waarin delinquenten 

een actieve rol spelen. Zonder hun medewerking en bereidheid om te profiteren van de kansen die 

hen worden aangeboden zullen de inspanningen van justitiële actoren en drughulpverlening 

tevergeefs zijn.469 Ze moeten het met andere woorden zelf willen. Alternatieve maatregelen vormen 

een kans tot verandering voor betrokkene. Niettemin moet deze kans ook gegrepen worden. Er is 

met andere woorden een actieve inbreng vereist van de desister. Respondenten leggen de 
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verantwoordelijkheid voor verandering voornamelijk bij hen zelf. Bovendien is vereist dat betrokkene 

ook zelf gelooft in zijn eigen mogelijkheden tot verandering die worden aangeboden door diverse life 

events.470 Delinquenten moeten met andere woorden een identiteitsverandering ondergaan opdat 

een definitieve en daadwerkelijke stopzetting van criminaliteit zou bereikt worden.471 Men moet 

zichzelf aanzien als een niet-crimineel en ook geloven dat men geen crimineel is, maar een productief 

lid van de samenleving.472 Men moet inzicht krijgen in de problematische delinquente levensstijl en 

bereid zijn deze te veranderen naar een niet-delinquente levensstijl.473  

Met andere woorden, het succes van de alternatieve maatregel hangt af van de bereidheid tot 

medewerking van de respondenten aan het veranderingsproces. Deze vereiste van motivatie vindt 

onder meer zijn grondslag in het narratieve perspectief van Maruna. Niettemin kunnen verschillende 

factoren deze motivatiefactor beïnvloeden. Onderzoek heeft onder meer aangetoond dat een 

eerdere gevangenisstraf of herval van een drugdelinquent een aanzienlijke invloed kunnen 

uitoefenen op de innerlijke verandering. Het arrest referral project toonde dit tevens aan.474 Het is 

ook mogelijk dat delinquenten hun criminele levensloop gewoon beu zijn en een productief lid willen 

worden van de samenleving, aldus het maturational perspectief van Maruna. Dit kwam ondermeer 

tot uiting in de DBK-studie en het onderzoek met betrekking tot het arrest referral project.475 

Bovendien kan men zich de vraag stellen of een doorverwijzing van drugdelinquenten naar de 

hulpverlening onder justitiële drang verenigbaar is met de vereiste van intrinsieke motivatie. Met 

andere woorden, staat een behandeling onder een justitieel statuut een succesvol desistanceproces 

niet in de weg?  

Een doorverwijzing naar de hulpverlening vanuit justitie en een aanwezigheid van drang of dwang 

zijn geen onderling wisselbare concepten. Dit houdt in dat er niet noodzakelijk drang of dwang wordt 
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ervaren door betrokken delinquenten wanneer deze worden doorverwezen naar de 

drughulpverlening onder een justitieel statuut. Een onderzoek heeft immers aangetoond dat 35% 

van de respondenten die waren doorverwezen vanuit justitie geen dwang of drang hadden 

ervaren.476 Nog ander onderzoek toont aan dat ook dergelijke categorie van delinquenten 

gemotiveerd zijn voor een behandeling.477 Bovendien beschikken maar weinig chronische gebruikers 

over intrinsieke motivatie om zich te laten behandelen voor hun drugproblematiek.478 Naast justitiële 

druk kunnen nog andere bronnen een zekere vorm van drang of dwang veroorzaken bij de start van 

hulpverleningsprogramma’s. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan: de omgeving van 

betrokkene, onhoudbare levenstoestanden, ondraaglijke ziekteverschijnselen, tekort aan geld, 

problemen op vlak van tewerkstelling en nog vele andere factoren die zorgen dat er geen sprake is 

van een zuivere vrije keuze wanneer men terecht komt in de drughulpverlening.479  

Met andere woorden, alternatieve afhandeling fungeert als een factor van externe motivatie tot 

deze is omgezet in interne motivatie. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat een lage motivatie 

bij de aanvang van het herstelproces een succesvol desistanceproces niet in de weg staat.480 

