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Samenvatting

In het jaar 1989 is de landelijke, experimentele invoering van de Alcohol
Verkeer Cursus (AVC) als vorm van alternatieve sanctie voltooid. Tegen
het eind van dat jaar waren in alle 19 arrondissementen qua vorm en inhoud
vergelijkbare cursussen van start gegaan. Volgens de landelijke richtlijnen
is de cursus bedoeld voor alcohol-verkeersdelinquenten die geen ernstig let-
sel bij derden hebben veroorzaakt en bij wie een bloedalcoholgehalte (bag)
van ten minste 1,31 promille werd geconstateerd. Daarnaast vallen nog en-
kele andere categorieën alcohol-verkeersdelinquenten (recidivisten, adem-
analyse- of bloedproefweigeraars) onder de doelgroep.

De AVC heeft als uiteindelijke doelstelling het rijden onder invloed door
de doelgroep te verminderen. Om dit te realiseren wordt in de cursus ge-
tracht de kennis van de deelnemers over (de risico's van) alcoholgebruik bij
(snel)verkeer te vergroten. Naast kennisvergroting beoogt de AVC een zo-
danige attitudeverandering bij de cursisten te bewerkstelligen dat deze min-
der geneigd zijn om na alcoholgebruik (tenzij dit zeer gematigd is geweest)
aan het (snel)verkeer deel te nemen. Als nevendoelstelling kan ten slotte
worden genoemd een zekere mate van bewustwording bij de cursist over
zijn of haar mogelijk problematische alcoholgebruik teweeg te brengen.

De onderzoeksgroep bestaat uit 2660 cursisten uit alle arrondissementen.
Daarnaast werd een controlegroep samengesteld van 1176 alcohol-verkeers-
delinquenten die niet aan een AVC hebben deelgenomen. Om selectie-effec-
ten te minimaliseren is de controlegroep tweeledig, een steekproef getrok-
ken uit alcohol-verkeerszaken vóór de invoering van de AVC en één ten tij-
de van de AVC. Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt bij de vergelijking
van de geregistreerde alcohol-verkeerscriminaliteit tussen de deelnemers en
de niet-deelnemers aan de AVC. Daarnaast werd door middel van schrifte-
lijke vragenlijsten nagegaan welke cursuseffecten er bij de deelnemers op-
traden met betrekking tot kennis, attituden, alcoholconsumptie, rijgedrag en
alcohol-verkeersgedrag.

Wat betreft de intermediaire doelen van de cursus bevestigt dit evaluatie-
onderzoek de resultaten van voorafgaand Nederlands onderzoek naar de ef-
fecten van dit type interventie. Cursisten van de AVC's geven na afloop van
de cursus blijk beduidend meer kennis te hebben van de risico's van alcohol
in het (snel)verkeer. Hun opvattingen over alcohol-verkeersgedrag zijn in
de gewenste richting veranderd. Dit effect blijft ook na een tijdsverloop van
een jaar behouden. Bovendien geven de cursisten te kennen dat het alcohol-
gebruik in de periode na de cursus beduidend lager was dan in de periode
voorafgaand aan de cursus. Ten slotte zeggen zij zich minder vaak schuldig
te hebben gemaakt aan alcohol-verkeersdelinquentie.



2 Samenvatting

Deze positieve effecten van de AVC worden echter niet gevonden bij de ge-
registreerde alcohol-verkeersdelinquentie. De groep deelnemers aan de cur-
sus recidiveert weliswaar iets minder dan de groep niet-deelnemers, maar
de verschillen zijn gering en statistisch niet significant. Bovendien zijn er
aanwijzingen dat de AVC-groep een enigszins positieve selectie vormt uit
de totale groep alcohol-verkeersdelinquenten. AVC-cursisten waren gemid-
deld minder frequent geregistreerd voor zowel commune delicten als delic-
ten op grond van de Wegenverkeerswet. Onder de AVC-cursisten worden
ook minder weigeraars van de bloedproef aangetroffen dan onder de niet-
deelnemers.

Vergelijking van recidivisten met niet-recidivisten levert een consistent
patroon op van een groep recidiverende alcohol-verkeersdelinquenten, die
meer dan de groep niet-recidivisten dezelfde kenmerken vertoont als ple-
gers van commune delicten. Dit duidt er wellicht op dat er binnen de groep
alcohol-verkeersdelinquenten een harde kern bestaat van personen die ook
op andere terreinen moeilijk voor sociale controle toegankelijk zijn.

Geconcludeerd wordt dat de AVC kennelijk een alternatieve sanctie is
die net zoals doorgaans alle justitiële interventies (alternatief af traditioneel)
geen aantoonbaar speciaal preventief effect heeft. De ontwikkeling en zeker
de uitvoering van dit interventiemodel verkeert echter nog in een eerste fa-
se. De positieve effecten op kennis en attituden/gedragsintenties zijn als
zodanig van belang, omdat hiermee voorwaarden zijn gecreëerd die nood-
zakelijk, maar niet voldoende zijn om tot speciale preventie van alcohol-
verkeersdelinquentie te leiden.

Afgezien van de preventie-oogmerken zijn er redenen om aan te nemen
dat de AVC een geloofwaardig en normbevestigend sanctiemiddel kan zijn.
Wie aan een AVC heeft deelgenomen, weet wat al of niet verantwoord alco-
hol-verkeersgedrag is. Als zodanig kan de AVC dus fungeren als een 'peda-
gogische' justitiële maatregel, die in een nieuw geval een streng ingrijpen
(bv. door langdurige intrekking van het rijbewijs) rechtvaardigt.



1 Inleiding

In dit rapport geven wij een overzicht van de opzet, doelstellingen en uit-
komsten van het evaluatie-onderzoek dat is verbonden aan de landelijke in-
voering van Alcohol Verkeer Cursussen (AVC's). Het verslag geeft een
globaal en beschrijvend beeld van de belangrijkste kenmerken (deelname en
effecten) in de eerste landelijke invoeringsfase van de AVC's. We zullen
hierbij de meeste nadruk leggen op het landelijke beeld, waarbij de onder-
zoeksgegevens van alle respondenten als één geheel worden behandeld.

We zijn in het onderzoeksmateriaal nagegaan of er aanwijzingen zijn
voor een systematisch patroon van verschillen tussen de arrondissementen.
Hiervan blijkt geen sprake te zijn. Om deze reden hebben we volstaan met
een weergave van enkele naar arrondissement opgesplitste onderzoeksresul-
taten in de bijlage. Deze bijlage bevat bovendien een uitsplitsing van de be-
langrijkste onderzoeksresultaten naar justitiële modaliteit van de cursus. De
(gemiddelde) resultaten van het rechters- en het officiersmodel blijken over
het algemeen zo dicht bij elkaar te liggen dat er, een enkele uitzondering
daargelaten, geen reden is om de justitiële modaliteit nader in de analyses
te betrekken.

In hoofdstuk 2 komt de voorgeschiedenis van de AVC's en van dit evalua-
tie-onderzoek aan de orde. Hoofdstuk 3 betreft de onderzoeksopzet. In
hoofdstuk 4 worden de cursus, de doelgroep en de justitiële modaliteiten
beschreven. Hoofdstuk 5 behandelt verschillende kenmerken van de onder-
zoeksgroep. In hoofdstuk 6 worden de ontwikkelingen in auto- en alcohol-
gebruik beschreven. De effecten van de cursus op kennis, attitude en gedrag
van de cursisten worden behandeld in hoofdstuk 7. Recidive van alcohol-
verkeerscriminaliteit wordt nader geanalyseerd in hoofdstuk 8. Het rapport
wordt afgesloten in hoofdstuk 9 met conclusies aangaande de effectiviteit
van de AVC en de waardering van de AVC als alternatieve sanctie.



2 De voorgeschiedenis

Eind 1989 startte Groningen als laatste arrondissement met het geven van
de AVC. De landelijke invoering van een voorlichtingscursus voor alcohol-
verkeersdelinquenten, dat wil zeggen de invoering van een naar vorm en
inhoud min of meer uniforme cursus voor justitieel te vervolgen rijders on-
der invloed in alle 19 arrondissementen, was hiermee compleet.

De basis hiervoor werd tien jaar eerder gelegd in gevangenis `De Raam'
te Grave. Daar werd een cursus over dit onderwerp aangeboden als activi-
teitenprogramma voor rijders onder invloed die tot gevangenisstraf waren
veroordeeld. Met deze cursus werd beoogd door kennisoverdracht en be-
wustmaking uiteindelijk het alcohol-verkeersgedrag van de deelnemers in
gunstige zin te beïnvloeden. Deze eerste poging bleek veelbelovende resul-
taten op te leveren. Hierdoor werd ook elders enthousiast gezocht naar mo-
gelijkheden om andere rijders onder invloed te bereiken. Zo nam men bij-
voorbeeld in Breda al in 1982 het initiatief om voorlichting te gaan geven
aan personen die in het kader van een voorlichtingsrapportage bij het
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) kwamen. De reclassenten
namen hier geheel op vrijwillige basis aan deel en zonder dat zij compensa-
tie in de strafmaat konden verwachten.

Ook in Assen speelde men geruime tijd met de gedachte dergelijke voor-
lichtingsactiviteiten te ontwikkelen. Toen er door het cellentekort vanuit de
politiek steeds meer op werd aangedrongen om met alternatieven voor de
vrijheidsstraf te komen en hierbij met name ook de alcohol-verkeersdelicten
als mogelijke categorie genoemd werden, was de tijd rijp voor een nieuwe
fase. Hierbij zou het moeten gaan om een zelfstandige alcohol-verkeerscur-
sus die kon fungeren als alternatieve sanctie. De situatie in Assen leek gun-
stig voor het systematisch uitwerken van een dergelijk project, en zo werd
in 1985 gestart met het Alcohol Verkeer Project (AVP) Drenthe.

Van begin 1985 tot begin 1988 heeft het AVP Drenthe als experiment
gedraaid. Het project werd aangeboden in het kader van een strafrechtelijke
veroordeling aan rijders onder invloed die niet voor een transactie van het
openbaar ministerie in aanmerking kwamen, doch ook geen ernstig ongeval
hadden veroorzaakt. Voor het volgen van de voorlichtingscursus werd hun
een zekere strafkorting geboden.

Aan het project was een evaluatiestudie verbonden die antwoord moest
geven op de vragen of ook de deelnemers aan deze cursus minder recidive
vertoonden en of de cursus als vervanging van de korte vrijheidsstraf zou
kunnen dienen. Mocht de studie gunstige resultaten opleveren, dan zou dit
een argument kunnen zijn tot invoering van dergelijke cursussen op perma-
nente en landelijke basis. De invoering in andere arrondissementen werd
daarom afhankelijk gesteld van de uitkomsten van de evaluatiestudie. Het
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dringende advies werd gegeven hangende dit onderzoek geen andere cursus-
sen op te zetten.

In 1987 verscheen het eindrapport van de evaluatie van het Assense ex-
periment. De resultaten van het onderzoek kunnen als volgt zeer kort wor-
den samengevat: een jaar na het volgen van de cursus bleken de deelnemers
in vergelijking met niet-deelnemers een grotere toename in kennis te heb-
ben, attituden met betrekking tot alcohol-verkeersgedrag bleken in gewenste
zin te zijn veranderd, er was sprake van een duidelijke afname van zelfge-
rapporteerde recidive en de ex-cursisten vertoonden vergeleken met de con-
trolegroep aanzienlijk minder problematisch drinkgedrag (Bovens, 1987).

Het succes van de cursus in termen van effectiviteit was hiermee aange-
toond en er werd besloten over te gaan tot een landelijk experiment met de
cursus als alternatieve straf. Niet iedereen had echter in de afgelopen jaren
het geduld kunnen opbrengen op deze beslissing te wachten: in een aantal
plaatsen was men ertoe overgegaan toch met een voorlichtingscursus van
start te gaan, zonder dat hierbij sprake kon zijn van een alternatieve sanctie
en daarmee van strafcompensatie. De cursussen verschilden onderling tame-
lijk sterk naar doelgroep, vorm en inhoud.

Een van deze cursussen werd vanaf begin 1986 in Haarlem gegeven en
verdient speciale aandacht, omdat deze kan gelden als voorloper van het la-
ter ontstane `officiersmodel'. (In Assen werd de cursus opgelegd door de
rechter: deze procedure noemt men het rechtersmodel. Later werden cursus-
sen elders ook vóór de rechtszitting gevolgd: het officiersmodel'.) In Haar-
lem had men als eerste een samenwerkingsverband met het parket. Het par-
ket wees alle mensen die aangehouden werden voor rijden onder invloed
erop dat het CAD een cursus over alcohol en verkeer verzorgde. De deel-
nemers kregen een bewijs dat zij de cursus gevolgd hadden en hoewel er
officieel geen sprake van kon zijn dat officier en rechter met het volgen van
de cursus rekening zouden houden, werd hier natuurlijk wel op gehoopt.
Andere arrondissementen volgden Haarlem op deze weg. Dit betekende een
extra probleem bij de landelijke invoering van de cursus. Uniformiteit ging
verloren waar verschillende arrondissementen besloten niet volgens het ge-
evalueerde Assense rechtersmodel te werken, maar volgens het in Haarlem
geinitieerde officiersmodel.

Er werd een begeleidingscommissie ingesteld. Deze kreeg de beleidsont-
wikkeling van het landelijk experiment met de AVC tot taak, alsmede de
begeleiding van dit experiment en van het evaluatie-onderzoek en de bewa-
king van de uniformiteit van de cursussen. In de loop van 1989 is er gestart
in alle arrondissementen waar tot dan toe geen cursussen werden gegeven.
Hoewel er volgens verschillende modellen gewerkt wordt, is de vorm en
inhoud van de cursus in sterke mate gestandaardiseerd. Aan deze cursussen
is wederom een evaluatie-onderzoek verbonden. Dit rapport is een verslag
van dit onderzoek.

1 De term `officiersmodel' heeft bij de AVC een andere inhoud dan gebruikelijk bij alterna-
tieve sancties, waar na de sanctie dagvaarding achterwege blijft en de zaak dus niet meer
aan de rechter voorgelegd wordt. In paragraaf 4.3 worden de modellen beschreven.



3 Het onderzoek

3.1 De onderzoeksvragen

Het onderzoek heeft tot doel antwoord te geven op twee centrale vragen:
- Welke typen alcohol-verkeersdelinquenten worden door de AVC's be-

reikt?
- Welke effecten hebben de AVC's op relevante kennis, attituden en gedra-

gingen van de cursisten?

Bij de eerste vraag gaat het erom welke populaties van alcohol-verkeersde-
linquenten door de cursussen worden bereikt. Hierdoor zal duidelijk worden
of de cursussen worden gegeven aan die personen voor wie zij gezien de
gestelde criteria voor deelname ook zijn bedoeld. Bovendien ontstaat enig
inzicht in de mogelijke selectiviteit in het bereik van de cursussen. Dit is
met name van belang in verband met de vrijwillige deelname aan de cursus-
sen. Welke typen van verkeersovertreders (naar justitiële en persoonlijke
kenmerken) zijn oververtegenwoordigd of juist ondervertegenwoordigd on-
der de deelnemers? Inzicht hieromtrent maakt het mogelijk om werving en
eventueel opzet van de cursus aan te passen bij de groepen die men met de
cursus wil bereiken.

Bij de tweede vraag gaat het erom in hoeverre de speciaal preventieve ef-
fecten die met de cursussen worden beoogd, ook werkelijk worden bereikt.
Hiervoor is in laatste instantie het effect op het feitelijke rijgedrag van de
cursisten het meest wezenlijk. Vanuit het justitiële perspectief mag de cur-
sus succesvol worden genoemd wanneer de cursisten (ten gevolge van deel-
name aan de cursus) minder vaak dan voorheen onder invloed aan het ver-
keer deelnemen.

Op zowel meettechnische als inhoudelijke gronden kan dit succescrite-
rium echter niet als enige volstaan. De effecten op relevante kennis en atti-
tuden met betrekking tot alcohol-verkeersgedrag kunnen worden beschouwd
als belangrijke intermediaire doelstellingen. Om deze redenen zullen ze als
succescriteria in het onderzoek worden betrokken.

