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Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 december 2016 

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 1 november 2016 heeft 
de Minister-President toegezegd uw Kamer per brief te informeren over de 
aanpak van de openstaande vrijheidsstraffen. Met deze brief doe ik deze 
toezegging gestand. 

Zoals toegezegd aan de Tweede Kamer stuur ik ieder jaar een voortgangs-
brief met de omvang en de aanpak van de openstaande vrijheidsstraffen. 
De laatste voortgangsbrief is op 12 september 2016 verzonden1. Deze 
brief heb ik als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Een sanctie moet worden ondergaan. Daar hebben samenleving en 
slachtoffers recht op en is belangrijk voor een geloofwaardig strafrechts-
systeem. 
Uit de USB-monitor2 blijkt dat voor 84% van de principale vrijheidsstraffen 
de tenuitvoerlegging binnen 6 maanden is gestart of afgerond, en binnen 
24 maanden is dit percentage ruim 90%. 

We hebben daarnaast te maken met veroordeelden, waarbij de reguliere 
inzet van het Administratie en Informatiecentrum Executieketen (hierna: 
AICE) en de politie na veroordeling, niet leidt tot insluiting. Dit zijn de 
veroordeelden met een openstaande vrijheidsstraf. Volgens de laatst 
verrichte meting komen er 2.819 zaken in aanmerking voor actieve 
opsporing (meting peildatum 2 mei 2016). Dit zijn alle zaken met een 
strafrestant van meer dan 120 dagen (alle zwaardere zaken) en de zaken 
met een korter strafrestant met indicaties voor verblijf in Nederland, zoals 
een BRP-adres of een verblijfstitel (de naar verwachting voor opsporing 

1 Kamerstukken II, 2015/16, 29 279, nr. 345.
2 De monitor die het presteren in de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen inzichtelijk 

maakt.
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kansrijke zaken). In het afgelopen jaar3 zijn 466 veroordeelden (16,5%) uit 
deze categorie opgespoord. Tegelijkertijd is het een dynamisch bestand, 
waar dagelijks zaken in- en uitstromen. In vergelijking met de meting van 
vorig jaar is de omvang vrijwel gelijk gebleven. 

Zoals u in de brief aan de Tweede Kamer dd. 12 september 2016 kunt 
lezen wordt er hard gewerkt door het OM, politie en het AICE aan het 
reduceren van deze zaken door het actief opsporen en zo mogelijk 
aanhouden van de betreffende veroordeelden. De eenheden verrichten, 
ondersteund door het AICE, nader onderzoek naar de woon en/of 
verblijfplaats, waarbij indien mogelijk ook de bredere sociale omgeving 
van de veroordeelde wordt onderzocht. Bij de zwaardere zaken van meer 
dan 120 dagen wordt tevens Fast NL ingeschakeld, een samenwerkings-
verband tussen het Openbaar Ministerie en de politie gespecialiseerd in 
het opsporen van veroordeelden zonder vaste woon- of verblijfplaats. 
Daarnaast zijn diverse verbetermaatregelen in gang gezet. We verrichten 
onder meer verdiepende analyses op het bestand van veroordeelden met 
een openstaande vrijheidsstraf en werken aan verbeterde informatievoor-
ziening, waarmee de politie gaat beschikken over een continu, actueel en 
landelijk beeld van alle openstaande straffen rondom een persoon. Dit 
ondersteunt de politie bij de opsporing en vergroot de pakkans. 

Recent is een extra impuls gegeven aan de aanpak met de start van de 
pilot persoonsgerichte executie gericht op de zwaardere en complexe 
zaken. Politie en het CJIB hebben een lijst opgesteld van veroordeelden 
met meerdere openstaande straffen en een hoog recidiverisico. In 
Rotterdam, Noord-Nederland, Amsterdam en Den Haag zijn recent pilots 
gestart, waarin gerichte opsporing plaatsvindt van deze doelgroep. De 
expertise van Fast NL is daarbij cruciaal, maar ook de inzet van de 
basisteams van de politie is onmisbaar. Gekeken wordt onder meer of de 
complexiteit van de zaak de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen 
rechtvaardigt. U kunt hierbij denken aan het vorderen van (telefoon- en 
bank-)gegevens, zodat de verblijfplaats kan worden achterhaald. 
In de eerste helft van 2017 wordt de pilot afgerond en geëvalueerd. Ik wil 
de uitkomsten van deze evaluatie gebruiken om samen met de keten-
partners te bezien welke zaken verder met voorrang opgepakt kunnen 
worden en welke werkwijze het meeste effect heeft op het terugdringen 
van het aantal veroordeelden met een openstaande vrijheidsstraf. 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
K.H.D.M. Dijkhoff

3 Periode mei 2015–mei 2016.
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