In sommige onderzoeken wordt ook gesteld dat een goede combinatie van begeleidingsvoorwaarden 

en controlerende voorwaarden in het kader van de alternatieve maatregel een toegangspoort vormt 

tot succes. Het verbinden van voorwaarden aan de alternatieve maatregel, zoals het afleggen van 

urinecontroles en zich onthouden van druggebruik, worden bovendien als minder zinvol ervaren. Het 

stoppen met druggebruik is immers niet van vandaag op morgen op te lossen maar vormt een 

herstelproces dat een lange periode in beslag kan nemen.481 Ook Deirdre Healy toonde aan dat 

deelnemers die vonden dat ze eerder werden gecontroleerd dan ondersteund minder positief waren 

over de ondergane probatiemaatregel. Zij waren na interventie nog het meest betrokken in de 

criminaliteit. Dergelijke deelnemers vonden de supervisie in het kader van deze alternatieve 
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maatregel opdringerig en vonden dat er onnodige druk op hen werd uitgeoefend.482 Deze 

verklaringen tonen aan dat het belangrijk is een evenwicht te vinden tussen enerzijds 

controle/toezicht op de betrokkene en anderzijds ondersteuning. Er bestaat geen twijfel over het feit 

dat een minimum aan controle steeds vereist is tot een goede afloop van de alternatieve maatregel. 

Kortom, er is begeleiding en opvolging vereist, zodat het mogelijk wordt om na te gaan of de 

vooropgestelde veranderingen in het leven van betrokkene daadwerkelijk worden gerealiseerd.483 

Ook een al dan niet goede relatie tussen de drugdelinquent en de betrokken actoren bij de 

alternatieve maatregel kan een invloed uitoefenen op de slaagkansen van de alternatieve maatregel. 

Onderzoek toonde immers aan dat een goede relatie de motivatie van respondenten kan verhogen in 

de stopzetting van hun criminele carrière. Deze goede relatie moedigt hen aan gedurende moeilijke 

tijden. De betrokken deelnemers hadden een positieve houding ten aanzien van hun probation 

officers. Deze actoren waren volgens hen voldoende begripvol en vertoonden een oprechte 

bezorgdheid omtrent hun welzijn. Wanneer probation officers bereid waren tot het luisteren naar de 

standpunten van de deelnemers, bevorderde dit het vertrouwen en waren de respondenten eerlijker 

over hun situatie. Gelet op de resultaten van dergelijk onderzoek kan de houding van justitiële 

actoren zeker en vast een invloed uitoefenen op het desistanceproces. Dit onder meer door te 

geloven in de mogelijkheden van de delinquenten. Bovendien kunnen harde oordelen gemaakt door 

dergelijke actoren de kans op desistance verkleinen aangezien sommige delinquenten op negatieve 

wijze omgaan met dergelijke sociale labels. Een bepaalde deelnemer gaf de volgende verklaring 

wanneer hem werd gevraagd waarom hij was overgegaan tot desistance na interventie:484 

kind of did it for her [probation officer] because she put all her eggs in the basket and 

she put her neck on the line for me, you know what I mean. Like she stood up, says I 

needed help and she’s willing to get me treatment. She did everything she could for 

me . . . I’ll always remember what she done for me. I thought she was great.’ 

Ook het perceptie-onderzoek van de DBK en onderzoek inzake het arrest referral project besloten tot 

een groot belang van deze positieve relaties.485 Niettemin toonde de parole-studie aan dat er geen 
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causaal verband vast te stellen was tussen de positieve houdingen ten aanzien van de maatregel en 

de outcome-resultaten.  

Het is ook belangrijk om op te merken dat ene druggebruiker de andere niet is. De vraag of 

alternatieve afhandeling een keerpunt kan betekenen hangt immers af van persoon tot persoon. 

Alternatieve afhandeling mag geen automatisme worden voor drugdelinquentie. De belangrijkste 

factor die hierin een rol speelt vormt de bereidheid tot veranderen. Het is perfect mogelijk dat 

delinquenten op een bepaald ogenblik nog niet klaar zijn voor verandering. In dergelijk geval kan het 

mogelijk zijn dat een gevangenisstraf een betere oplossing lijkt. Dit met het oog op het maken van de 