Ook het effect op het drinkgedrag als zodanig is om tweeërlei redenen
als succescriterium te beschouwen. Vanuit het volksgezondheidsperspectief
heeft het een autonome waarde, voor de doelstelling van de AVC's kan het
uiteraard een belangrijke interveniërende variabele2 zijn. Om deze redenen
wordt ook het drinkgedrag in de effectevaluatie betrokken.

2 Een (in dit geval psychologisch) kenmerk dat een effect heeft op het te verklaren ver-
schijnsel (in dit geval het alcohol-verkeersgedrag).
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3.2 De onderzoeksopzet

Het onderhavige onderzoek is voor een groot deel vergelijkbaar met het
onderzoek naar het project in Assen, doch verschilt hier ook op belangrijke
punten van. Zo bestond de onderzoekspopulatie van het project in Assen uit
alle deelnemers aan de cursus in dit ene arrondissement gedurende de pe-
riode van een jaar en een controlegroep uit een ander arrondissement van
ongeveer dezelfde grootte en uit een zelfde periode (de aantallen bedroegen
211 respectievelijk 170 respondenten). Zowel de onderzoeks- als de contro-
legroep werkte mee aan een voormeting, een tussenmeting en een eindme-
ting, die deels schriftelijk, doch voor een groot deel mondeling gedaan
werden.

Omdat het huidige onderzoek een evaluatie is van een landelijk experi-
ment in alle arrondissementen is hier in overleg met de begeleidingscom-
missie gekozen voor een grootschalige opzet. De volgende overwegingen
liggen hieraan ten grondslag. Allereerst wilde men AVC-deelnemers uit alle
19 arrondissementen in het onderzoek betrekken. Daarnaast wilde men de
mogelijkheid hebben om de deelnemers uit de verschillende arrondissemen-
ten ook onderling te vergelijken, zodat per arrondissement de groep deelne-
mers een redelijke omvang moest hebben. Ten slotte zouden de deelnemers
met een controlegroep van niet-deelnemers vergeleken moeten kunnen wor-
den.

Deze keuzes hadden de volgende consequenties voor de omvang van het
onderzoek: de onderzoeksgroep zou moeten bestaan uit minimaal 100 deel-
nemers aan de AVC uit elk arrondissement, dus minimaal 1900 responden-
ten. Ook voor de controlegroep zou niet kunnen worden volstaan met een
kleine steekproef uit één arrondissement. Aanvankelijk wilde men ook hier
een gelijke groep uit ieder arrondissement. Uiteindelijk is echter besloten
een zodanige selectie uit de arrondissementen te maken dat de onderlinge
vergelijkingsmogelijkheden zouden blijven bestaan. In de paragraaf over de
controlegroep gaan wij nader op deze keuze in. Ook de controlegroep zou
echter nog steeds minimaal 800 personen omvatten.

Een groep van dergelijke omvang diverse malen persoonlijk benaderen
zou een onmogelijke inspanning vereisen, zowel financieel als qua mens-
kracht en tijd, dus er werd wederom een aantal keuzes gemaakt. Besloten
werd de deelnemers en de controlegroep slechts te vergelijken op hun gere-
gistreerde justitiële gegevens. Deze geregistreerde gegevens geven door-
gaans slechts een gedeelte van de feitelijke criminaliteit weer. Hierdoor kan
een situatie ontstaan waarin de aantallen mensen die wederom geregistreerd
worden, zo gering zijn dat vergelijking van groepen op dit punt onmogelijk
wordt. Dit bezwaar wordt echter ondervangen door de grote aantallen res-
pondenten in het onderzoek. De beide groepen kunnen echter niet worden
vergeleken op kennis, attitude en zelfgerapporteerde gedragingen, daar deze
gegevens alleen van de AVC-deelnemers verzameld zijn. Eventuele korte-
en lange-termijnveranderingen op deze punten kunnen alleen worden vast-
gesteld binnen de groep deelnemers zelf.



De onderzoeksopzet 9

Ook besloot men de deelnemers aan de AVC alleen schriftelijk te benade-
ren. De eerste vragenlijsten konden tijdens de cursus (dus wel met een be-
paalde mate van toezicht) worden ingevuld, doch de laatste vragenlijst werd
naar het huisadres gezonden.

Ten slotte is inhoudelijk zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het on-
derzoek van Bovens (1987) in Assen: verschillende meetinstrumenten die
Bovens ontworpen en uitgetest heeft, worden gebruikt en ook de verdere
vraagstelling sluit zoveel mogelijk aan, zodat de resultaten met elkaar ver-
geleken kunnen worden. De mogelijke gevolgen van de verschillen in bena-
deringswijze van de onderzoeksgroep worden bij de resultaten besproken.

3.3 Meetmomenten en materiaalverzameling

Voor het meten van kennis, attitude en gedrag van de cursusdeelnemers is
voorzien in drie meetmomenten: een voormeting bij het begin van de cur-
sus, een tussenmeting aan het eind van de cursus en een eindmeting na ver-
loop van een jaar. Alle metingen zijn gedaan door middel van schriftelijke
vragenlijsten. De vragenlijsten voor de eerste twee metingen zijn tijdens de
cursus ingevuld, de laatste is een jaar later thuisgestuurd met enige tijd later
(indien nodig) een herinnering.

De voormeting, helemaal aan het begin van de cursus, omvat achter-
grondgegevens, kennis-, attitude- en gedragsvragen, de zogenaamde nulme-
ting. De tussenmeting, aan het eind van de cursus, omvat kennis- en attitu-
devragen, waarmee eventuele verschillen in kennis en attitude op de korte
termijn gemeten kunnen worden. Een gedragsverandering kan uiteraard op
deze termijn niet plaatshebben en vermeld dient te worden dat voor een atti-
tudemeting deze termijn ook erg kort is. De eindmeting bevat attitudevragen
en gedragsvragen om eventuele veranderingen op de langere termijn te me-
ten. Bij de eindmeting zijn niet alsnog kennisvragen gesteld, daar de eind-
meting schriftelijk is en de cursisten er dus maar hun cursusboek op hoeven
na te slaan om de antwoorden op deze vragen te kunnen nalezen.

Hieronder staat een overzicht van de typen verzamelde gegevens, de aan-
tallen respondenten en de meetmomenten. De termijn waarbinnen de recidi-
ve gemeten is, bedraagt anderhalf jaar en begint direct na afloop van de ge-

type variabele meting 1 meting 2 meting 3
(n=2660) (n=2660) (n=1663)

personalia x
autogebruik x x
alcohol(verkeers)kennis x X
alcohol-verkeersopvattingen x X X
drinkgedrag x x
alcohol-verkeersgedrag x X
mate van alcoholproblemen x x
oordeel cursus x X
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volgde cursus. Over deze periode zijn de justitiële gegevens opgevraagd.
Voor de controlegroep geldt een zelfde termijn.

3.4 De controlegroep

Om inzicht te krijgen in de vraag of de recidive van deelnemers aan de
cursus anders is dan die van niet-deelnemers, is het noodzakelijk een con-
trolegroep samen te stellen. De controlegroep zal moeten bestaan uit alco-
hol-verkeersdelinquenten die op grond van de officiële criteria voor deelna-
me aan een AVC in aanmerking komen, doch geen cursus gevolgd hebben.

De onderzoekspopulatie wordt gevormd door alle alcohol-verkeersdelin-
quenten die voldoen aan de criteria voor deelname aan een AVC. Deelne-
mers aan de AVC vormen de onderzoeksgroep; de controlegroep bestaat uit
niet-deelnemers uit deze zelfde populatie van wetsovertreders. Er zijn ver-
schillende omstandigheden denkbaar waardoor mensen die voor een AVC
in aanmerking komen, hier niet aan deelnemen. Deze zouden hen zodanig
kunnen beïnvloeden dat zij niet goed meer met personen uit de onderzoeks-
groep kunnen worden vergeleken: eventuele verschillen in resultaten zouden
dan net zo goed toegeschreven kunnen worden aan de invloed van deze om-
standigheden, als aan de invloed van de cursus. Wanneer de controlegroep
wordt getrokken uit de populatie van niet-deelnemers ná invoering van de
AVC, dan liggen verschillen voor de hand: het is waarschijnlijk dat degenen
die zich melden voor een AVC, verschillen van degenen die kennelijk niet
voldoende interesse hebben in deelname aan een AVC. Een dergelijk selec-
tie-effect zal zich niet voor kunnen doen wanneer de controlegroep wordt
getrokken uit de periode voor de invoering van de AVC, daar men toen niet
de keuze had al dan niet aan een AVC deel te nemen. Bij een dergelijke
controlegroep zou zich slechts een tijdseffect kunnen voordoen, doordat in
de loop van de tijd bijvoorbeeld het opsporingsbeleid ter plaatse veranderd
is, of omdat er een (andere) voorlichtingscampagne gestart is.

Om deze redenen is de controlegroep op de volgende wijze samenge-
steld. Uit acht arrondissementen is een controlegroep gevormd: de helft uit
een periode waarin er nog geen AVC was en de rest uit de niet-deelnemers
aan de AVC. Terwille van vergelijkingsmogelijkheden binnen de arrondisse-
menten is de omvang van de controlegroep per arrondissement bepaald op
circa 150 respondenten. De totale groep omvat dus ongeveer 1200 personen.

De controlegroep komt uit de volgende arrondissementen: Rotterdam,
Den Haag, Arnhem, Alkmaar, Leeuwarden, Zwolle, Middelburg en Roer-
mond. In tabel 1 staat een overzicht van het aantal strafzaken in eerste aan-
leg bij de rechtbanken betreffende art. 26/33a van de Wegenverkeerswet
(WVW) in 1988 en 1989 en het model per arrondissement.

Bij de keuze van de arrondissementen hebben de volgende overwegingen
een rol gespeeld: er is rekening gehouden met arrondissementsgrootte en
model, dat wil zeggen dat arrondissementen van verschillende grootte ver-
tegenwoordigd zijn en dat voor beide modellen een aantal arrondissementen
van vergelijkbare grootte is gekozen. Daarnaast is Leeuwarden gekozen als
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Tabel 1: Aantallen strafzaken art. 26/33a WVW in eerste aanleg in 1988 en 1989 naar arron-
dissement en model

arrondissement model 1988 1989 controlegroep

Rotterdam officier 3804 6260
Amsterdam officier 3193 3564
Den Haag rechter 3112 3201
Den Bosch officier 2531 3412

Utrecht rechter 2017 2657
Arnhem rechter 1816 2481
Breda officier 1941 2160
Haarlem officier 1754 1933
Alkmaar officier 1659 1928

Maastricht officier 1458 1637
Leeuwarden beide 1311 1404
Groningen rechter 1248 1369
Zwolle rechter 1087 1359
Almelo rechter 1045 1366

Dordrecht rechter 1019 1196
Zutphen rechter 966 1096
Roermond officier 947 1048
Middelburg rechter 862 1165
Assen rechter 816 919

Bron: CBS

enige arrondissement met een gecombineerd model en ten slotte is voorzo-
ver mogelijk een redelijke spreiding over het land nagestreefd.

Uit elk van deze arrondissementen is een steekproef alcohol-verkeersde-
linquenten getrokken uit twee verschillende periodes. De eerste groep (n=
612) is een steekproef van alcohol-verkeersdelinquenten die volgens de cri-
teria voor een AVC in aanmerking zouden zijn gekomen, uit een periode
voorafgaand aan de start van een AVC. In concreto gaat het om dezelfde
periode als de AVC-deelnemers in dat arrondissement, maar een jaar eer-
der. De tweede groep (n=564) bestaat uit alcohol-verkeersdelinquenten die,
hoewel de AVC wel reeds gegeven werd, deze cursus niet volgden.

In de arrondissementen met een rechtersmodel is de steekproef als volgt
getrokken: uit de zittingslijsten die de gewenste periodes besloegen, is iede-
re zoveelste alcohol-verkeerszaak genomen, waar vervolgens de benodigde
gegevens van de alcohol-verkeersdelinquent bijgezocht werden. Voldeed de
zaak niet aan de criteria voor het volgen van een AVC, dan werd de eerst-
volgende genomen. In de arrondissementen met een officiersmodel is de-
zelfde procedure gevolgd, doch hier zijn de inschrijvingsregisters gebruikt.



4 Beschrijving van cursus, doelgroep en
modellen

4.1 De cursus

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de cursus is in handen van
de CAD's, die hiervoor één of meer cursusleiders in dienst hebben. Alleen
in Dordrecht wordt de AVC verzorgd door de Stichting Reclassering.

De cursus wordt op twee werkdagen gegeven. In sommige arrondisse-
menten is sprake van twee aaneengesloten cursusdagen, in andere zit er een
(kleine) week tussen.

De deelnemersgroepen zijn bij voorkeur samengesteld uit 10 tot 15 per-
sonen. In de praktijk varieert de groepsgrootte echter van 2 tot 18 en het
gemiddelde aantal deelnemers per arrondissement van 7 tot 13. Over het al-
gemeen draaien de cursussen in de kleinere arrondissementen met een lage-
re frequentie en een lagere gemiddelde bezetting dan die in de grotere ar-
rondissementen: een gevolg van het lagere aanbod van deelnemers. Daar-
naast heeft men bij iedere cursus te maken met een aantal mensen dat zich
aanmeldt voor de cursus, maar op het laatste moment afzegt of niet komt
opdagen. Hierdoor worden cursusleiders af en toe geconfronteerd met een
(zeer) kleine groep. Bij een hoog aanbod zonder afmeldingen draait men
ook wel met relatief grote groepen. De gemiddelde opkomst van voor de
AVC benaderde mensen ligt rond de 60% (Venhuizen, 1991).

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
- de gevolgen van alcohol in het verkeer;
- alcohol en het menselijk lichaam;
- alcohol en rijvaardigheid;
- alcohol en de wet;
- alcoholgebruik en -misbruik;
- hulpverlening bij alcoholproblemen;
- slachtoffers.

De cursusleider behandelt een aantal van deze onderwerpen met gebruik
van videomateriaal en groepsopdrachten. Hij of zij zorgt er tevens voor dat
er voldoende gelegenheid is tot het stellen van vragen en bevordert het dis-
cussiëren over de gepresenteerde onderwerpen.

Een aantal onderdelen wordt doorgaans verzorgd door gastsprekers. De
invloed van alcoholgebruik op het lichaam wordt behandeld door een arts,
de hulpverlening bij alcoholproblemen door een ervaringsdeskundige of
hulpverlener van het CAD. Voor het onderdeel alcohol en de wet komt er
meestal een officier van justitie of een rechter, maar ook wel politiemensen,
advocaten of juridische medewerkers van universiteiten of van het openbaar
ministerie. In Dordrecht heeft men tevens de medewerking van het bureau
Slachtofferhulp.
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Er bestaat een cursusboek, waarin alle onderwerpen die in de cursus behan-
deld zijn, nog eens kort zijn samengevat (Van Dalen e.a., 1991). Belang-
stellenden kunnen dit boek (tegen een geringe vergoeding) na afloop van de
cursus meekrijgen.

4.2 De doelgroep

De doelgroep voor de AVC bestaat uit personen die voor rijden onder in-
vloed vervolgd worden en volgens de richtlijnen voor vervolging van het
openbaar ministerie niet voor een transactie in aanmerking komen. Dit doet
zich voor wanneer er sprake is van:
a. een bloedalcoholgehalte (bag) van minimaal 1,31 %o of een ademalcohol-

gehalte (aag) van minimaal 571 mcg;
b. het weigeren van de bloedproef of de ademanalyse;
c. een eerdere veroordeling in combinatie met een bag hoger dan 1 %o of

een aag hoger dan 435 mcg.

In de richtlijnen worden zes schijven gehanteerd (zie tabel 2). Genoemde
doelgroep omvat de schijven 4 tot en met 6. Uitgezonderd zijn personen
die tevens ernstig persoonlijk letsel aan derden hebben veroorzaakt.

