
	  
	  
	  

	  
Waarom Elektronische Controle? 
Toepassen	  van	  Elektronische	  Controle	  geeft	  zicht	  op	  
waar	  de	  onder	  toezicht	  gestelde	  zich	  bevindt	  en	  zorgt	  
ervoor	  dat	  de	  drempel	  om	  opnieuw	  in	  de	  fout	  te	  gaan	  
wordt	  verhoogd,	  waarmee	  de	  kans	  op	  recidive	  
afneemt.	  
	  
Verschil tussen RFID en GPS 

-‐ RFID	  
Als	  de	  onder	  toezicht	  gestelde	  
een	  enkelband	  draagt,	  wordt	  
er	  bij	  hem	  in	  huis	  een	  
zogenoemde	  thuisunit	  
geplaatst.	  	  
De	  enkelband	  fungeert	  als	  
zender	  en	  de	  thuisunit	  als	  
ontvanger.	  De	  unit	  staat	  in	  
verbinding	  met	  een	  
alarmcentrale.	  RFID	  is	  een	  
statisch	  middel:	  geregistreerd	  
wordt	  slechts	  de	  aan-‐	  of	  
afwezigheid	  op	  één	  locatie	  
(veelal	  het	  huisadres).	  Op	  deze	  wijze	  ziet	  de	  
reclassering	  of	  de	  onder	  toezicht	  gestelde	  volgens	  
planning	  wel/niet	  op	  een	  bepaalde	  locatie	  	  is.	  
	  

-‐ GPS	  
Bij	  GPS	  draagt	  de	  onder	  toezicht	  gestelde	  
een	  enkelband	  waarin	  een	  GPS-‐unit	  is	  geïntegreerd.	  
Deze	  unit	  legt	  contact	  met	  GPS-‐satellieten	  en	  
registreert	  tot	  op	  zo’n	  vijf	  meter	  nauwkeurig	  de	  
verplaatsingen	  van	  de	  onder	  toezicht	  gestelde.	  
Daarom	  wordt	  GPS	  regelmatig	  geadviseerd	  en	  
toegepast	  bij	  de	  bijzondere	  voorwaarden	  
‘Locatieverbod’	  of	  ‘Locatiegebod’.	  
Wanneer	  de	  onder	  toezicht	  gestelde	  zich	  in	  een	  
verboden	  gebied	  begeeft,	  vindt	  registratie,	  
alarmering	  en	  opvolging	  plaats.	  GPS	  is	  

een	  dynamisch	  
middel,	  dat	  de	  
verplaatsingen	  
van	  een	  persoon	  
registreert	  
evenals	  de	  aan-‐	  of	  
afwezigheid	  op	  
één-‐	  of	  meerdere	  
locaties.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
Wanneer	  EC?	  
Elektronische	  Controle	  (EC)	  middelen	  worden	  ingezet	  	  
bij	  	  toezichten	  wanneer	  de	  volgende	  	  bijzondere	  
voorwaarden	  geïndiceerd	  zijn:	  	  

-‐ een	  ‘Locatieverbod’(straatverbod);	  
-‐ een	  ‘Locatiegebod’(aanwezigheid	  thuis,	  

opleiding,	  werk,	  behandeling).	  	  
Elektronische	  Controle	  kan	  worden	  toegepast	  bij	  de	  
volgende	  justitiële	  kaders:	  

-‐ schorsing	  van	  preventieve	  hechtenis;	  
-‐ voorwaardelijke	  veroordeling;	  
-‐ voorwaardelijke	  invrijheidstelling;	  
-‐ tbs	  met	  voorwaarden;	  
-‐ tbs	  met	  voorwaardelijke	  beëindiging	  van	  de	  

dwangverpleging;	  
-‐ extramurale	  fase	  ISD;	  
-‐ detentiefasering	  (Penitentiair	  Programma	  

en/of	  voorwaardelijke	  invrijheidstelling;	  
-‐ proefverlof	  PIJ;	  	  
-‐ gedragsbeïnvloedende	  maatregel	  bij	  

minderjarigen	  (GBM);	  
-‐ strafrechtelijke	  minderjarigen;	  	  	  
-‐ vervanging	  van	  een	  onvoorwaardelijke	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  gevangenisstraf	  van	  6	  tot	  12	  maanden,	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  eventueel	  in	  combinatie	  met	  een	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  werkstraf.	  
	  