“klik” dat de criminele loopbaan achterwege moet gelaten worden.486 

Ook een doorverwijzing van drugdelinquenten naar de hulpverlening onder justitiële drang in het 

kader van een alternatieve maatregel mag geen automatisme zijn. Het is niet omdat een betrokken 

drugdelinquent een zeker illegaal middelengebruik vertoont, dat deze noodzakelijk in contact moet 

gebracht worden met de drughulpverlening. Hierbij kan voornamelijk gedacht worden aan jonge 

occasionele gebruikers met een beperkt verleden, die als het ware nog niet verstikt zijn in hun 

criminele carrière. Bij dergelijke personen volstaat het justitieel contact voorafgaand aan de 

alternatieve maatregel, alsook de stok achter de deur in het kader van de supervisieperiode om 

personen op het rechte pad te krijgen en te houden. Bij dergelijke personen is het justitieel contact 

dan ook een noodzakelijke, maar voldoende factor voor een stopzetting van het crimineel gedrag. 

Doorverwijzing zal wel noodzakelijk zijn bij drugdelinquenten met een ernstigere drugproblematiek 

en lange criminele carrière, die niet in staat zijn op basis van het justitieel contact orde op zaken te 

stellen.487 
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5.4 BESLUIT 

 

Op de vraag of alternatieve afhandeling een keerpunt vormt, kan niet met ja of neen geantwoord 

worden. Deze vraag en welke factoren naast de alternatieve maatregel tevens vereist zijn voor een 

succesvol desistanceproces hangt af van delinquent tot delinquent. Bovendien moet desistance 

beschouwd worden als een proces aangezien verscheidene keerpunten kunnen geïdentificeerd 

worden in de criminele carrière.488  

Ondanks het feit geen sluitend antwoord kan gegeven worden, kan wel besloten worden dat 

alternatieve afhandeling het potentieel heeft om als keerpunt te fungeren. Maar er is meer nodig 

dan de alternatieve maatregel op zich. 

Alternatieve maatregelen kunnen bijdragen tot de vorming van een keerpunt, onder meer door een 

doorverwijzing van betrokkene naar de drughulpverlening. Alternatieve maatregelen moeten zich 

tevens richten op het versterken van het sociaal en menselijk kapitaal door daadwerkelijke hulp te 

verstrekken op vlak van verschillende levensgebieden. Naast het hebben van motivatie lijken immers 

sociale omstandigheden en de familiale omstandigheden de grootste invloed uit te oefenen op het 

desistanceproces. Alternatieve maatregelen moeten oog hebben voor dergelijke desistance-

gerelateerde factoren. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat het vinden van werk één van de 

grootste problemen kan vormen waarmee ex-drugdelinquenten te maken kunnen krijgen.489 Dit 

onder meer door het gebrek aan werkvaardigheden, alsook door het stigmatiserend effect uitgaande 

van het strafblad. Instabiliteit op vlak van de tewerkstellingssituatie staat een succesvol 

desistanceproces in de weg. Alternatieve maatregelen moeten zich dan ook focussen op deze 

problemen. Het verkrijgen van een job kan immers dramatische veranderingen teweegbrengen in het 

leven van drugdelinquenten.  

Een succesvolle stopzetting van criminaliteit is dan ook het product van individuele motivatie, sociaal 

en persoonlijke context van betrokkene en de alternatieve maatregel. Ondanks het feit dat motivatie 

en de persoonlijke/sociale context in de meerderheid van de gevallen de grootste invloed zullen 

uitoefenen op het desistanceproces, verbeteren de inspanningen van de drughulpverlening en 

justitiële actoren in het kader van een alternatieve maatregel de kansen op succes. Alternatieve 

afhandeling kan er dan ook in slagen dergelijke persoonlijke en sociale context op positieve wijze te 

beïnvloeden, wat op hun beurt de motivatie tot verandering doet toenemen. De alternatieve 

maatregel vormt een ondersteuning voor de eigen inspanningen van de delinquent om een 

                                                           
488

 C. COLMAN en F. VANDER LAENEN, “Recovery Came First”: Desistance versus Recovery in the Criminal Careers 
of Drug-Using Offenders”, The Scientific World Journal 2012, Article ID 657671, (1)1. 
489

 R. SEITER en K. KADELA, “prison reentry: what works, what does not and what is promising”, Crime and 
Delinquency 2003, 360-388.  