In de meeste arrondissementen wordt de gehele doelgroep benaderd. Ten
tijde van het onderzoek beperkte men zich in Zwolle en Zutphen tot schijf
4 en 5 en in Rotterdam tot schijf 5 en 6. In Alkmaar worden door het par-
ket geen recidivisten benaderd, doch deze kunnen later, na aanhouding van
hun zaak door de rechter, toch bij de cursus terecht. Alleen in Haarlem
kunnen ook minder `ernstige' alcohol-verkeersdelinquenten aan een AVC
deelnemen: daar komen alle verdachten met een bag tot 2,5%o (schijf 1 t/m
5) in aanmerking; degenen die in de laagste drie schijven vallen, krijgen
echter geen strafkorting.

Er bestaan richtlijnen voor strafkorting, ontwikkeld voor het experiment in
Assen. Dit kan f 500 korting op de boete zijn of drie maanden korting op
de ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook kunnen twee weken onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf omgezet worden in een voorwaardelijke straf. Is dit
het geval, dan wordt er wel f 1500 boete aan de straf toegevoegd. Hoewel
de begeleidingscommissie het volgen van deze richtlijnen ten sterkste aan-
beveelt, blijken er geen uniforme praktijken te bestaan voor de `honorering'
van deelname aan een AVC.

In de informatie over de AVC die potentiële deelnemers ten tijde van het
onderzoek uitgereikt of toegezonden kregen, wordt doorgaans wel vermeld
dat het volgen van de cursus strafvermindering op kan leveren. De hoogte
hiervan wordt meestal niet genoemd. In Alkmaar, Arnhem, Zutphen, Dor-
drecht en Den Haag wordt hierover wel voorafgaande informatie gegeven.
In Den Haag is de genoemde korting op de ontzegging tevens hoger, nl.
vier of zes maanden, in Alkmaar lager (twee maanden).
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Tabel 2: Schijfindeling van de bloed- en ademalcoholgehaltes

schijf 1
schijf 2
schijf 3
schijf 4
schijf 5

schijf 6

4.3 De modellen

bag aag

0,51-0,8%0 221- 350 mcg
0,81-1,0%, 351- 435 mcg + recidivisten schijf 1
1,01-1,3%0 436- 570 mcg +recidivisten schijf 2
1,31-1,8% 571- 785 mcg +recidivisten schijf 3
1,81-2,5%, 786-1090 mcg +recidivisten schijf 4

+ weigeraars bloedproef
>2,5%0 > 1090 mcg + recidivisten schijf 5

Zoals reeds vermeld, komt deelname aan de cursus tot stand via twee ver-
schillende modellen. In grote lijnen werken deze modellen als volgt.

Bij het rechtersmodel wordt de verdachten vóór de zitting gewezen op
de mogelijkheid de cursus te volgen. Zij moeten dan wel ter terechtzitting
verschijnen om kenbaar te maken dat zij dit willen. In dat geval legt de
rechter een gedeelte van de straf voorwaardelijk op met als bijzondere voor-
waarde dat de cursus met succes doorlopen wordt. Voldoet betrokkene hier
niet aan, dan wordt het voorwaardelijk deel van de straf alsnog omgezet in
onvoorwaardelijk.

Bij het ofciersmodel worden, in samenwerking met het parket, de ver-
dachten bij de dagvaarding geattendeerd op de mogelijkheid tot het volgen
van de cursus (in Den Bosch en Almelo werd dit gedaan door de politie).
De verdachten dienen dan binnen een bepaalde termijn de cursus gevolgd te
hebben, hetgeen aan de officier teruggemeld wordt. Deze houdt hier vervol-
gens bij de eis rekening mee.

Ten tijde van het onderzoek was Leeuwarden het enige arrondissement
waarin niet volgens een van beide modellen gewerkt wordt, maar met een
combinatie van beide. Alle potentiële deelnemers worden door het parket
benaderd om de cursus vóór de zitting te volgen (officiersmodel). Diegenen
die om welke reden dan ook niet op deze uitnodiging zijn ingegaan, kunnen
als zij dat willen, ter terechtzitting alsnog het volgen van de cursus opgelegd
krijgen (rechtersmodel). Overigens worden deze laatste mensen niet nog-
maals gestimuleerd om voor de cursus te kiezen.

In Leeuwarden blijkt twee derde van de deelnemers de cursus v66r de
zitting te volgen. In de overige arrondissementen waar men volgens het of-
ficiersmodel werkt, blijkt in de praktijk dat toch 12% van de alcohol-ver-
keersdelinquenten al ter terechtzitting is geweest op het moment dat zij de
cursus gaan volgen. Soms wordt hun zitting aangehouden tot na de cursus,
maar ook een veroordeling met bijzondere voorwaarde komt regelmatig
voor. Hier is dus sprake van een spontane combinatie van officiers- en rech-
tersmodel. Dat in Leeuwarden een grotere groep alsnog via de rechter een
cursus gaat volgen, wordt wellicht veroorzaakt door het feit dat hier bewust
gekozen is voor een combinatiemodel.



5 De onderzoeksgroepen nader bezien

5.1 De onderzoeksgroepen

Tabel 3 geeft een overzicht van de aantallen AVC-cursisten die deelnamen
aan het onderzoek. De periode van materiaalverzameling in de verschillende
arrondissementen loopt uiteen van 4 tot 12 maanden. De cursusleiders lie-
ten de deelnemers tijdens de cursus de vragenlijsten invullen tot er een vol-
doende aantal respondenten bereikt was. Het minimum aantal respondenten
per arrondissement moest 100 bedragen, het maximum 150. Arrondissemen-
ten met een hoge frequentie en grote groepen deelnemers waren daardoor
het snelst klaar met de materiaalverzameling, die met een lage frequentie
en geringere aantallen deelnemers deden daar langer over. Daarnaast is het
aanbod van cursisten in een aantal arrondissementen enige tijd gestagneerd,
toen naar aanleiding van het arrest van 6 november 1989 van het Gerechts-
hof in Den Haag het gebruik van de ademanalyse-apparatuur ter discussie

Tabel 3: Beschikbare gegevens van AVC-cursisten die deelnamen aan het onderzoek, naar ar-
rondissement, model en soort beschikbare gegevens

arrondissement model eerste
vragenlijsten

follow-up
vragenlijst

JD*

Den Bosch officier 92 62 87
Breda officier 119 71 117
Maastricht officier 143 97 133
Roermond officier 124 80 114

Arnhem rechter 141 98 134
Zutphen rechter 133 84 129
Zwolle rechter 156 91 149
Almelo rechter 132 68 124
Den Haag rechter 206 119 175

Rotterdam officier 145 100 142
Dordrecht rechter 169 71 87
Middelburg rechter 138 96 135
Amsterdam officier 133 91 127
Alkmaar officier 132 95 123

Haarlem officier 147 89 131
Utrecht rechter 129 84 120
Leeuwarden beide 129 81 121
Groningen rechter 158 103 149
Assen rechter 134 83 125

totaal 2660 1663 2422

* Justitiële Documentatie
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werd gesteld en had men in een enkel arrondissement eigen problemen bij
het overleg met het openbaar ministerie en de rechterlijke macht. Alleen in
het arrondissement Den Bosch werd binnen het gegeven tijdsbestek het aan-
tal van 100 respondenten niet gehaald: dit bleven er 92.

Den Haag en Rotterdam hebben in mei 1989 als proefarrondissementen
voorhet onderzoek gefungeerd. Uit Den Haag zijn er, doordat er aanslui-
tend doorgegaan is met de materiaalverzameling, relatief veel respondenten.

Van 63% van de deelnemers aan het onderzoek werd na een jaar een
vragenlijst terugontvangen. Van de overigen werd ook na een herinnering
niets meer vernomen of werd de vragenlijst als onbestelbaar geretourneerd;
een klein aantal bleek overleden te zijn. In Dordrecht weigerde een groot.
deel van de deelnemers (74) tijdens de cursus latere medewerking aan het
onderzoek: van hen konden geen nadere gegevens (ook niet uit de Justitiële
Documentatie) verzameld worden. Van 91 % van de deelnemers zijn de jus-
titiële gegevens bekend.

5.1.1 De vergelijkbaarheid van de experimentele en de controlegroep

Bij elke evaluatie van een interventie is het belangrijk te bezien in hoeverre
de `experimentele' groep (de groep die aan de interventie heeft blootge-
staan, hier de AVC-deelnemers) en de controlegroep reeds voor de inter-
ventie van elkaar verschillen. Naarmate beide groepen van tevoren sterker
van elkaar verschillen, wordt het moeilijker om eventuele veranderingen in
attitude en gedrag als (uitsluitend en algemeen geldend) gevolg van de inter-
ventie te kunnen interpreteren. Zo goed als dit geldt voor de evaluatie van
de werking van geneesmiddelen, zo geldt dit ook voor een op kennis en op-
vattingen gerichte cursus als de AVC.

Zeker bij een interventie waaraan men vrijwillig meedoet, is het heel
goed mogelijk dat er een positieve selectie van deelnemers plaatsvindt:
vooral diegenen die al gemotiveerd zijn tot de gevraagde attitude en ge-
dragsverandering, melden zich voor de cursus. Dit hoeft echter geenszins
zo te zijn; men kan immers ook vooral door de strafvermindering aange-
trokken worden. Ook zou de cursus bepaalde segmenten van de benaderde
groep aspirantdeelnemers meer kunnen aantrekken dan andere, bijvoorbeeld
vrouwen meer dan mannen, ouderen meer dan jongeren of werklozen meer
dan werkenden.

In het kader van dit onderzoek zullen we voorzover mogelijk nagaan in
hoeverre de AVC-deelnemers afwijken van de niet-deelnemers. Gezien de
geringe informatie die over de controlegroep beschikbaar is, kan dit slechts
in beperkte mate worden gedaan.

Wanneer we ervan uitgaan dat er een bepaalde selectie bij aanmelding
voor de cursus plaatsvindt, mogen we bepaalde verschillen verwachten tus-
sen de AVC-groep en de beide controlegroepen. Het sterkste verschil zou
dan moeten bestaan tussen de AVC-groep en de controlegroep tijdens de
cursus, terwijl dezelfde verschillen met de controlegroep voor de cursus
kleiner zouden moeten zijn. Venhuizen (1991) heeft in Leeuwarden onder-
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Tabel 4: Sekse van deelnemers en niet-deelnemers AVC, in %

geslacht

man (n=3390)
vrouw (n= 203)

totaal

chi2=3,20; df=2; p=0,2

19

AVC vóór AVC tijdens AVC totaal
(n=2417) (n=612) (n=564) (n=3593)

94,1 93,8 95,9 94,4
5,9 6,2 4,1 5,6

100 100 100 100

Tabel 5: Leeftijd van deelnemers en niet-deelnemers AVC, in %

leeftijd AVC vóór AVC tijdens AVC
(n=2418) (n=609) (n=561)

17-25 jaar (n=565) 16,6 12,3 15,9
26-30 jaar (n=601) 16,5 17,9 16,8
31-35 jaar (n=544) 15,3 14,0 16,0
36-40 jaar (n=514) 13,0 16,7 17,3
41-45 jaar (n=543) 15,3 14,8 14,8
46-50 jaar (n=377) 10,3 12,5 9,4
>50 jaar (n=444) 13,1 11,8 9,8

totaal 100 100 100

gemiddelde leeftijd

chi2=23,25; df=212; p=0,03

totaal
(n=3588)

15,7
16,8
15,2
14,3
15,1
10,5
12,4

100

37,2 jr. 37,9 jr. 36,7 jr. 37,2 jr.

zocht wat de redenen waren voor mensen om de AVC niet te volgen. Hij
benaderde 223 personen, van wie er 50 antwoordden. Deze groep was aan-
zienlijk jonger en bestond voor een groter deel uit alleenstaanden dan de
cursisten.

In deze paragraaf staat een aantal tabellen waarin de drie groepen naast
elkaar worden gezet. `AVC' betekent steeds de groep deelnemers aan de
AVC, `vóór AVC is de controlegroep van niet-deelnemers uit de periode
dat er nog geen AVC was en `tijdens AVC' is de controlegroep die, hoewel
de AVC gegeven werd, daaraan niet deelnam.

Tabel 4 geeft de sekseverdeling in de drie groepen in percentages van de
eigen groep. Het aandeel van mannen en vrouwen is in de verschillende
groepen niet wezenlijk anders.

De leeftijd (zie tabel 5) is regelmatig verdeeld over de verschillende leef-
tijdsklassen en over de groepen. De AVC-groep verschilt weinig van beide
andere groepen. Alleen het verschil tussen beide vergelijkingsgroepen is
wat groter: de controlegroep vóór AVC is jonger, die tijdens AVC ouder.

In tabel 6 wordt een vergelijking gemaakt naar delict. Er zijn duidelijke
verschillen met betrekking tot het soort alcohol-verkeersdelict tussen de
AVC-groep enerzijds en de controlegroepen anderzijds. De laatste bevatten
veel meer personen die de bloedproef of ademanalyse geweigerd hebben
(art. 33a WVW). De weigeraars vormen kennelijk een groep die minder
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Tabel 6: Delict WVW waarvoor al dan niet AVC gevolgd, in %

Hoofdstuk 5

delict AVC vóór AVC tijdens AVC totaal
(n=2413) (n=612) (n=564) (n=3589)

art. 26.1 (n= 75) 2,4 1,3 1,8 2,1
art. 26.2 (n=3027) 87,8 78,4 76,1 84,3
art. 33a (n= 484) 9,7 20,3 22,2 13,5
art. 30/36.3 (n= 3) 0,1

totaal 100 100 100 100

chi2=92,32; df=6; p=0,00

Tabel 7: Promillage van deelnemers en niet-deelnemers AVC, in %

promillage AVC vóór AVC tijdens AVC totaal
(n=1815) (n=481) (n=430) (n=2726)

<1,01 (n= 82) 4,5 3,0
1,01-1,3 (n= 243) 9,6 5,6 9,5 8,9
1,31-1,8 (n=1300) 48,6 45,7 46,0 47,7
1,81-2,5 (n= 930) 31,5 40,1 38,4 34,1
>2,5 (n= 171) 5,7 8,5 6,0 6,3

totaal

gemiddeld promillage

chi2=64,99; df=8; p=0,00

100 100 100 100

1,74 1,83 1,77 1,76

Tabel 8: Soort delict in de voorgeschiedenis; per soort delict het percentage plegers van de
gehele groep

AVC vóór AVC tijdens AVC totaal

geen (n=1069) 29,7 30,1 29,6 29,7
alc.-verkeersdelict(en) (n=1867) 51,7 50,5 54,4 51,9
verkeersdelict(en) (n= 677) 18,1 18,6 22,0 18,8
delicten WvSr. (n=1561) 42,2 45,4 46,1 43,4
andere delicten (n= 566) 14,5 17,2 19,3 15,7

door de AVC bereikt wordt dan de anderen. Van diegenen die de bloed-
proef of ademanalyse niet weigerden, worden de promillages3 vergeleken
in tabel 7. Van de AVC-deelnemers blijkt het promillage duidelijk lager te
zijn dan dat van de beide andere groepen, het gemiddelde promillage van
de controlegroep vóór AVC is relatief hoog.

In tabel 8 is een overzicht gegeven van het delictverleden van deelnemers
en niet-deelnemers. Per delietsoort wordt van de betreffende groep steeds

3 De ademalcoholgehaltes zijn omgerekend tot promillages om één gelijke en vergelijkbare
maat voor iedereen te hebben.
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het percentage vermeld van de personen die 'in het verleden een of meer van
deze delicten gepleegd hebben. Indien iemand verschillende delictsoorten
gepleegd heeft, wordt hij meegeteld bij alle betreffende delictsoorten. Al-
hoewel de verschillen niet groot zijn (alleen de verschillen in percentages
`andere delicten' zijn significant; p=0,01), is mogelijk van belang dat de
controlegroep `tijdens AVC' op alle delictvariabelen systematisch het hoog-
ste scoort. Dit lijkt een aanwijzing te zijn dat deelnemers aan de cursus in
zekere zin een positieve selectie vormen uit de populatie van alcohol-ver-
keersdelinquenten. Minstens zo opmerkelijk is het feit dat bijna de helft van
alle alcohol-verkeersdelinquenten ook voor niet-WW-delicten in de Justi-
tiële Documentatie (JD) voorkomt. Wat dit betreft, werden door Bovens
(1991, p. 151) praktisch identieke percentages geconstateerd. Op de moge-
lijke betekenis van dit gegeven komen we later terug.