Welke	  techniek	  wordt	  toegepast	  is	  afhankelijk	  van	  de	  
vraag	  wat	  er	  gecontroleerd	  moet	  worden.	  Als	  het	  gaat	  
om	  een	  (eenvoudig)	  huisarrest	  waarbij	  het	  
controleren	  van	  één	  locatie	  aan	  de	  orde	  is,	  dan	  is	  RFID	  
een	  toereikend	  middel.	  Gaat	  het	  om	  het	  controleren	  
van	  een	  locatieverbod	  of	  om	  meerdere	  geboden	  
locaties,	  dan	  is	  GPS	  het	  aangewezen	  middel.	  
	  
Wie	  komt	  in	  aanmerking?	  
In	  principe	  kan	  EC	  worden	  ingezet	  voor	  plegers	  van	  
elke	  delictsoort.	  Van	  belang	  is	  dat	  onder	  toezicht	  
gestelden	  geschikte	  huisvesting	  hebben.	  Voor	  een	  
aantal	  modaliteiten	  geldt,dat	  ze	  een	  goedgekeurde	  
dagbesteding	  (opleiding,	  werk,	  behandeling)	  hebben	  
van	  minimaal	  26	  uur	  per	  week.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Elektronische Controle is de verzamelnaam voor de toepassing 
van elektronische instrumenten die het reclasseringstoezicht ondersteunen.  
In de praktijk maakt de verslavings- reclassering gebruik van: 
- Radio Frequency Identification Device (RFID)  
- Global Position Satellitesystem (GPS) 



   EC-experts aan de enkelband  

Sinds mei 2012 heeft de SVG een Landelijk Expertise Centrum ingericht op het gebied van Elektronische Controle. 
De twee mensen die sturing geven aan monitoring zijn Farida Lamrini en Leander Grooten. Van 16 tot en met 23 mei 
2012 hebben zij aan den lijve meegemaakt hoe het is om een GPS enkelband om te hebben.  
 
“We hadden beiden locatiegeboden en locatieverboden ingetekend. Op specifieke dagen en tijden moesten we ergens wel 
zijn of mochten we er juist niet komen. Overtraden we dat, dan werd dit aan de Alarmcentrale doorgegeven en de 
toezichthouder gebeld”, aldus Leander. Uiteraard overtraden zij de afspraken, zoals een goede tester betaamt.  

`Als je een overtreding begaat, dan geeft de unit elke minuut een korte trilling op je enkel. Je voelt dus wel dat je je niet houdt aan het rooster.“ 
Het bleek een goede test aangezien de Alarmcentrale de meldingen inderdaad binnen kreeg. “Wat zij dan moeten doen is dit doorgeven aan de 
reclasseringswerker waar zij een telefoonnummer van hebben. De inhoudelijke afhandeling is dan aan de reclassering,” aldus Farida.  
De band kan niet af en dus moet je er alles mee kunnen doen wat je normaal ook doet. “Dat klopt,” beaamt Leander,” ik heb er mee hard gelopen 
en dat ging prima. Ook douchen, zwemmen en slapen kan goed. Alleen voetballen of contact/vechtsporten mag niet. Na enkele dagen voel je 
hem niet eens meer zo zitten.” 
Farida is blij dat de test niet in hartje zomer is gedaan. “De GPS unit is niet klein en dus zichtbaar voor iedereen.”  
“Versterken van motivatie en structuur bij verslavingszorgcliënten zijn basale onderdelen van het reclasseringswerk. Dit middel kan daar zeker 
een bijdrage aan leveren, concluderen Farida en Leander. 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De	  procedure	  
Het	  besluit	  om	  EC	  gedurende	  een	  bepaalde	  maximale	  
tijd	  toe	  te	  passen	  wordt	  echter	  genomen	  door	  de	  
opdrachtgever.	  Het	  vonnis	  of	  de	  justitiële	  beslissing	  	  
kan	  op	  basis	  van	  het	  advies	  zo	  worden	  geformuleerd	  
dat	  EC	  als	  onderdeel	  het	  toezicht	  in	  overleg	  met	  de	  
opdrachtgever	  beëindigd	  kan	  worden	  zonder	  het	  
toezicht	  zelf	  te	  beëindigen.	  
Bij	  overtredingen	  tijdens	  het	  toezicht	  beslist	  de	  	  
opdrachtgever	  na	  overleg	  met	  de	  Reclassering	  over	  de	  
consequenties	  van	  de	  overtreding.	  
	  