154 
 

verandering teweeg te brengen in hun leven. De inspanningen, uitgaande van justitiële actoren en 

drughulpverlening in het kader van een alternatieve maatregel, kunnen aanzien worden als 

supplementair ten aanzien van de eigen inspanningen van betrokken drugdelinquent. Zonder deze 

motivatie van de delinquent zullen de inspanningen van justitiële actoren en drughulpverlening 

tevergeefs blijven. 

Niet alleen zorgen de inspanningen van de alternatieve maatregel op vlak van diverse 

levensdomeinen voor een groot deel voor succes. Het louter feit dat de alternatieve maatregel het 

mogelijk maakt voor betrokkene in de gemeenschap te blijven met het oog op de aanpak van 

verscheidene obstakels in het desistanceproces, maken integraal deel uit van dit succes. Met andere 

woorden, mogelijke verbeteringen op vlak van huisvesting, tewerkstelling, familiale relaties, en 

drugproblematiek zouden minder waarschijnlijk zijn indien betrokkene een gevangenisstraf zou 

ondergaan.490 

Kortom, een alternatieve maatregel vormt een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde voor 

het herstelproces van drugdelinquenten. Er is meer nodig dan een justitieel contact en 

doorverwijzing naar de hulpverlening opdat de gewenste veranderingen worden bewerkstelligd. 

Omwille van het contact met justitie zien velen in dat er duidelijk iets veranderd moet worden. De 

alternatieve maatregel wordt dan ook ervaren door betrokken drugdelinquenten als een kans tot 

aanpak van de onderliggende drugproblematiek. Niettemin wijzen delinquenten op de persoonlijke 

intrinsieke motivatie die aanwezig moet zijn voordat de alternatieve maatregel de gewenste 

veranderingen teweegbrengt. Het is dan ook aan de betrokkene zelf om de aangeboden kans te 

grijpen. Naast externe invloeden is met andere woorden tevens een innerlijke verandering 

noodzakelijk. Of er daadwerkelijk een verandering optreedt hangt nog steeds van het individu zelf 

af.491 

De alternatieve maatregel kan gezien worden als de tik tegen de eerste steen van de 

dominobaan, die op zijn beurt een hele reeks aan veranderingen in het leven van een 

delinquent teweegbrengt. Het is met andere woorden de katalysator tot verandering. Deze 

opwaartse bewegingen hebben bovendien een positieve invloed op de motivatie van 

betrokkene. Met andere woorden, uit deze positieve veranderingen wordt steun gehaald 

om vol te houden. Ze voelen zich niet langer als een druggebruiker.  
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Steeds moet in het achterhoofd gehouden worden dat dit herstelproces gekenmerkt wordt 

door vallen en opstaan en een onmiddellijke abstinentie nooit zal bereikt worden. Een 

eenmalige behandelingsepisode zal dan ook vaak niet volstaan om een blijvende 

verandering teweeg te brengen in het leven van een drugdelinquent. Begeleiding, 

opvolging en nazorg zijn gedurende een voldoende lange termijn, eventueel over de 

grenzen heen van de alternatieve maatregel, onontbeerlijk voor het welslagen van het 

herstelproces.  

De Belgische drugbehandelingskamer vormt een mooi voorbeeld waarbij delinquenten 

aangemoedigd worden het behandelingstraject verder te zetten na het beëindigen van de 

DBK-procedure en met andere woorden worden geholpen neen te blijven zeggen tegen 

drugs. De rechter beschikt immers over de mogelijkheid om betrokkene na het doorlopen 

van dergelijk traject te onderwerpen aan een probatiemaatregel. Ook het onderzoek naar 

het arrest referral project wees op het belang contact te houden na een stopzetting van de 

behandeling met de NA. Daarnaast wees ook Charlotte Colman op het feit dat naast een 

begeleiding met het oog op het keren van de marginaliseringsprocessen een opvolging 

noodzakelijk is gedurende een voldoende lange termijn om situaties van herval te kunnen 

vermijden en middelen aan te reiken om dergelijke situaties in de toekomst aan te 

pakken.492 Alternatieve afhandeling kan in principe gezien worden als een springplank naar 

een daadwerkelijke re-integratie in de maatschappij, die op zijn beurt een langdurige 

ondersteuning vergt. Ook na het doorlopen van een behandeling in het kader van 

samenwerkingsprojecten.493 

Kortom, desistance kan omschreven worden als een reis naar sociale re-integratie waarbij 