Bij de kenmerken waarop de onderzoeksgroep en de controlegroepen
konden worden vergeleken, blijken over het algemeen geen sterke verschil-
len tussen deelnemers en niet-deelnemers aan de AVC's. Slechts het aandeel
van weigeraars van de bloedproef of ademanalyse is beduidend lager in de
AVC-groep, alsmede het gemiddelde promillage van deze groep. Uiteinde-
lijk blijken de weigeraars echter geen hogere of lagere recidive te vertonen
dan diegenen die voor art. 26 WVW veroordeeld werden en blijkt de hoog-
te van het promillage hier ook geen verband mee te vertonen.

5.2 Kenmerken van de AVC-deelnemers

De AVC-deelnemers is gevraagd naar enkele persoonskenmerken, alsmede
naar een aantal kenmerken die van belang zijn voor het alcohol-verkeersge-
drag. Tevens is gevraagd naar het alcohol-verkeersgedrag zelf. In de vol-
gende paragrafen worden deze kenmerken beschreven. Hierbij worden ook
de veranderingen betrokken die in het jaar na de cursus hebben plaatsge-
vonden.

5.2.1 Persoonsgegevens

De beschikbare achtergrondgegevens van de cursisten bestaan naast de reeds
vermelde leeftijd en geslacht uit leefsituatie, bron van inkomsten en oplei-
dingsniveau.

Van de deelnemers is 35% gehuwd en 20% gehuwd geweest; de overigen
zijn ongehuwd. De helft van de cursisten woont in een gezinssituatie met
partner en/of kinderen en 31 % alleen. Van de overige 20% woont het me-
rendeel bij de ouders en slechts enkelen met andere mensen of in een
pension of inrichting.

Tijdens de cursus had 71 % van de cursisten inkomsten uit werk. De
werksituatie van diegenen die een jaar na de cursus hun vragenlijst terug-
stuurden, veranderde als volgt: voor de cursus had 72% werk, erna 77%.
Hoger opgeleiden hebben iets vaker werk dan de minder hoog opgeleiden.
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Tabel 9: Opleidingsniveau van de AVC-deelnemers, in %

Hoofdstuk 5

maximaal lagere school 25
lager voortgezet/beroepsonderwijs 40
middelbaar voortgezet/beroepsonderwijs 19
hoger dan bovengenoemd 16

totaal

Tabel 9 geeft een overzicht van het opleidingsniveau van de AVC-deelne-
mers.

5.2.2 Alcohol-verkeersdelinquentie

Het A VC-delict
Het gemiddelde bloedalcoholgehalte bij het delict naar aanleiding waarvan
men aan de cursus deelnam, is volgens eigen opgave 1,74%0. De meeste
deelnemers hebben een promillage tussen de 1,3 en 1,81 (44%) of tussen
de 1,8 en 2,51 (29%). Zo'n 5% zit hoger en 9% heeft de bloedproef of
ademanalyse geweigerd. Tot schijf 4 behoren tot slot nog de recidivisten
met een promillage tussen de 1 en 1,31 (5%). Deze promillages komen iets
anders te liggen wanneer aan de hand van de JD voorzover mogelijk gecor-
rigeerd wordt (zie tabel 7).

We kunnen concluderen dat 92% van de cursisten voldoet aan de richt-
lijnen voor deelname aan een AVC. Van de overige 8% is 2% afkomstig
uit het arrondissement Haarlem, dat zoals gezegd ruimere criteria hanteerde.
Al met al blijft bij ongeveer 6% het feit van het niet voldoen aan de criteria
voor deelname aan een AVC onverklaard. Bij de helft hiervan kan het feit
dat men betrokken was bij een ongeval, een rol gespeeld hebben.

Dertig procent van de deelnemers is aangehouden wegens opvallend rij-
gedrag, in 26% van de gevallen is men betrokken geweest bij een ongeval
en 17% is tegen de lamp gelopen bij een alcoholcontrole. Later bleek uit de
JD toch één persoon veroordeeld te zijn voor art. 36.3 WVW. Deze had dus
feitelijk niet aan de cursus behoren mee te doen. Dat ook zonder letsel aan
derden de toedracht van het alcohol-verkeersongeluk behoorlijk ernstig kan
zijn, spreekt uit de volgende voorbeelden: `ik heb een lantarenpaal eruit ge-
reden', `ik raakte in een slip en vloog uit de bocht' en `ik viel in slaap en
reed tegen een lantarenpaal'.

Niet iedereen die aangehouden werd, zat op dat moment in de auto. Ver-
schillende mensen werden aangehouden toen zij al elders waren. Daarnaast
werd een aantal mensen aangehouden op de motor of de (brom)fiets.

De tijd tussen delict en cursus was gemiddeld tien maanden. Er bestaat
een te verwachten verschil in duur tussen arrondissementen met een offi-
ciersmodel en die met een rechtersmodel: respectievelijk iets minder dan
negen maanden en elf maanden. Er bestaan echter grote verschillen tussen
de afzonderlijke arrondissementen. In Den Bosch, Almelo en Alkmaar ver-
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loopt een en ander het snelst, gemiddeld ongeveer zeven maanden. Assen
kent de langste termijn, namelijk veertien maanden.

Voorafgaande alcohol-verkeersdelinquentie
Iets minder dan de helft (43%) van de groep AVC-deelnemers geeft te ken-
nen het jaar voor de cursus `een paar keer' onder invloed te hebben gereden
en 20% zegt, dit regelmatig te hebben gedaan. De overige 37% geeft aan
(verder) het afgelopen jaar nooit onder invloed te hebben gereden. Sociale
wenselijkheid zal bij deze vraag zeker een rol spelen. Dat niet iedereen
steeds de waarheid spreekt, blijkt uit het feit dat volgens de JD 51,7% eer-
der veroordeeld werd voor een alcohol-verkeersdelict en bijna de helft van
hen meer dan eenmaal, terwijl volgens eigen opgave maar 42% zegt al eens
eerder veroordeeld te zijn. Op de vraag of men wel eens na het drinken
van alcohol met de auto weggaat, waarbij in het midden gelaten werd hoe-
veel dit dan was, antwoordt 60% dat dit wel voorkomt. Ook dit relatief lage
percentage geeft een aanwijzing dat dit soort vragen waarschijnlijk al te
rooskleurig wordt beantwoord.

Aan rijden na een ontzegging van de rijbevoegdheid zegt 8% van de to-
tale steekproef zich schuldig te hebben gemaakt.

Wanneer we bij dit alles rekening houden met het onbekende, maar
waarschijnlijk niet geringe aantal cursisten dat met hun alcohol-verkeersge-
drag vaak door de mazen van het net is geglipt, dan mag worden aangeno-
men dat de meerderheid van de cursisten bestaat uit veelvuldige overtreders
van de alcohol-verkeerswet.



6 (De ontwikkeling van) autogebruik en
alcoholgebruik

Het behoeft geen betoog dat alcohol-verkeersdelinquentie het gevolg is van
twee gedragingen: te veel alcohol gebruiken en aan het verkeer deelnemen.
De laatste categorie noemen we in dit verslag steeds autogebruik. De rele-
vantie van beide gedragingen is duidelijk: wie `altijd' achter het stuur zit,
maar niet drinkt, zal nooit een alcohol-verkeersdelict plegen en hetzelfde
geldt voor de notoire dronkaard die niet aan het verkeer deelneemt. Het
gaat dus om de in onze samenleving zeer grote groep individuen die zowel
aan het verkeer deelnemen als alcohol gebruiken. Voor deze groep geldt
dat een grotere intensiteit van beide gedragingen de kans op alcohol-ver-
keersdelinquentie doet toenemen: wie veel drinkt en veel autorijdt, heeft
een grotere kans dan wie minder drinkt en minder autorijdt. Hoewel in de
cursus en in dit onderzoek de nadruk vooral ligt op het samengaan van bei-
de gedragingen, het rijden onder invloed, neemt dit niet weg dat voor de
preventie van alcohol-verkeersdelinquentie beide gedragscategorieën een
zelfstandige betekenis hebben.

6.1 Autogebruik

Ruim de helft van de mensen haalde het rijbewijs al op 18- of 19-jarige
leeftijd, 31% was 20 t/m 25 jaar, 10% ouder en 2% heeft geen rijbewijs.
Van de deelnemers heeft 5% geen auto. Men rijdt het vaakst in de eigen
auto, die gemiddeld 6,5 jaar oud is. Voor het werk wordt zo'n 14.000 km
per jaar afgelegd en privé 10.000 km (het betreft hier mediane waarden).4

Het rekenkundig gemiddelde van het totale aantal kilometers per jaar is
23.500 km (mediaan: 17.000 km). Dit lijkt beduidend hoger te zijn dan het
gemiddelde autogebruik in Nederland. Volgens CBS-gegevens bedroeg het
gemiddelde kilometrage in 1988 15.430 km met een jaarlijkse stijging van-
af 1985 van 400 tot 500 km. Wanneer echter in de onderszoeksgroep een
onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen (24.000 resp.
13.000 km), wordt door de ondervertegenwoordiging van vrouwen in deze
groep het verschil grotendeels verklaard. Een jaar later blijkt het autoge-
bruik van de respondenten in geringe mate te zijn verminderd. Bijna 23%
geeft te kennen meer kilometers af te leggen dan het voorgaande jaar, ter-
wijl dat bij ruim 26% van de respondenten die aan de follow-up meededen,
juist minder is geworden. Door de geringe omvang van de vermindering

4 De mediaan is de middelste waarneming van een naar grootte geordende reeks waar-
nemingen. De mediaan is minder gevoelig voor extreem hoge of lage waarden dan het
rekenkundig gemiddelde.
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kunnen we echter niet concluderen dat de AVC-cursus heeft geleid tot min-
der autorijden.

Ten tijde van de cursus geeft drie kwart van de deelnemers aan dagelijks
in de auto te zitten. Een gelijk percentage zegt moeilijk zonder auto te kun-
nen. Veertig procent gebruikt de auto overal voor, de `automatische instap-
pers', gelijk Theo van de Sterspot vóór zijn bekering. De rest maakt ook
gebruik van andere middelen van vervoer. Uit al deze gegevens rijst het
beeld van de cursisten als een groep fervente en intensieve automobilisten.
Dit is op zichzelf een zeer belangrijke risicofactor voor het plegen van al-
cohol-verkeersdelicten.

Het vóórkomen van rijden onder invloed zal in de praktijk mede afhan-
kelijk zijn van de vraag in hoeverre er in objectieve en subjectieve zin alter-
natieven voorhanden zijn. Wie op een bruiloft talloze malen op het bruids-
paar heeft `moeten' klinken en in de nachtelijke uren alleen terug moet naar
een afgelegen plaats, verkeert in een situatie waarin er objectief (en uiter-
aard zonder dat dit iets afdoet aan de eigen verantwoordelijkheid voor het
gedrag) weinig alternatieven zijn voor het delinquente verkeersgedrag. Er
zijn in subjectieve zin weinig alternatieven als men op een bus wachten of
de partner laten rijden als een aantasting van de waardigheid beschouwt.

Over deze beschikbaarheid van alternatieven zijn enkele vragen gesteld.
Het openbaar vervoer nemen of gaan fietsen wordt slechts door ruim een
kwart van de respondenten als een reële mogelijkheid gezien. Relatief de
grootste groep noemt `niet drinken' als alternatief. Meer dan de helft van
de mensen met een partner die kan rijden (maar 29% van het totaal) vindt
dit een goed alternatief. Rond de 45% van de cursisten acht het een reële
mogelijkheid om een taxi te nemen of met anderen mee te rijden. Bij de
follow-up-meting blijkt men ook het meest gebruik te maken van de laatst-
genoemde alternatieven.

We kunnen in ieder geval concluderen dat ongeveer de helft van de cur-
sisten maar weinig alternatieven ziet voor niet of matig drinken. Dit onder-
streept het belang van een didactische aanpak bij de cursus waarbij veel na-
druk wordt gelegd op het zich van tevoren rekenschap geven van situaties
die kunnen ontstaan bij het met de auto naar sociale activiteiten gaan.

6.2 (De ontwikkeling van) alcoholgebruik en -problemen

Het is om verschillende redenen zinvol om te onderscheiden tussen het ge-
bruik van alcohol en de problemen die zich daarbij voordoen. Ten dele be-
staat hier ook een duidelijke relatie: wie meer drinkt, heeft ontegenzeggelijk
meer kans op alcoholproblemen. Er zijn echter redenen om beide aspecten
ook los van elkaar te benaderen. Sociale en psychische problematiek rond
drinken is uiteraard van veel meer factoren afhankelijk dan van het con-
sumptieniveau. We kunnen vragen naar consumptieniveau en naar alcohol-
problemen beschouwen als twee manieren om het effect van het patroon van
alcoholgebruik op alcohol-verkeersdelinquentie te benaderen. Zelfgerappor-
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Tabel 10: Alcoholconsumptie ten tijde van de AVC en een jaar erna, in %

tijdens AVC* na AVC

zeer excessief 23 (22) 15
excessief 23 (23) 18
matig 20 (19) 20
licht 34 (36) 47

totaal 100 (100) 100

sign test: p=0,00
* tussen haakjes de antwoordpercentages van de cursisten die ook aan de follow-up meededen

teerde alcoholconsumptie en -problemen kunnen elkaar daarnaast aanvullen
als indicaties van de alcoholfactor bij alcohol-verkeersdelinquentie.

6.2.1 (De ontwikkeling van) alcoholconsumptie

Ten tijde van de cursus geeft 43% van de respondenten aan vaker thuis dan
buitenshuis alcohol te gebruiken, voor een gelijke groep (44%) is dit juist
andersom. Bij iets meer dan de helft van de AVC-groep wordt in de sociale
omgeving (werk en privé), een paar keer per week alcohol gedronken, bij
een vijfde geschiedde dit elke dag. Bij ongeveer een kwart van de AVC-
groep wordt er in de sociale omgeving slechts incidenteel alcohol gebruikt.
Er is een (overigens welbekend) verband tussen de alcoholconsumptie van
de respondenten en die van hun omgeving: naarmate de respondenten meer
drinken, verkeren zij meer in een omgeving waar ook vaak gedronken
wordt en doen zij dit vaker buitenshuis.

Een jaar na de cursus wordt er iets minder veelvuldig gedronken, terwijl
11 % tijdens de cursus en 13% een jaar na de cursus aangeeft helemaal geen
alcohol meer te drinken. Deze laatsten zijn in de rest van deze paragraaf
buiten beschouwing gelaten.

De deelnemers is gevraagd hoe vaak zij het afgelopen half jaar dronken
en hoeveel zij dan meestal dronken. Samen geven deze vragen de alcohol-
consumptie aan (zie bijlage 3). Tabel 10 geeft de alcoholconsumptie ten tij-
de van de cursus en die van een jaar daarna. Er blijkt nauwelijks verschil
tussen de wel- en de niet-deelnemers aan de follow-up-meting.

Volgens deze gegevens wordt er door minder dan een kwart van de cur-
sisten ten tijde van de cursus zeer excessief gedronken en is de alcoholcon-
sumptie in het jaar na de cursus drastisch verminderd. Hierbij dient te wor-
den aangetekend dat juist met betrekking tot de directe vragen naar drink-
gedrag enige scepsis op zijn plaats is. Ten eerste is algemeen bekend dat
het eigen drinkgedrag vaak wordt onderschat en verder kan het sociale-wen-
selijkheidseffect een rol spelen. Ten slotte is `matig drinken' juist in de con-
text van de AVC een uitermate sociaal wenselijk gegeven. De follow-up-ge-
gevens maken het mogelijk na te gaan of de groep `matige en lichte drin-
kers' onder de AVC-cursisten naar verhouding zo groot is door een schrik-
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effect van het alcohol-verkeersdelict. De aanhouding zou een 'ontnuchteren-
de' werking kunnen hebben gehad: men is hier zo van geschrokken dat dit
zijn uitwerking heeft op de alcoholconsumptie. Het feit dat 11% van de
deelnemers tijdens de cursus zegt al helemaal niet meer te drinken, onder-
steunt deze visie. Dit effect blijkt een jaar na de cursus echter niet verdwe-
nen te zijn: een iets hoger percentage (13%) zegt dan niet meer te drinken.