Rol	  reclasseringswerker	  
Reclasseringswerkers	  Advies	  hebben	  bij	  
Elektronische	  Controle	  de	  taak	  het	  te	  adviseren.	  
In	  opdracht	  van	  het	  OM,	  de	  rechtbank	  of	  de	  Dienst	  
Justitiële	  Inrichtingen	  stelt	  de	  reclassering	  een	  advies	  
op	  over	  de	  justitiabele.	  Hierin	  zijn	  de	  
resultaten	  verwerkt	  van	  de	  diagnose	  
(RISc/QuickScan),	  de	  risicotaxatie	  en	  
zonodig	  het	  (huis)bezoek	  aan	  de	  justitiabele.	  
Ook	  wordt	  positief	  of	  negatief	  geadviseerd	  
over	  Elektronische	  Controle.	  
Reclasseringswerkers	  Toezicht	  hebben	  bij	  
Elektronische	  Controle	  verschillende	  taken	  en	  
verantwoordelijkheden.	  Zij	  controleren	  of	  de	  onder	  
toezicht	  gestelde	  zich	  aan	  de	  opgelegde	  voorwaarden,	  
aanwijzingen	  en	  afspraken	  houdt.	  Maar	  ze	  stimuleren	  
en	  motiveren	  hem	  ook	  om	  zich	  hieraan	  te	  houden.	  
Daarnaast	  spreken	  toezichthouders	  de	  onder	  toezicht	  
gestelde	  aan	  op	  onacceptabel	  gedrag	  en	  ze	  leren	  hem	  
werken	  volgens	  de	  structuur	  ‘eerst	  denken	  en	  dan	  pas	  
doen’.	  	  
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Belangrijke	  telefoonnummers	  voor	  
ketenpartners	  buiten	  kantooruren	  	  	  
Voor	  situaties	  waarin	  acuut	  overleg	  noodzakelijk	  is	  
dat	  niet	  uitgesteld	  kan	  worden	  tot	  de	  eerstvolgende	  
werkdag	  hebben	  ketenpartners	  de	  mogelijkheid	  om	  
telefonisch	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  de	  reclassering.	  	  
De	  volgende	  situaties	  zijn	  denkbaar	  wanneer	  het	  gaat	  
om	  cliënten	  van	  een	  SVG-‐instelling:	  

• Indien	  RFID	  toegepast	  is	  bij	  de	  cliënt	  dan	  
dient	  contact	  opgenomen	  te	  worden	  met	  de	  
landelijke	  bereikbaarheidsdienst	  (3RO):	  
0800-‐0202712	  

• Indien	  GPS	  toegepast	  is	  bij	  de	  cliënt	  van	  een	  
SVG	  instelling	  dan	  dient	  contact	  opgenomen	  
te	  worden	  met	  de	  achterwacht	  van	  de	  SVG:	  
06-‐55814371	  

• Indien	  RFID	  of	  GPS	  toegepast	  bij	  de	  cliënt	  die	  
begeleid	  wordt	  door	  GGZ	  Palier	  dan	  dient	  
contact	  opgenomen	  te	  worden	  met	  06-‐
53266700.	  

	  
	  
EC	  SVG	  Expertisepunt	  
De	  Verslavingsreclassering	  heeft	  een	  landelijk	  
gecoördineerd	  expertisepunt	  ingericht.	  Dit	  wordt	  
beheerd	  door	  twee	  ervaren	  reclasseringswerkers.	  Zij	  
fungeren	  op	  het	  gebied	  van	  EC	  als	  regiehouder,	  
implementator,	  vraagbaak,	  coach,	  adviseur	  en	  
procesmanager.	  	  
Het	  zijn	  Farida	  Lamrini	  en	  Leander	  Grooten.	  Zij	  zijn	  
tijdens	  kantooruren	  te	  bereiken	  op	  de	  volgende	  wijze:	  
ec@svg.reclassering.nl	  
06	  558	  143	  71	  
www.svg.nl/ec	  
	  
	  
	  
 