het individu een re-gekwalificeerde burger wordt die volledig is geïntegreerd in het 

economisch en sociaal leven.494 Niettemin is een maatschappelijke re-integratie van ex-

delinquenten in de maatschappij geen zekerheid. Strafrechtelijke veroordelingen kunnen 

vaak ernstige beperkingen leggen op de kansen van betrokkenen. Ex-drugdelinquenten 

moeten dan ook de kans krijgen om een leven te kunnen leiden, vrij van discriminatie en 
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stigmatisering. Dit komt voornamelijk tot uiting op vlak van het levensdomein 

tewerkstelling waar specifieke interventies vereist zijn opdat een verbetering zou 

bewerkstelligd worden. Met andere woorden, intrinsieke motivatie is niet voldoende om 

een alternatieve levensstijl te kunnen opbouwen. De economische realiteit speelt een 

belangrijke rol hierin. Het is niet omdat je wil veranderen, je hierin ook zal slagen. 

Structurele hinderpalen zoals het stigma van ex-drugdelinquenten of het gebrek aan 

tewerkstellingsmogelijkheden voor dergelijke personen spelen een belangrijke rol in het 

desistanceproces.495 Zoals Uggen aangeeft :  

“to best fulfil the duties of responsible citizenship in a democratic society, former felons require the 

basic rights and capacities enjoyed by other citizens in good standing’”496 

Niettemin blijven ex-delinquenten vaak geconfronteerd met sociale marginalisatie, wat op zich een 

spijtige zaak is. 
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                                       VI ALGEMEEN BESLUIT 
 

Problematisch druggebruik vormt een belangrijk gezondheidsprobleem in westerse landen. 

Bovendien kan vastgesteld worden dat druggebruikers een grote kans hebben om in aanraking te 

komen met politie en justitie. Niet alleen omwille van het illegaal middelenmisbruik. Ook 

druggerelateerde criminaliteit is een groot probleem. Druggebruik vertoont immers een nauwe, niet 

noodzakelijk causale, relatie met criminaliteit.  

Voldoende aandacht moet dan ook besteed worden aan de aanpak van de drugproblematiek. De 

vraag op welke wijze drugdelinquenten moeten gestraft/geholpen worden is niet gemakkelijk te 

beantwoorden, maar een tendens tot alternatieve afhandeling lijkt een correcte oplossing voor 

dergelijk probleem. Op die manier kunnen drugdelinquenten terecht komen in de hulpverlening. Op 

alle echelons van de strafrechtsbedeling bevinden zich dan ook doorverwijzingskanalen naar de 

drughulpverlening. Daarnaast zijn ook samenwerkingsprojecten in het leven geroepen tussen justitie 

en drughulpverlening met het oog op het tegemoetkomen aan knelpunten binnen de bestaande 

alternatieve maatregelen. Dit toont aan dat justitie en drughulpverlening meer en meer 

inspanningen leveren om de noodzakelijke samenwerking tussen beiden te bevorderen. 

Het lijken van een correcte oplossing is niet voldoende om overtuigd te zijn van dergelijke vorm van 

bejegening. Vandaar dat kwantitatieve effectstudies noodzakelijk zijn om met zekerheid te kunnen 

vaststellen dat alternatieve afhandeling positieve effecten ressorteert op vlak van diverse domeinen. 

In bijzonder druggebruik, overige levensdomeinen en recidive. Dit was dan ook één van de 

doelstellingen van deze masterproef. 

Het uitvoeren van meer effectevaluaties is van bijzonder groot belang, zeker wanneer we te maken 

hebben met sociaal delicate onderwerpen zoals de drugproblematiek. Het aantal geïdentificeerde 

effectstudies tonen aan dat het streven naar een evidence based beleid een moeizame strijd vormt. 