6.2.2 (De ontwikkeling van) alcoholproblemen

Het percentage mensen dat zich tot de hulpverlening gewend heeft, vormt
een sterke aanwijzing voor de mate van alcoholproblematiek in de AVC-po-
pulatie. Op het moment van de cursus geven 440 deelnemers (18%) te ken-
nen dat zij wel eens contact hebben gehad met een hulpverleningsinstelling
op het gebied van alcohol. In ongeveer 20% van deze gevallen ging het om
kortdurende contacten voor informatie of in het kader van een voorlichtings-
rapport. Bij ongeveer 17% duurden deze contacten langer dan een half jaar
en een zelfde percentage had op het moment van de cursus nog contacten
met de hulpverlening. Dit betekent dus dat op het moment van de cursus
circa 3% van de cursisten wordt behandeld of begeleid in verband met
drankproblemen.

De meeste contacten waren met het CAD. Daarnaast ging men naar de
AA, een verslavingskliniek of een combinatie hiervan. Een enkeling ging
naar een arts, een psychiater, het RIAGG of het algemeen maatschappelijk
werk. De hulpverlening had meestal de vorm van persoonlijke gesprekken.

Een derde van de mensen, die contact hebben gehad met een hulpverle-
ningsinstelling, geeft te kennen geen alcohol meer te drinken. Van degenen
met een lopend contact was dit bij meer dan de helft het geval.

In het jaar volgend op de cursus heeft ongeveer 8% van de respondenten
contact gehad met een hulpverleningsinstelling. Voor ongeveer de helft van
hen was dit een eerste contact. De overigen namen ofwel opnieuw contact
op, of zetten een nog lopend contact voort.

Om de mate van alcoholproblematiek in de AVC-populatie nader te kunnen
bepalen was in de vragenlijsten van de eerste en de laatste meting een alco-
holtest opgenomen (zie bijlage 3). Het voordeel van een dergelijke test is
dat de antwoorden wat minder vanzelfsprekend in de sfeer van de sociale
wenselijkheid liggen en daarom mogelijk betrouwbaarder zullen zijn dan de
rechtstreekse vragen naar drinkgedrag. Zo meldt tijdens de AVC bijvoor-
beeld meer dan een derde van degenen die een zeer laag patroon van alco-
holconsumptie aangeven, drie of meer symptomen van deze alcoholtest.
Het gaat hier om symptomen die regelmatig optreden bij mensen die proble-
men hebben met of door hun drinkgedrag. Hoe vaker men `ja' antwoordt
op de vragen van deze test, hoe groter de kans is dat men een alcoholpro-
bleem heeft. In tabel 11 zijn de antwoorden van beide metingen weergege-
ven. Evenals de alcoholconsumptie liggen de scores op de alcoholtest een
jaar na de AVC aanzienlijk lager dan daarvoor.
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Tabel 11: Aantal symptomen (=aantal malen `ja' geantwoord) ten tijde van de AVC en een
jaar erna (n=1620), in %

geen tot weinig symptomen
redelijk veel symptomen
veel symptomen

totaal

sign-test: p=0,00

tijdens AVC na AVC

(0-2)
(3-4)
(5-9)

51
29
20

78
14
8

100 100

Tabel 12: Drinkgedrag ten tijde van de AVC en een jaar erna (n=1305), in %

tijdens AVC na AVC

licht 23 39
licht-matig 20 22
matig 20 17
matig-excessief 18 13
excessief 13 5
zeer excessief 7 4

totaal 100 100

sign-test: p=0,00

De gegevens van bovenstaande variabele en de alcoholconsumptie zijn door
Bovens (1987) in het evaluatie-onderzoek Assen samengevoegd tot één va-
riabele voor `drinkgedrag' (zie bijlage 3), die dus een soortgelijke afname
te zien zal geven (zie tabel 12). Er is een jaar na de cursus een aanzienlijke
verschuiving van (zeer) excessief drinkgedrag naar een veel lichtere vorm.
De respondenten in de laatste twee categorieën kunnen worden aangemerkt
als personen met een problematisch drinkgedrag. Volgens de eigen opgave
blijkt het percentage problematische drinkers in een jaar dus te zijn vermin-
derd van 20% naar 8%. Deze resultaten bevestigen de uitkomsten van
Bovens (1987) die een jaar na de cursus een afname van percentages proble-
matische drinkers vond van 22% naar 14%. Helaas bestaat in beide gevallen
geen mogelijkheid om de betrouwbaarheid van deze gegevens te kunnen be-
oordelen.



7 De effecten van de AVC op kennis,
attitude en gedrag

Zoals gezegd, behoort het in wezen niet tot de `eigenlijke' doelstellingen
van de AVC om het autorijden of het patroon van alcoholgebruik als zoda-
nig te beïnvloeden. In eerste en laatste instantie gaat het erom de cursisten
door middel van kennisoverdracht en houdingsbeïnvloeding te bewegen tot
meer verantwoord alcohol-verkeersgedrag. Wanneer het gebruik van de
auto voor hen `onvermijdelijk' is, dient de cursus te bevorderen dat er niet
of zeer matig gedronken wordt. Wanneer drinken 'onvermijdelijk' is (of
achteraf een voldongen feit), dient de cursus de weerstand tegen de neiging
om toch zelf te gaan rijden te vergroten. Bij dit laatste kan zowel de 'angst'
voor de negatieve gevolgen van rijden onder invloed een rol spelen, als de
(subjectieve) beschikbaarheid van alternatieven voor het autorijden.

Gezien de opzet, de uitgangspunten en de doelstellingen van de AVC kan
de effectevaluatie toegespitst worden op de volgende vragen:
- In hoeverre bevordert de AVC relevante kennis voor het nemen van ver-

antwoorde beslissingen in het alcohol-verkeersgedrag?
- In hoeverre bevordert de AVC verantwoorde opvattingen en gedragsin-

tenties met betrekking tot alcohol-verkeersgedrag?
- In hoeverre bevordert de AVC een vermindering van alcohol-verkeersde-

linquentie?

De eerste twee vragen kunnen worden beschouwd als een benadering van
de (veronderstelde) determinanten van het alcohol-verkeersgedrag. Bij de
laatste vraag gaat het om het feitelijke alcohol-verkeersgedrag blijkens zelf-
rapportage of blijkens de in de Justitiële Documentatie geregistreerde gege-
vens. Alleen in het laatste geval bestaat de mogelijkheid om de AVC-cursis-
ten te vergelijken met alcohol-verkeersdelinquenten die niet aan de cursus
hebben deelgenomen.

Op deze drie vragen gaan we in de volgende paragrafen nader in. We
maken hierbij een onderscheid tussen korte-termijneffecten (de veranderin-
gen direct na afloop van de cursus) en lange-termijneffecten (de veranderin-
gen na een jaar). Van de kennis zijn alleen de korte-termijneffecten be-
paald. Van de attituden en gedragsintenties zijn zowel de korte- als de lan-
ge-termijneffecten bekend. Het 'feitelijke' alcohol-verkeersgedrag betreft
alleen de lange-termijneffecten.

Zoals eerder vermeld, heeft ruim een derde van de in dit onderzoek betrok-
ken cursisten niet aan de follow-up-meting deelgenomen. Men zou kunnen
verwachten zij een specifieke groep vormen, die mogelijk systematisch af-
wijkt van diegenen die de vragenlijst wel terugstuurden. Deze verwachting
wordt door het onderzoeksmateriaal bevestigd: er bestaat een consistent pa-
troon van verschillen. In vergelijking met de groep follow-up-respondenten
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zien we bij degenen die niet aan de follow-up meededen, de volgende signi-
ficante verschillen: meer recidive in de voorgeschiedenis, meer weigeren
van de bloedproef, meer alleenwonenden en vaker een lagere opleiding. Bij
de attitudevragen bestaat een consistent patroon van `ongunstiger' uitkom-
sten bij hen. Wanneer we zonder meer de groepsgegevens van de eerste
metingen (direct voor en direct na de cursus) zouden vergelijken met die
van de follow-up-meting, dan zou er een sterk vertekend beeld kunnen ont-
staan. s

Om deze reden zijn alle lange-termijnvergelijkingen van de zelfgerappor-
teerde gegevens in het vervolg van dit hoofdstuk uitsluitend gebaseerd op
respondenten die zowel aan de eerste en tweede als aan de derde meting
hebben meegedaan. De 936 respondenten die alleen tijdens de cursus aan
het onderzoek hebben meegewerkt, zijn in dit gedeelte van het verslag uit
het materiaal verwijderd. Het gaat hier om de gegevens met betrekking tot
attituden, gedragsintenties en zelfgerapporteerde recidive, zoals besproken
in de paragrafen 7.3 en 7.4.

Daar de beoordeling van de cursus door de deelnemers in belangrijke
mate zal bepalen hoe zij deze hebben ondergaan en wat zij ervan opgestoken
hebben, bespreken wij deze eerst.

7.1 Beoordeling van de cursus

Iets minder dan de helft (45 %) van de deelnemers heeft zich voor de cursus
opgegeven omdat dit strafvermindering oplevert, 37% om meer over dit
onderwerpte weten te komen en 13% omdat het hen sterk aangeraden is.
Sommige cursisten zeggen dat de cursus een goede steun in de rug is bij
hun eigen goede voornemens. Er zijn echter ook mensen die gedacht hebben
dat zij verplicht zijn de cursus te volgen. Hen is kennelijk niet duidelijk
geworden dat dit niet het geval is.

Ruim de helft heeft er van tevoren tegenop gezien en een zelfde deel
vindt het ook wel zwaar. Ondanks dat laatste wordt er overwegend positief
op de cursus gereageerd. De meeste mensen vinden het nuttig en beoordelen
de gehele cursus goed (60%) tot zeer goed (30%). Slechts 8% vindt de cur-
sus matig en een enkeling slecht.

Aan de deelnemers is tevens gevraagd of zij informatie in de cursus ge-
mist hebben. Naast uitbreiding en verdieping van onderwerpen die al in de
ct rsus aan bod komen, zijn de volgende onderwerpen meermalen genoemd:
- schokkender feiten en voorbeelden;
- vergelijking met andere landen;
- invloed en gevolgen van drugs en medicijnen;
- gezichtspunten van de politie;
- meer aandacht voor motor, bromfiets en fiets;
- rol van de psychiater met betrekking tot alcoholgebruik (art. 18 WVW);

Door het uitvallen van de meer 'negatieve' respondenten zou er dan sprake kunnen zijn
van een 'te gunstig' beeld van de lange-termijneffecten.
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- achtergronden van alcoholgebruik, achterliggende problemen;
- invloed van alcoholmisbruik op de sociale omgeving;
- actievere deelname van de cursisten door middel van werkopdrachten.

Een jaar na de cursus is gevraagd of men een bekende in een zelfde situatie
aan zou raden de AVC te volgen. Slechts 6% van de respondenten ant-
woordt negatief op deze vraag. De overigen zouden het zeker aanraden. De
overweging om dit te doen is voor veruit de meerderheid dat men de cursus
leerzaam vindt: sommigen leerden zelf heel veel en zijn danig onder de in-
druk van hetgeen zij hoorden, anderen dachten het meeste wel te weten en
waren tevreden nog een en ander op te steken.

7.2 De (ontwikkeling van) kennis

Het vergroten van de kennis van de deelnemers is een van de doelstellingen
van de cursus. De kennis van de deelnemers is gemeten voor het begin van
de cursus en direct na afloop ervan. Hierbij is gebruikgemaakt van de ken-
nisvragenlijst, die door Bovens is ontwikkeld en getest in zijn onderzoeken
te Grave en Assen. Bij het laatste onderzoek bleek een aantal vragen niet
goed te voldoen, terwijl enige vragen die alleen bij de eindmeting toege-
voegd waren, als nieuwe vragen wel bruikbaar bleken. In dit onderzoek zijn
deze laatste vragen opgenomen in plaats van de eerstgenoemde, zodat de
kennisvragenlijst uiteindelijk 27 vragen omvatte. Voor ieder juist antwoord
kreeg men een aantal punten.. (Voor de vragenlijst en berekening van het
aantal punten zie bijlage 2.) In tabel 13 staat het aantal punten dat men haal-
de, v66r de cursus en na de cursus. Uit de tabel blijkt duidelijk dat er na
de cursus een grote toename in kennis is: v66r de cursus haalt meer dan de
helft van de deelnemers minder dan 50 punten, na de cursus haalt meer dan
de helft zelfs (ruim) 67 punten. Het gemiddelde aantal punten vddr de cur-
sus is 43 en na de cursus 68 (mediaan 45 resp. 69).

Het kennisniveau bij aanvang van de cursus lijkt laag te zijn. Op zich is
het echter veel hoger dan het initiële kennisniveau dat bij het AVP in Assen
in 1985 werd gemeten. Dit verschil in kennis valt niet te verklaren uit een
kenmerk van het arrondissement Assen, gezien het feit dat bij het huidige
onderzoek in Assen bij aanvang ook hoger gescoord wordt. De meest voor

Tabel 13: Percentages cursisten en het aantal punten dat zij behaalden, v66r en na de AVC

v66r AVC na AVC

0 t/m 16 punten 4,5 0,2
17 t/m 33 punten 22,4 1,1
34 t/m 50 punten 38,0 4,4
51 t/m 66 punten 31,8 34,7
67 t/m 81 punten 3,3 59,6

totaal 100 100

t-test: p=0,00
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de hand liggende verklaring moet dan ook zijn dat in het verloop van de
laatste jaren de kennis over alcohol-verkeersproblematiek is toegenomen.
Wellicht heeft de grotere aandacht voor dit onderwerp (voorlichtingscam-
pagnes, publiciteit voor de AVC's) hierbij een rol gespeeld. In vergelijking
met het AVP in Assen is ook het kennisniveau na afloop hoog en de kennis-
toename ongeveer gelijk.

Na het volgen van de cursus blijkt de kennis van de deelnemers aanzien-
lijk toegenomen te zijn. Bij het op zich zeer kleine percentage cursisten die
het zowel vooraf als achteraf erg slecht deden, hebben wellicht leesmoeilijk-
heden bij het beantwoorden van de vragenlijst meegespeeld. Cursisten die
moeite hadden met lezen en invullen, konden door de cursusleiders gehol-
pen worden. Er bestond echter de indruk dat niet allen voor wie dit gold,
daarvan gebruik hebben gemaakt. Een verdere aanwijzing hiervoor is dat
de meeste mensen met een lage score zowel aan het begin als aan het eind
van de cursus een laag opleidingsniveau hadden.

Cursisten met een hogere opleiding blijken vooraf een betere kennis heb-
ben. Tijdens de cursus leren degenen met een lagere opleiding er over het
algemeen meer bij, zodat aan het eind het verschil veel minder groot is ge-
worden. Hetzelfde geldt voor degenen die al eens eerder voor een alcohol-
verkeersdelict veroordeeld zijn: zij hebben bij aanvang meer kennis, doch
de cursus doet dit verschil geheel teniet.

Worden de arrondissementen met elkaar vergeleken, dan blijkt ook hier
dat wie de minste kennis heeft, het meeste bijleert.

Samenvattend kunnen we concluderen dat de cursus heeft geleid tot een
sterke vergroting van de kennis over de risico's van alcohol bij het deelne-
men aan het verkeer. In het Assense onderzoek kon een jaar na de cursus
wel een kennisvragenlijst werden afgenomen onder gecontroleerde omstan-
digheden. Hier bleek de kennis na een jaar slechts in geringe mate te zijn
afgenomen. Daar in dit onderzoek dezelfde meetmethode is gebruikt en de
resultaten een zelfde verloop te zien geven, mag worden aangenomen dat
ook voor deze onderzoeksgroep de kennis na een jaar voor het grootste ge-
deelte is blijven bestaan.

7.3 (De ontwikkeling van) attituden en gedragsintenties

De attitude waar het in de cursus en in dit onderzoek om draait, zou men
kunnen omschrijven als: de geneigdheid van cursisten om bij een bepaald
niveau van alcoholconsumptie al of niet aan het verkeer deel te nemen. Om
de attitude van de cursisten en eventuele veranderingen hierin vast te stellen
werden verschillende vragen gesteld.

Allereerst werd gevraagd hoeveel men, ongeacht het strafrechtelijk ver-
bod, zelf dacht te kunnen drinken om daarna nog echt goed te kunnen rij-
den. De volgende tabel laat zien welke percentages cursisten denken meer
of minder dan vier alcoholische consumpties binnen een tijdsduur van twee
à drie uur te kunnen drinken en vervolgens nog goed te kunnen rijden. Deze
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Tabel 14: Verandering in opvatting m.b.t. verantwoord aantal alcoholconsumpties na de
AVC, in %

direct na een jaar na

voor en na de cursus 0-4 glazen 38,4 38,6
voor en na de cursus >4 glazen 28,9 27,8
voor 0-4 glazen, na >4 glazen 5,5 5,4
voor >4 glazen, na 0-4 glazen 27,2 28,2

totaal 100 100

grens sluit aan bij het in de cursus gegeven richtsnoer dat vier het maximum
verantwoorde aantal is.

Per respondent is nagegaan in hoeverre er direct na de cursus en een jaar
na de cursus al of niet meer wenselijke opvattingen worden aangegeven dan
voor de cursus (tabel 14). Het is duidelijk dat de veranderingen in het oor-
deel over de maximaal verantwoorde hoeveelheid alcohol die er direct na
de cursus zijn opgetreden na verloop van een jaar stabiel blijken te zijn: er
blijkt dus geen herstel van de `oude' opvatting na verloop van tijd, zoals
veelal bij programma's gericht op attitudeverandering wordt geconstateerd.
Voor de cursus geeft 56% van de cursisten blijk van een onwenselijke op-
vatting, na de cursus is dat circa 33%. Rond 28% van de cursisten veran-
dert in de gewenste richting en iets meer dan 5% huldigt juist na de cursus
een onwenselijke attitude. Dat er sprake is van een verschuiving in de ge-
wenste richting, blijkt ook uit het feit dat voor de cursus gemiddeld 5,9
consumpties worden genoemd als grens om nog goed te kunnen rijden, ter-
wijl dit gemiddelde direct na de cursus en een jaar erna gedaald is tot 4,1
(t-test: p=0,00).

De antwoorden op de vraag naar ieders uiterste grens ('na hoeveel glazen
zou u echt niet meer in de auto stappen, als rijden onder invloed niet straf-
baar zou zijn') geven een geheel overeenkomstig beeld te zien. Zoals te
verwachten is, zijn de percentages voor de onwenselijke attitude van meer
dan vier glazen hier iets hoger, respectievelijk 67% vóór, 46% direct na en
38% een jaar na de cursus.

Een andere categorie attitudevragen gaat in op het rijden na alcoholgebruik
in verschillende situaties. De vraag luidt: `U weet zeker dat er geen politie-
controle is. U hebt in ongeveer 4 uur tijd 10 glazen alcoholhoudende drank
gedronken en u moet ergens heen (hooguit 20 km). U heeft niemand bij u
in de auto. Vindt u dat u nog wel kunt rijden? (in 4 situaties: overdag/'s
nachts, op bekende/onbekende weg).'

Het aantal mensen die vinden dat zij in een van deze situaties nog wel
kunnen rijden, beslaat 41% bij aanvang van de cursus, 16% direct na afloop
en 17% na een jaar. Hier kan worden geconcludeerd dat er na de cursus
een sterke verschuiving in de gewenste richting is opgetreden.

De meest directe vraag is: `Wat is het maximum aantal glazen alcohol-
houdende drank, waarna u in het vervolg nog gaat rijden? (na 2 h 3 uur
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Tabel 15: Voorgenomen maximaal aantal alcoholconsumpties op de meetmomenten, in %

geen
1-2 glazen
3-4 glazen
5-6 glazen
7-10 glazen
meer dan 10 glazen

totaal

voor direct na jaar na

35 36 43
28 29 28
21 26 21
10 7 6
5 2 2
1

100 100 100

t-test voor-direct na: p=0,00
t-test voor-jaar na: p=0,00

tijd).' In tabel 15 geven we de percentages die horen bij het opgegeven ni-
veau van `voorgenomen' alcoholconsumptie, voor de drie metingen. De per-
centages deelnemers die `te veel' opgeven, liggen hier lager dan bij de eer-
ste twee vragen: voor de cursus 16% en erna 8% à 9%. De verschuiving
naar het wenselijke maximale aantal glazen is wel hetzelfde. Opvallend is
dat een kwart van de cursisten na de cursus een hoger aantal glazen noemt
dan aan het begin. De meeste blijven daarmee echter binnen de marges; zij
weten nu alleen beter waar de grenzen (dus ook de bovengrens) liggen. In
verband met dit effect moet de waarde van de antwoorden op deze vraag
goed overwogen worden. Juist bij deze vraag is het verstorende effect van
de sociale wenselijkheid waarschijnlijk maximaal. Ten eerste wordt uitdruk-
kelijk gevraagd naar een voornemen en niets is zo gemakkelijk als het ma-
ken van goede voornemens. Ten tweede zullen weinig mensen in de context
van een AVC-cursus een flagrant onwenselijk voornemen durven uiten. Dit
alles houdt in dat vooral de (relatieve) veranderingen op dit punt van belang
zijn en niet zozeer de absolute aantallen die worden aangegeven. De ver-
schuiving van het gemiddelde aantal `voorgenomen' drankjes van voor de
cursus (2,5) tot direct na de cursus (1,9) is significant (t-test: p=0,00). De
verschuiving van dit gemiddelde naar 1,8 na een jaar is eveneens signifi-
cant (t-test: p=0,00).

In de tabellen 16 en 17 worden de verschilscores per cursist vermeld. In de
eerste kolom staat het voorgenomen aantal glazen direct na de cursus afge-
trokken van dat voor de cursus, in de tweede kolom het aantal voorgeno-
men glazen na een jaar afgetrokken van dat van voor de cursus. Tabel 16
heeft betrekking op de groep respondenten die aanvankelijk minder dan vijf
glazen als voorgenomen aantal opgaf. In tabel 17 gaat het om cursisten die
aan het begin van de cursus vijf of meer glazen opgaven.

De effecten worden hier duidelijker zichtbaar. Bij het overgrote deel
(85%) van het betrekkelijk kleine aantal cursisten dat aan het begin van de
cursus een `te groot' aantal voorgenomen alcoholconsumpties vermeldt,
vindt een verbetering van dit voornemen plaats, die een jaar na de cursus
nog aanzienlijker is dan direct na de cursus.
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Tabel 16: Verschilscore van deelnemers die bij aanvang minder dan 5 glazen opgaven, in %

5 of meer glazen meer
1 t/m 4 glazen meer
gelijk aantal
1 of 2 glazen minder
3 of 4 glazen minder

1 2
25 24
50 46
20 22

4 6

totaal

t-test: p=0,22

100 100

Tabel 17: Verschilscore van deelnemers die bij aanvang meer dan 4 glazen opgaven, in %

5 of meer glazen meer
1 t/m 4 glazen meer 2 3
gelijk aantal 11 9
1 of 2 glazen minder 26 19
3 of 4 glazen minder 22 20
5 of meer glazen minder 37 48

totaal 100 100

t-test: p=0,00

Ten slotte werd gevraagd naar wat de cursist er in de eerste plaats van zou
weerhouden onder invloed te gaan rijden: de angst om gepakt te worden of
die voor de veiligheid van zichzelf of anderen. Bij de eerste meting kiest
40% de angst om gepakt te worden, 57% de veiligheid en 3% beide; bij de
tweede meting is dit respectievelijk 29%, 67% en 3% en bij de derde me-
ting 21%, 73% en 6%. Ook dit gegeven duidt erop dat de cursus in zekere
mate bijdraagt tot de fundering van een meer wenselijke attitude met betrek-
king tot alcohol-verkeersgedrag.

7.4 (De ontwikkeling van) alcohol-verkeersgedrag

Om de effecten van de AVC op het feitelijke alcohol-verkeersgedrag te be-
palen is gekozen voor twee verschillende benaderingen. De cursisten is tij-
dens de cursus en een jaar erna gevraagd of, en zo ja hoe frequent, zij aan
het verkeer deelnamen nadat zij `eigenlijk te veel hadden gedronken'. Ook
werd een jaar na de cursus gevraagd of men in dat jaar opnieuw was aan-
gehouden in verband met rijden onder invloed. Naast deze zelfgerapporteer-
de gegevens wordt de geregistreerde alcohol-verkeerscriminaliteit van de
AVC-cursisten vergeleken met die van een controlegroep van niet-deelne-
mers aan de cursus.

7.4.1 Zelfgerapporteerde alcohol-verkeersdelinquentie

Bij elke vorm van zelfgerapporteerde criminaliteit doen zich betrouwbaar-
heidsproblemen voor. Deze zijn van tweeërlei aard. Ten eerste kan het zijn
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dat men dingen vergeten is, zeker wanneer gevraagd wordt naar een betrek-
kelijk lange periode in het verleden van de respondent. Naast het gewone
vergeten kan ook het zogenaamde `telescoping'-effect optreden, waarbij de
gebeurtenissen niet meer goed in het gevraagde tijdsperspectief kunnen
worden geplaatst en men kan denken dat bepaalde gebeurtenissen zich lan-
ger geleden hebben afgespeeld dan in werkelijkheid het geval is (Van der
Laan en Essers, 1991). Ten tweede kan het zijn dat niet alle respondenten
de waarheid vertellen. Deze vraag wordt klemmender naarmate de gege-
vensverzameling minder mogelijkheden biedt om de antwoorden te controle-
ren en naarmate de respondent meer 'te verliezen' denkt te hebben met `het
bekennen' van criminaliteit. Bij dit laatste moeten we zowel denken aan het
element van sociale wenselijkheid als aan het door de respondent ingeschat-
te risico dat hij of zij loopt door toe te geven zich aan criminaliteit te heb-
ben schuldig gemaakt. Het feit dat hier gebruikgemaakt is van schriftelijke
vragenlijsten in plaats van mondelinge interviews, maakt een bepaalde mate
van controle op en correctie van genoemde effecten door de interviewer on-
mogelijk.

De gegevens van de JD maken tot op zekere hoogte wel een objectieve
controle mogelijk van de antwoorden op de vragen naar het alcohol-ver-
keersgedrag. Van 1572 follow-up-respondenten geven er 62 (4%) te kennen
dat zij het afgelopen jaar weer voor rijden onder invloed zijn aangehouden.
Voor 39 van hen staat er in de justitiële registratie opnieuw een delict ver-
meld, voor de overige 23 (nog) niet. In de registratiegegevens staan echter
tevens nieuwe delicten vermeld voor 66 mensen die zeggen niet opnieuw
aangehouden te zijn. Anders gezegd: 41 respondenten (62%) die met een
nieuw alcohol-verkeersdelict in de JD voorkomen, verklaren ten onrechte
niet voor zo'n delict te zijn aangehouden.

De resultaten met betrekking tot de vraag of men het afgelopen jaar wel
eens onder invloed heeft gereden, zijn met die van de attitudevragen verge-
lijkbaar: ook hier zien we een sterke verschuiving in de gewenste richting.
Een jaar na de cursus geeft 54% van de respondenten aan het afgelopen
jaar minder onder invloed te hebben gereden dan het jaar daarvoor, tegen-
over slechts 4% die aangeven in het laatste jaar juist meer onder invloed te
hebben gereden. Ook bij deze vraag kunnen echter de bovengenoemde ef-
fecten een rol spelen. Zo blijkt van degenen die opnieuw voor een alcohol-
verkeersdelict geregistreerd zijn, 54% te verklaren dat zij in het afgelopen
jaar nooit onder invloed hebben gereden.

Er is dus kennelijk alle aanleiding om sceptisch te zijn over de betrouw-
baarheid van de zelfgerapporteerde alcohol-verkeersdelinquentie. Hierbij
mag niet worden vergeten dat de cursus en het daaraan verbonden onder-
zoek plaatsvinden in de context van een strafrechtelijke sanctie. Toegeven
dat men weer onder invloed heeft gereden, staat gelijk aan het bekennen
van schuld en falen. `Eerlijk de waarheid vertellen' in deze situatie vindt
een aantal mensen klaarblijkelijk te riskant.
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7.4.2 Geregistreerde alcohol-verkeersdelinquentie in het jaar na de
cursus

Het gebruiken van geregistreerde delictgegevens als indicatie van vddrko-
mende criminaliteit kent zijn eigen beperkingen. Allereerst is bekend dat het
aantal geregistreerde delinquenten altijd slechts een fractie van het aantal
feitelijke delinquenten is. Daarnaast treden er, afhankelijk van het type de-
lict en van omstandigheden daaromtrent, onvermijdelijk selectie-effecten op,
waardoor in veel gevallen de groep geregistreerde delinquenten geen goede
afspiegeling is van de groep feitelijke delinquenten. In dit verband kan men
bijvoorbeeld denken aan verschillen in opsporingspraktijken en de uiteenlo-
pende `pakkansen' voor verschillende delicttypen.

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat bij geregistreerde alcohol-
verkeersdelinquentie selectie-effecten een relatief kleine rol zullen spelen.
Ongetwijfeld zal er ook in dit geval sprake van zijn dat slechts een fractie
van de feitelijke wetsovertreders geregistreerd wordt. Doordat `rijden onder
invloed' een vrij algemeen en per definitie in het openbaar voorkomend
verschijnsel is, waarop landelijk gezien betrekkelijk uniforme opsporings-
maatregelen zijn gericht, mag echter worden aangenomen dat de fractie ge-
snapten een redelijke afspiegeling zal vormen van de totale groep alcohol-
verkeersdelinquenten. Dit betekent dat, zeker bij de grote aantallen gevallen
waar het bij dit onderzoek om gaat, de geregistreerde alcohol-verkeersdelin-
quentie een goede indicatie kan zijn voor de relatieve mate waarin dit delict
bij verschillende groepen voorkomt; dit laatste uiteraard onder de voorwaar-
de dat de vergeleken groepen, de AVC-groep en de controlegroepen, op
andere relevante aspecten vergelijkbaar zijn. Onder deze condities mogen
we dus eventuele verschillen in recidive tussen deelnemers en niet-deelne-
mers aan de AVC beschouwen als effecten van de cursus.

In de tabellen 18 t/m 20 vergelijken we de AVC-groep en de controle-
groepen op alcohol-verkeersgedrag en overige geregistreerde verkeerscrimi-
naliteit na de cursus.

Uit tabel 18 blijkt dat de groep AVC-deelnemers in het jaar dat volgt op
de cursus, iets minder recidiveert dan de controlegroepen. De verschillen
zijn echter te klein om op het gebruikelijke niveau van 5% significantieó
als effect van de cursus te kunnen worden aangemerkt. Bovendien zijn er
enige aanwijzingen dat de AVC-groep in zekere zin als een positieve (meer
gemotiveerde en `aanspreekbaarder') selectie uit de groep alcohol-verkeers-
delinquenten moet worden aangemerkt (zie de tabellen 7 en 8). Consistent
met deze interpretatie is ook dat, zoals te zien is in tabel 18, de verschillen
van de AVC-groep met de controlegroep tijdens de cursus groter zijn dan
de verschillen met de controlegroep voor de cursus.