Met deze verhandeling wordt getracht het belang aan te tonen te kunnen beschikken over 

effectevaluaties inzake alternatieve afhandeling, zowel op nationaal als internationaal vlak. Deze 

studies zijn immers van uitermate belang bij het verder uitbouwen van een integraal en geïntegreerd 

drugbeleid.497 

Uit de beschreven effectstudies is gebleken dat alternatieve maatregelen er in slagen positieve 

effecten te ressorteren op vlak van druggebruik, diverse levensdomeinen en recidive. Niettemin 
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waren deze effecten niet altijd even uitgesproken bij alle onderzoekssubjecten, alsook niet bij alle 

levensdomeinen. Dit toont aan dat het herstelproces gepaard gaat met vallen en opstaan en niet van 

vandaag op morgen op succesvolle wijze voltooid is. Niettemin is het mogelijk om op basis van de 

vastgestelde resultaten te besluiten dat alternatieve afhandeling vermoedelijk een keerpunt kan 

betekenen in het leven van betrokkene.  

Om dit vermoeden te bevestigen, moet aandacht besteed worden aan de subjectieve belevenissen 

van delinquenten met de alternatieve maatregel. Kwantitatieve effectstudies zijn immers niet in 

staat om aan te tonen wat het verhaal is achter de verandering. Aan wat moeten alternatieve 

maatregelen en sancties voldoen opdat ze zouden kunnen zorgen voor een gedragsverandering bij 

betrokken drugdelinquenten en zouden fungeren als keerpunt in de criminele carrière van een 

drugdelinquent? Op deze vragen kunnen kwalitatieve studies een antwoord bieden. 

Uit dergelijke kwalitatieve studies kon dan ook vastgesteld worden dat alternatieve maatregelen in 

staat zijn bij te dragen tot de vorming van een keerpunt. Dit onder meer door het doorverwijzen van 

betrokkene naar de hulpverlening. Daarnaast moeten alternatieve maatregelen tevens oog hebben 

voor het sociaal en menselijk kapitaal, onder meer door verbeteringen te stimuleren op vlak van 

diverse levensdomeinen. Het is duidelijk dat alle problemen waarmee drugdelinquenten te kampen 

hebben met elkaar in verband kunnen gebracht worden en het ene voortvloeit uit het andere. 

Vandaar dat alternatieve maatregelen gericht moeten zijn op de aanpak van de volledige 

levenssituatie van betrokkene. Een globale aanpak in plaats van een druggerichte aanpak is dan ook 

vereist. Een alternatieve maatregel kan gezien worden als het bouwen van een nieuwe woning 

waarbij justitiële actoren en drughulpverlening waken over de sterkte van de fundamenten. 

Niettegenstaande alternatieve maatregelen kunnen bijdragen tot de vorming van een keerpunt in 

het leven van betrokken drugdelinquent, zal naast de inspanningen van justitiële-en 

hulpverleningsactoren steeds de motivatie van betrokkene vereist zijn opdat alternatieve 

afhandeling als keerpunt zal fungeren. Daarnaast kon ook vastgesteld worden dat heel wat factoren 

buiten het kader van de alternatieve maatregel soms de grootste invloed leken uit te oefenen op het 

desistanceproces. Niettemin vormt alternatieve afhandeling een belangrijke ondersteuningsbron met 

het oog op de handhaving van desistance. 

Kortom, een succesvolle stopzetting van criminaliteit is het product van individuele motivatie, sociaal 

en persoonlijke context van betrokkene en de alternatieve maatregel. Deze alternatieve maatregel 

fungeert in de meerderheid van de gevallen als noodzakelijke, maar onvoldoende factor in het 

herstelproces van betrokkene. 
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Het is duidelijk dat kwantitatief en kwalitatief onderzoek inzake alternatieve maatregelen 

broodnodig zijn om te kunnen oordelen op welke wijze het drugbeleid moet afgestemd zijn op 

drugdelinquentie. Verder onderzoek naar alternatieve maatregelen, waarbij beide invalshoeken 

worden onderzocht, zou een toekomstperspectief moeten vormen bij beleidsmakers en justitiële 

actoren. Niet alleen op Belgisch vlak is er een absolute schreeuw naar meer onderzoek op vlak van 

effectiviteit en desistance. Ook over de landsgrenzen heen is een toename van evaluatie-onderzoek 

geen overbodige luxe.  

Niettemin deze verhandeling heeft aangetoond dat alternatieve afhandeling een wenselijke 

oplossing lijkt voor het beheersen van de drugproblematiek, zijn verdere onderzoeken nodig om te 

kunnen nagaan of de bevindingen kunnen veralgemeend worden op grootschalige basis. De 

onderzoeken die werden gehanteerd waren immers aan talrijke beperkingen onderworpen.  