Wel dient ook het mogelijke effect van intrekking van het rijbewijs in
aanmerking te worden genomen. De redenering hierbij kan zijn dat deelne-

ó De significantiewaarde representeert de kans dat het gevonden verschil ten onrechte aan
(in dit geval) de cursus wordt toegeschreven. Bij een p-waarde groter dan 0,05 wordt de-
ze kans te groot geacht.
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Tabel 18: Alcohol-verkeersrecidive van de AVC-deelnemers en de controlegroepen

AVC-deelnemers
controlegroep voor AVC
controlegroep tijdens AVC

totaal

geen recidive wel recidive

2201 (90,9%) 221 ( 9,1%)
549 (89,7%) 63 (10,3%)
501 (88,8%) 63 (11,2%)

3251 (90,4%) 347 ( 9,6%)

t-test AVC versus `controlegroep vóór': p=0,39
t-test AVC versus 'controlegroep tijdens': p=0,16

Tabel 19: Opgelegde ontzegging van de rijbevoegdheid van AVC-deelnemers en controle-
groepen vóór en tijdens de AVC, in %

ontzegging AVC vóór AVC tijdens AVC totaal
(n=2313) (n=577) (n=487) (n=3377)

geen (n= 227) 7,0 5,4 6,8 6,7
onvoorwaardelijk (n= 944) 19,8 44,5 46,8 28,0
onvoorw./voorw. (n= 647) 22,8 9,9 12,9 19,2
voorwaardelijk (n=1559) 50,3 40,2 33,5 46,2

totaal 100 100 100 100

chi2=256,87; df=6; p=0,00

mers aan de cursus minder dan niet-deelnemers tot een onvoorwaardelijke
ontzegging van de rijbevoegdheid worden veroordeeld en derhalve méér in
de gelegenheid zijn om alcohol-verkeerscriminaliteit te plegen. Dit verschil
in uitgangspunt zou in tegenstelling tot de bovengenoemde grotere 'aan-
spreekbaarheid' juist de kans op alcohol-verkeerscriminaliteit in de AVC-
groep bevorderen. In tabel 19 zijn de voor dit punt relevante gegevens ver-
meld. Cursisten blijken inderdaad minder vaak een onvoorwaardelijke ont-
zegging opgelegd te krijgen dan niet-cursisten. Bovendien is de ontzegging
van de AVC-deelnemers gemiddeld twee maanden korter dan die van beide
controlegroepen. Anderzijds blijkt dat de AVC-groep veel vaker dan de
controlegroepen is veroordeeld tot een voorwaardelijke ontzegging van de
rijbevoegdheid. Mogelijk heeft het bovengenoemde effect dus een rol ge-
speeld. Het zal echter ook duidelijk zijn dat mensen wel degelijk kunnen
gaan rijden, ook als ze niet over een rijbewijs beschikken. Het effect op de
resultaten is moeilijk te beoordelen zolang het niet mogelijk is om te zeggen
of er van de consequenties van rijden zonder rijbewijs méér afschrikking
(van rijden onder invloed) uitgaat dan van het dreigende verlies van een
rijbewijs.

De controlegroepen zijn afkomstig uit acht van de in totaal negentien arron-
dissementen. In theorie is het mogelijk dat bijvoorbeeld verschillen in op-
sporingspraktijken tussen arrondissementen waaruit wel of geen controle-
groepen komen, de recidiveresultaten beïnvloeden. Om deze reden zijn ook
de recidivepercentages bepaald van de AVC-groep en controlegroepen uit
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Tabel 20:Recidive overige delicten WVW van de AVC-deelnemers en de controlegroepen

AVC-deelnemers
controlegroep voor AVC
controlegroep tijdens AVC

totaal

geen recidive wel recidive

2361 (97,5%) 61 (2,5%)
582 (95,1%) 30 (4,9%)
538 (95,4%) 26 (4,6%)

3481 (96,7%) 117 (3,3%)

t-test AVC versus `controlegroep vóór': p=0,01
t-test AVC versus `controlegroep tijdens': p=0,03

deze controle-arrondissementen alleen. Hier vinden we een kleiner verschil
tussen de percentages recidivisten van de verschillende groepen.

Er moet al met al dus worden geconcludeerd dat er op gedragsniveau
geen effecten van de AVC-cursus zijn aangetoond. Alcohol-verkeersdelin-
quenten die hebben deelgenomen aan de AVC, recidiveren niet meer of
minder dan alcohol-verkeersdelinquenten die niet aan een AVC hebben
meegedaan.

Volledigheidshalve vergelijken we de verschillende groepen ook op het
punt van de overige verkeerscriminaliteit (tabel 20). Bij de niet aan alcohol
gerelateerde verkeersdelicten vinden we na de cursus wel significant minder
recidive bij de AVC-cursisten. Ten dele is dit resultaat te verklaren als con-
sequentie van de genoemde positieve selectie van AVC-deelnemers: vódr
de cursus bestond reeds een verschil in alcohol-verkeersdelinquentie tussen
de AVC-groep en met name de controlegroep tijdens de cursus. Anderzijds
is het mogelijk dat de cursus bij een deel van de deelnemers een bijdrage
heeft geleverd tot meer verantwoord verkeersgedrag. Wanneer de cursus
bijdraagt tot betere intenties, dan is het zeer wel denkbaar dat deze eerder
en gemakkelijker zichtbaar worden in meer verantwoord verkeersgedrag in
het algemeen, dan in een afname van rijden onder invloed. Als men niet of
matig gedronken heeft, is het wellicht eenvoudiger zich achter het stuur te
houden aan goede voornemens met betrekking tot verantwoord verkeersge-
drag dan het is om de verleiding te weerstaan om na het drinken toch te
gaan rijden.



8 Recidive nader verklaard

Tot dusver hebben we de vraag behandeld in hoeverre er aanwijzingen zijn
dat ten gevolge van de AVC veranderingen in (de determinanten van) alco-
hol-verkeersdelinquentie zijn opgetreden. Het onderzoeksmateriaal maakt
echter ook het antwoord op een andere vraagstelling mogelijk. Hierbij gaan
we na in hoeverre officieel geregistreerde recidivisten specifieke kenmerken
hebben die hen onderscheiden van de cursisten die na een jaar niet in de
Justitiële Documentatie voorkomen. We bezien allereerst op welke variabe-
len deze recidivisten en niet-recidivisten zich van elkaar onderscheiden.
Vervolgens gaan we na in hoeverre het al of niet recidiveren statistisch kan
worden `verklaard' uit een aantal kenmerken.

In tabel 21 vatten we de gegevens samen. Alle variabelen zijn herleid tot
een tweedeling. In de kolom `richting verschil' wordt de categorie genoemd
die het meeste recidiveert.

Tabel 21: Verschillen tussen wel en niet 'recidivisten'

variabele

sekse
alleen of samenwonend
lagere/hogere opleiding
werk t.t.v. cursus
idem jaar na cursus
autogebruik na cursus
autogebruik na cursus
leeftijd rijbewijs
kennis vóór cursus
kennis na cursus
attitude na cursus 'goed rijden'
idem 'uiterste grens'
idem 'voorgenomen aantal'
idem 'vier situaties'
zelfgerapporteerd rijden onder invloed voor cursus
idem na cursus
delict(en) voor cursus
drinkgedrag voor cursus
idem na cursus
alcoholproblemen voor cursus
idem na cursus
contact hulpverlening voor cursus
idem na cursus

richting verschil significantie-
verschil (t-test)

man p=0,004
alleen p=0,000
lager p=0,000
geen p=0,115
geen p =0,000
minder vaak p=0,000
< 10.000 km/jr p=0,007
jong p=0,002
minder * p=0,077
minder * p=0,368
onjuist p=0,002
onjuist p=0,009
onjuist p=0,011
onjuist p=0,001
wel p=0,015
wel p=0,000
wel p=0,000
(zeer) excessief p=0,014
(zeer) excessief * p=0,301
>4 symptomen p=0,003
>4 symptomen * p=0,155
wel p=0,001
wel p=0,001

* statistisch niet significant
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Recidive blijkt op het niveau van de `eerste orde'7 een sterke samenhang
te vertonen met enkele persoonskenmerken en met bepaalde attitude- en ge-
dragskenmerken. Recidivisten vertonen in vergelijking tot niet-recidivisten
meer van de volgende persoonskenmerken: man, alleenwonend, zonder
werk, op jongere leeftijd rijbewijs gehaald, meer geregistreerde delinquen-
tie, meer alcoholproblemen. Deze gegevens leveren een consistent patroon
op van een groep recidiverende alcohol-verkeersdelinquenten, die meer dan
de groep niet-recidivisten dezelfde kenmerken vertonen als de plegers van
commune delicten. Dit duidt er wellicht op dat er binnen de groep alcohol-
verkeersdelinquenten een harde kern bestaat van personen die ook op an-
dere terreinen moeilijk voor sociale controle toegankelijk is.

7 De samenhang tussen twee variabelen, zonder rekening te houden met de gemeen-
schappelijke samenhang van deze variabelen met 'derde' variabelen.



9 Conclusie en discussie

Dit onderzoek gaat in op de effecten van de AVC's in het eerste jaar van
landelijke invoering. Deze justitiële interventie heeft een aanloopfase door-
gemaakt van ongeveer tien jaar. De AVC is een maatregel voor secundaire
preventie, bestaand uit systematische voorlichting en educatie en gericht op
een specifieke doelgroep van alcohol-verkeersdelinquenten. De ontwikkeling
van deze methode is in de periode voorafgaand aan de (experimentele) lan-
delijke invoering betrekkelijk intensief begeleid door (evaluatie-)onderzoek.

De proefschriften van Kayser (1990) en Bovens (1991) geven een goed
beeld van de door de cursisten zelfgerapporteerde effecten met betrekking
tot relevante kennis, attitude- en gedragsintenties en `feitelijk' alcohol-ver-
keersgedrag. Kayser testte de effecten van een programma op leerlingen
(en docenten) van rijscholen. Bovens richtte zich op de effecten van de eer-
ste programma's voor alcohol-verkeersdelinquenten. In beide onderzoeken
werd een sterke vermeerdering van kennis over de risico's van alcohol bij
deelname aan het verkeer gevonden. Ook gedragsintenties veranderen in
beide gevallen in de gewenste richting. Zowel de leerlingen van de rijscho-
len als de alcohol-verkeersdelinquenten namen zich meer dan de controle-
groepen voor om in de toekomst minder (of niet) te drinken als men auto-
rijdt, of alternatieven te realiseren voor zelf rijden indien men toch drinkt.
Opvattingen over de onaanvaardbaarheid van rijden onder invloed verande-
ren vooral bij alcohol-verkeersdelinquenten in de gewenste richting. Bij
leerlingen van rijscholen werd dit effect niet gevonden, waarschijnlijk van-
wege het feit dat deze respondenten `van huis uit' in grote meerderheid er
al de wenselijke opvattingen op na bleken te houden. Ook vermindering van
zelfgerapporteerd rijden onder invloed, na een periode van één jaar, wordt
wel bij de alcohol-verkeersdelinquenten en niet bij de leerlingen van rij-
scholen geconstateerd.

Bij deze onderzoeken lag dus de nadruk vooral op de cognitieve/affectie-
ve effecten van de voorlichting. Over het feitelijke alcohol-verkeersgedrag
is minder met zekerheid te zeggen, met name doordat de conclusies werden
gebaseerd op de methode van zelfrapportage. Leerlingen van rijscholen en
alcohol-verkeersdelinquenten moesten zelf vermelden in welke mate ze zich
aan rijden onder invloed hebben schuldig gemaakt. Dat Bovens op zelfge-
rapporteerd gedrag wel en Kayser geen `cursuseffecten' vindt, is mogelijk
mede te verklaren door een verschil in werkzaamheid van de sociale-wen-
selijkheidsfactor. Vooral voor alcohol-verkeersdelinquenten die aan een
speciaal voor hen bestemde cursus hebben meegedaan, is het ongetwijfeld
moeilijk om het normafwijkende gedrag toe te geven.

Er is dus met name nog onduidelijkheid over de `ultieme' vraag of het
toegepaste voorlichtings/educatiemodel van de AVC ook daadwerkelijk tot
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vermindering van speciale recidive leidt. Gezien de genoemde nadelen van
zelfrapportage is het allereerst noodzakelijk om de conclusies met betrek-
king tot feitelijk alcohol-verkeersgedrag te kunnen baseren op objectieve in-
dicaties. Anders dan bij veel andere vormen van delinquent gedrag is justi-
tiële registratie van alcohol-verkeerscriminaliteit te beschouwen als een re-
delijke indicatie van de feitelijke alcohol-verkeerscriminaliteit. De argumen-
ten hiervoor zijn in paragraaf 7.4.2 aan de orde gekomen. Justitiële Docu-
mentatie lijkt, onder de genoemde vooronderstellingen, een goede benade-
ring van feitelijk gedrag indien er grote aantallen respondenten in het
onderzoek kunnen worden betrokken.

In dit opzicht kan het hier gerapporteerde onderzoek worden beschouwd
als een voortzetting van en aanvulling op het onderzoek van Bovens. In dit
laatste onderzoek werd weliswaar ook gebruikgemaakt van de JD, maar het
ging hier om in aantallen zeer beperkte onderzoeksgroepen, waardoor de
verschillen in zelfgerapporteerde recidive wel significant waren, maar die
in geregistreerde recidive niet. Bij het onderhavige onderzoek zijn registra-
tiegegevens van 2422 cursisten en 1176 niet-cursisten betrokken. Ook in dit
onderzoek recidiveren weliswaar relatief minder AVC-cursisten, maar de
verschillen met de controlegroepen zijn klein en statistisch niet significant,
zodat er van een verschil in recidive tussen cursisten en niet-cursisten geen
sprake is. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de cursisten een, qua motiva-
tie en aanspreekbaarheid, enigszins positieve selectie uit de populatie van
alcohol-verkeersdelinquenten vormen. Kortom, er mag niet van worden uit-
gegaan dat de alternatieve sanctie van de AVC in- zijn huidige vorm tot een
feitelijke vermindering van recidive leidt.

Ten slotte gaan we kort en enigszins speculatief in op drie punten: een ver-
klaring van de discrepantie tussen de gevonden resultaten op mentaal niveau
en die op gedragsniveau, eventuele mogelijkheden en condities van aanpas-
sing van de AVC met het oog op feitelijke gedragsverandering en ten slotte
de vraag hoe op basis van dit onderzoek de AVC als alternatieve justitiële
sanctie kan worden gewaardeerd.

De AVC lijkt zonder meer succesvol in wat we zouden kunnen aanduiden
als de intermediaire doelstellingen van de cursus, namelijk de verandering
in positieve richting van relevante kennis, attituden en gedragsintenties. Zo-
als reeds enkele malen is opgemerkt, zijn er redenen om enigszins sceptisch
te zijn over de diepgang en oprechtheid van de meer wenselijke opvattingen
en voornemens waaraan de cursisten uiting geven. Tot op zekere hoogte zal
het onvermijdelijk zijn dat een dergelijke cursus, alsmede het onderzoek dat
expliciet in de context daarvan wordt uitgevoerd, de cursisten leidt tot het
geven van de sociaal wenselijke antwoorden. Het (wellicht in veel gevallen
subtiele) onderscheid tussen `oprechte overtuigingen' en opportunische ver-
bale uitingen kan op basis van dit soort onderzoek moeilijk worden ge-
maakt. De vraag is echter of door deze sociale-wenselijkheidsfactor de po-
sitieve veranderingen werkelijk onbetekenend zijn. Waarschijnlijk is dit niet
het geval. Ook indien er geen nieuwe diepgaande opvattingen zijn geves-
tigd, dan zijn de cursisten zich kennelijk bewust geworden van concrete en
gespecificeerde wenselijke normen. Dat betekent dat de cursus in elk geval
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bijdraagt tot de vorming van een normatieve/cognitieve context, ten opzich-
te waarvan het rijden onder invloed duidelijk als afkeurenswaardig gedrag
geldt. Met andere woorden, de resultaten van het onderzoek maken het
aannemelijk dat cursisten de combinatie drinken en autorijden eerder als
normoverschrijdend gedrag zullen waarnemen. Met de verandering van
kennis en attituden zijn gedragsdeterminanten beïnvloed die belangrijke
(maar niet voldoende) condities voor meer wenselijk gedrag vormen.