Een aanbeveling die kan gemaakt worden wat betreft de Belgische situatie is het feit dat het Gentse 

proefzorgproject nog steeds niet onderworpen is geweest aan een effectstudie, alsook niet aan een 

perceptie-onderzoek. Het uitvoeren van dergelijke onderzoeken zou een meerwaarde kunnen 

betekenen voor evaluatie-onderzoek op vlak van de drugproblematiek binnen onze landsgrenzen. 

Ook overige samenwerkingsprojecten tussen justitie en de drughulpverlening in andere gerechtelijke 

arrondissementen verdienen dergelijk onderzoek. Het is dan ook wachten op meer evaluatie-

onderzoek opdat met zekerheid kan gesteld worden dat alternatieve afhandeling een keerpunt 

betekent in de criminele carrière van een drugdelinquent. Niettemin zal steeds in het achterhoofd 

moeten gehouden worden dat individualisering zich opdringt en steeds door de bevoegde actoren 

zal nagegaan moeten worden of de specifieke situatie zich ontleent tot toepassing van alternatieve 

afhandeling. Alternatieve afhandeling houdt dan ook een zekere vorm van maatwerk in, gelet op de 

specifieke noden van de drugdelinquent. 
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Bijlage 1: Figuur Ways of financing drug use ( arrest referral scheme)498 
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Bijlage 2: Tabel Changes in drug use (arrest referral scheme)499 
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Bijlage 3: Figuur Injecting Behaviour before and after contact (Arrest referral scheme)500 
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Bijlage 4: Figuur Weekly spend on drugs before and after contact (Arrest referral 

scheme)501
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Bijlage 5: Figuur Changes in crime (arrest referral scheme)502 
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Bijlage 6: Figuur Most helpful thing parole agent had done 503 ( Parole) 
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Bijlage 7: Tabel Overzicht van de resultaten(a) van de effectstudie met betrekking 

tot de parole-maatregel 504 ( Parole) 

Parole               NO       yes 

 

 

                                                                                                                           (n=176)            (n = 564) 

 

Family Support and Housing 

Family emotional support 8 months out(b)     3.3   3.3 

Family tangible support 8 months out      3.2   3.3 

Family relationship quality 8 months out      3.2   3.4 

Family conflict 8 months out(c)       2.2   1.9 

Partner relationship quality 8 months out      3.1   3.2 * 

Attachment to children 8 months out(d)      1.1   1.0 

Stable housing 8 months out       54%   58% 

Employment 

Currently employed 8 months out       32%              48%* 

Hourly wage earned 8 months out               $13.72           $10.02          

Number of mos. worked SOME time 8 mos. out     2.7   3.6* 

Number of mos. worked MOST time 8 mos. out     1.5   2.6 * 

Substance Use 

Any drug use or intoxication 8 months out(e)     49%              23%* 

Frequent drug use or intoxication 8 months out     27%              11%* 

Any drug use last 30 days 8 months out      40%              15%* 

Frequent drug use last 30 days 8 months out    24%   9% * 

Participated in drug programming(f) 8 months out    12%   15% 

Recidivism 

Committed new crime 2 to 8 months out      15%   15% 

Rearrested 2 to 8 months out       19%   24% 
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 J. YAHNER, C. VISHER en A. SOLOMON, Returning home on parole: Former Prisoners’ experiences in Illinois, 
Ohio and Texas, Washington DC, The Urban Institute, 2008, 5. 
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Reincarcerated 12 months post-release     9%               23%* 

For supervision violation        0%                     17% 

For new crime conviction                                                                                      9%                      6% 

a Predictions from multivariate regressions controlling for state, age, race, criminal history, 

pre-prison education, employment, substance use, marital status, children, 2 month out 

drug treatment, and time since release. 

b Except as otherwise noted, family scales ranged from 1=strongly disagree to 4=strongly 

agree, with 4 equaling more positive feelings. 

c Scale ranged from 1 to 4 with 4 equaling greater family conflict. 

d Scale ranged from 0 to 2, with 2 equaling greater attachment. 

e Last 30 days. 

f Includes AA/NA or inpatient substance abuse treatment. 

* Significant at p<.05. 

 

 

 