Dit brengt ons tot de vraag wat er reëel van een voorlichtings-/educatie-
programma mag worden verwacht met betrekking tot de wenselijke veran-
dering van het alcohol-verkeersgedrag. Het lijdt weinig twijfel dat dit ge-
drag in de populatie van alcohol-verkeersdelinquenten hardnekkig en moei-
lijk te beïnvloeden zal zijn. Autorijden en drinken zijn veelvoorkomende en
zowel sociaal als psychologisch sterk gemotiveerde gedragingen. Alom
wordt een sterke afhankelijkheid van de auto in het dagelijks leven gecon-
stateerd. Net zo algemeen zijn de problemen om alcoholgebruik op een ma-
tig niveau te controleren. Het niet geringe aantal van echte problematische
(verslaafde) alcoholgebruikers laten we hierbij nog buiten beschouwing.
Ten slotte spelen bij de combinatie van alcohol en verkeer nog sterke situa-
tionele omstandigheden een rol. Kortom, alcohol-verkeersdelinquentie is
een vorm van algemeen voorkomende `folk crime', waarvan de componen-
ten in veel gevallen bovendien sterk in de persoonlijkheid liggen verankerd.
Bovens onderscheidde de alcohol-verkeersdelinquenten in dit verband in
drie typen, die elkaar ten dele overlappen: `notoire automobilisten', 'pro-
bleemdrinkers' en `sociale drinkers'. Zeker de eerste twee categorieën be-
vatten per definitie voor gedragsverandering moeilijke gevallen.

Wanneer we de gegevens over de AVC-populatie bekijken, dan komen
er nog enkele factoren bij die gedragsbeïnvloeding ongetwijfeld sterker zul-
len bemoeilijken. Een opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat AVC-
cursisten een wellicht niet `ernstige' maar wel duidelijk sociaal-problemati-
sche selectie vormen. Bijna de helft van de groep cursisten was minstens
eenmaal gedagvaard voor commune criminaliteit, bijna 30% van de groep
had geen werk. De AVC richt zich dus in wezen tot een groep personen
die moeilijk toegankelijk is voor sociale controle in een poging gedrag te
veranderen dat zowel relatief `normaal' als sterk gemotiveerd is.

Naarmate het te veranderen gedrag hardnekkiger is, zal de op verande-
ring gerichte interventie ingrijpender (afgemeten aan frequentie, langdurig-
heid, psychologische impact en het belang van de consequenties) moeten
zijn. 'We must be realistic about the degree of behavior change that can be
expected from any program that exists of a few hours of exposure each
month' (Nichols, 1990). Bij de AVC is gekozen voor een laagdrempelige
opzet, die een betrekkelijk geringe betrokkenheid van de cursisten vergt en
die ook vrij beperkte consequenties (in termen van `straf en `beloning')
voor de cursisten heeft. De AVC is beperkt tot twee zittingen, de cursisten
worden alleen op cognitief niveau benaderd en de 'waarde' van de straf/be-
loning is beperkt tot een bedrag van f 500.

Dat deze laagdrempelige kenmerken van de AVC mogelijk een verkla-
ring zijn voor geringe effecten op gedragsniveau, zou kunnen blijken uit de
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vergelijking met de resultaten van een onderzoek van Winkler e.a. (1990).
Dit onderzoek had betrekking op een veel intensievere alcohol-verkeerscur-
sus, waarbij de cursisten door voldoende deelneming hun ingenomen rijbe-
wijs konden `terugverdienen'. Bij dit Duitse onderzoek ging het ook om
grote aantallen respondenten (1667 in de experimentele en 1467 in de con-
trolegroep) van wie de geregistreerde recidive werd gemeten. Er bleek in
dit geval significant minder recidive bij de cursisten, zowel drie als vijf
jaar na de cursus. De onderzoekers verklaren het succes van deze Duitse
AVC-variant met de beinvloeding van het alcohol-verkeersgedrag uit een
combinatie van factoren: de strenge bestraffing van de cursisten door intrek-
king van het rijbewijs en het feit dat de cursisten door deelname hun rijbe-
wijs konden terugverdienen: `Damit wurde eine starke Motivation gesetzt,
die von den Kursleitern genutzt werden konnte, nicht nur vor der grondige
Bereitschaft zur Mitwirkung, sondern vor allem der Selbsterforschung und
Verhaltensmodification zu erzeugen.'

Verhogen van de drempel, betrokkenheid bij en intensiteit van de AVC
is in theorie uiteraard mogelijk. Dit betekent echter een radicaal andere fi-
losofie voor een cursus die landelijk nog maar net van start is gegaan en
die is ontstaan uit een langer durende en intensievere cursus, zoals die in
gevangenis `De Raam' te Grave. Een dergelijke aanpak zou, zonder dat er
op voorhand garanties op succes zijn, sterke negatieve effecten hebben op
de reikwijdte van de AVC. Wellicht zou het wel zinvol zijn om voor een
beperkte doelgroep een experiment met een cursus volgens het genoemde
Duitse model te starten.

Hoe nu in het licht van de onderzoeksresultaten en de interpretatie die daar-
aan is ontleend de waarde en betekenis van de AVC als alternatieve sanctie
voor alcohol-verkeersdelinquenten te beoordelen? Het feit dat de AVC niet
zonder meer recidive voorkomt, onderscheidt deze sanctie niet van de tra-
ditionele sanctiemiddelen. Deze zijn bovendien in de onderzochte groep
ook wel degelijk toegepast. De effecten op kennis, attituden en gedragsin-
tenties die wel werden geconstateerd, kunnen in elk geval positief worden
beoordeeld.

Vanuit een andere optiek dient de AVC, net als andere alternatieve sanc-
ties, een geloofwaardige en legitimerende vorm van normbevestiging te
zijn. In dit geval wordt de waarde van de sanctie niet beoordeeld vanuit de
speciaal-preventieve werking, maar vanuit haar zeggingskracht voor de
maatschappij en de rechtsorde. Deze vragen zijn in dit onderzoek niet aan
de orde geweest; de antwoorden erop dienen echter mede te worden betrok-
ken bij de uiteindelijke beoordeling van deze modaliteit van alternatieve
sanctie. Met het `opleggen' en uitvoeren van een AVC dient tegelijkertijd
zowel de onaanvaardbaarheid van het delict te worden uitgedrukt als de be-
reidheid om in de toekomst te vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid
van de delinquenten. Als zodanig kan de AVC dus fungeren als een 'peda-
gogische' justitiële maatregel, die in een nieuw geval een streng ingrijpen
(bv. door langdurige intrekking van het rijbewijs) rechtvaardigt. Wellicht is
het mogelijk om deze `normstellende' strekking van de AVC, zowel voor
de buitenwereld als voor de cursisten, nader te expliciteren.



Summary

In 1989 the experimental introduction of Alcohol Traffic Education Pro-
grams (ATEP) started on a national basis. The program serves as an alter-
native sanction for offenders of the alcohol-traffic regulations. Each ATEP
consists of a two day course for 10 to 20 adjudicated `drunken drivers'.

The programs are intended for certain categories of alcohol-traffic
offenders stipulated by the guidelines for the prosecution: namely no serious
personal damage to third parties involved, a blood-alcohol-level (BAL) of
at least 1.31 pro mille. Recidivists of less serious alcohol-traffic offenses,
or those who have refused the blood-alcohol-test may also apply for the
program.

From a judicial perspective the ATEP has been organised in two diffe-
rent forms, the `prosecution model' and the `court model'. Participants are
`rewarded' either by a reduction of the prosecutors' demand in court, or by
avoidance of the execution of the suspended part of the penai sentence. The
rewards for participation in the course have been specified by the guide-
lines for the prosecution.

The program aims at increasing relevant knowledge regarding the risks
of alcohol in high-speed traffic. The legal consequences are discussed as
well as the influence of alcohol on the capability to drive a car. Apart from
increasing knowledge, the program also aims at influencing attitudes to-
wards the combination of drinking and driving. The ATEP tries to con-
vince its participants that other than even a modest alcohol consumption
before driving should be considered irresponsible behaviour. It tries to
raise the participants' consciousness of his pattern of alcohol consumption,
of high-risk social situations and of alternatives to driving (or drinking) in
such high-risk cases.

After the first year of its national introduction the ATEP has been eva-
luated. Research data have been obtained at three points in time: just before
the onset of the program, at the end of the program and one year after the
end of the program. On this last occasion, the follow-up measurement, only
data on attitudes and behaviour were obtained. Information on the partici-
pants' drinking and driving behaviour was based on both self-report and on
the judicial registration of alcohol-traffic-offenses during the preceding
year. The sample of ATEP participants consisted of 2660 respondents. Ju-
dicial registration was documented for a control group of 1176 alcohol-traf-
fic-offenders, who did not take part in the program. To control for selec-
tion effects the control group included cases dating from both before and
after the institution of the course.

Affecting relevant knowledge and attitudes may be considered as inter-
mediary aims of the ATEP. Although the program does not aim at a lower
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level of alcohol consumption or a more limited use of cars for transporta-
tion, such effects can logically be considered as desirable in view of the
ultimate goal of this alternative sanction.

The results of this evaluation study confirm previous conclusions that the
program significantly affects both knowledge and attitudes of the particip-
ants. Follow-up results show that (as far as measured) the positive effects
of the program are retained during the one year time period. However, no
positive effects could be demonstrated on actual behaviour as measured
with the judicial registration figures. Following the program the partici-
pants did not commit less (or more) alcohol-traffic-offenses than those who
did not participate in the program.
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Bijlage 2: De kennisvragenlijst

Dit instrument is ontwikkeld door Bovens in zijn onderzoeken te Grave en Assen
(Bovens, 1987). Het omvat de volgende vragen:

1. Waar zit volgens u de meeste alcohol in? (standaardglazen)
-in een normaal glas bier
-in een glas jenever
-in een glas wijn of port
-maakt weinig of niets uit
-weet niet

2. Als men zich veel beweegt (bijv. dansen) verdwijnt de alcohol sneller uit het
lichaam.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet

3. Je kunt zelf goed aanvoelen of je nog kunt rijden, als je gedronken hebt.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet

4. Na een nacht van ongeveer 8 uur slapen is alle alcohol uit het lichaam, ook als
u veel hebt gedronken.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet

5. Door een goede kop koffie wordt u weer wat nuchterder als u wat gedronken
hebt, omdat daardoor de alcohol sneller uit het lichaam verdwijnt.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet

6. De lever breekt de alcohol in het lichaam af. Hoeveel glazen alcoholhoudende
drank worden er per uur afgebroken?
-minder dan 1 glas per uur
-tussen de 1 en 2 glazen per uur
-tussen de 2 en 3 glazen per uur
-3 of meer glazen per uur
-weet niet

7. Bij een hoger lichaamsgewicht bent u minder snel onder invloed dan bij een
lager lichaamsgewicht.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet
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8. Als mensen die alcohol gedronken hebben in de buitenlucht komen worden ze
weer wat nuchterder.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet

9. Met de urine verdwijnt per keer de alcohol van een half glas alcoholhoudende
drank uit uw lichaam.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet

10. Kunt u een manier noemen om sneller nuchter te worden?
-ja, nl
-bestaat volgens mij niet
-weet niet

11. Hoeveel glazen alcoholhoudende drank kan een gemiddeld iemand in ongeveer
4 uur drinken voordat rijden gevaarlijk wordt?
-... glazen
-weet niet

12. Boven welk promillage of welk ademalcoholgehalte mag u geen auto meer
besturen?

promille bloed-alcoholgehalte
microgram ademalcoholgehalte

-weet niet

13. Kunt u dit uitdrukken in glazen alcoholhoudende drank?
-.., glazen
-weet niet

14. Boven welk promillage of welk ademalcoholgehalte mag u geen (brom)fiets
meer besturen?

promille bloedalcoholgehalte
microgram ademalcoholgehalte

-is niet strafbaar
-weet niet

15. De wet schrijft een bepaalde grens voor, waarboven u niet meer mag rijden na
alcoholgebruik. Zolang u beneden die grens blijft, kunt u nooit veroordeeld
worden voor rijden onder invloed.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet

16. U kunt alleen gevangenisstraf krijgen voor rijden onder invloed, indien u een
ongeval veroorzaakt hebt, of indien u reeds eerder veroordeeld bent geweest
voor rijden onder invloed.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet
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17. Een verzekeringsmaatschappij is verplicht u te blijven verzekeren, ook al is bij
de maatschappij bekend, dat u met de auto een ongeval heeft veroorzaakt onder
invloed van alcohol.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet

18. Een medisch onderzoek naar aanleiding van een veroordeling voor rijden onder
invloed kan u het verlies van het rijbewijs voor uw hele verdere leven kosten.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet

19. In het strafrecht maakt men onderscheid tussen misdrijven (zwaar) en
overtredingen (lichter). Wat is rijden onder invloed?
-een misdrijf
-een overtreding
-weet niet

20. Tot welke categorie behoort het weigeren van de bloedproef of ademproef?
-misdrijven
-overtredingen
-is niet strafbaar
-weet niet

21. Tot welke categorie behoort het weigeren van de blaastest?
-misdrijven
-overtredingen
-is niet strafbaar
-weet niet

22. Tot welke categorie behoort het rijden tijdens een ontzegging van de
rijbevoegdheid?
-misdrijven
-overtredingen
-is niet strafbaar
-weet niet

23. Bij geconstateerd rijden onder invloed of aanstalten maken hiertoe kan de
politie een rijverbod opleggen. Iemand die dan tóch gaat rijden maakt zich
schuldig aan:
-een misdrijf
-een overtreding
-is niet strafbaar
-weet niet

24. Als u wordt bestraft voor het rijden onder invloed op een bromfiets kunt u een
ontzegging van de rijbevoegdheid voor motorvoertuigen krijgen.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet

25. Als u een ontzegging van de rijbevoegdheid hebt, mag u geen bromfiets rijden.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet
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26. Bij geconstateerd rijden onder invloed kan de politie uw rijbewijs direct
innemen.
-deze uitspraak is juist
-deze uitspraak is onjuist
-weet niet

27. Bij rijden onder invloed mag de rechter volgens de wet maximaal als straf
opleggen:
-een ontzegging van de rijbevoegdheid van 2 jaar
-een ontzegging van de rijbevoegdheid van 5 jaar
-een ontzegging van de rijbevoegdheid van 2 jaar, bij herhaling (binnen 5

jaar) wordt dit 5 jaar
-een ontzegging van de rijbevoegdheid van 5 jaar, bij herhaling (binnen 5

jaar) wordt dit 10 jaar
-weet niet

Voor ieder juist antwoord kreeg men (maximaal) 3 punten. Dit was steeds het cur-
siefgedrukte alternatief. Bij vraag 12 en 14 was dit 0,5 of 1/2, bij vraag 13 2 of 2 à
3. Voor vraag 11 kreeg men 3 punten, als minder dan 5 glazen opgegeven werden
en 2 punten voor 5 glazen.



Bijlage 3: De alcoholtest en de variabelen alcohol-
consumptie en drinkgedrag

De alcoholtest en de variabelen `alcoholconsumptie' en `drinkgedrag' zijn eveneens
ontwikkeld door Bovens (1987). De periode die men in beschouwing moet nemen
bij het beantwoorden van de vragen op de alcoholtest, is het laatste halfjaar, de ant-
woordmogelijkheden zijn `ja' en `nee'.

1. Heeft u wel eens geprobeerd minder te drinken?

2. Heeft u ooit het gevoel gehad, dat u moet minderen met drinken?

3. Bent u, na gedronken te hebben, de volgende dag wakker geworden, terwijl u
zich voor een deel niet meer kon herinneren wat u tijdens het drinken gedaan of
gezegd had?

4. Drinkt u wel eens door èn eet u dan minder of helemaal niet?

5. Vindt u eigenlijk, dat u wel wat teveel drinkt?

6. Zijn er mensen, die u lastig hebben gevallen doordat zij kritiek hadden op uw
drinken?

7. Heeft u, na één of twee glazen gedronken te hebben, een onweerstaanbaar ver-
langen om verder te drinken?

8. Drinkt u wel eens langer dan 12 uur achter elkaar door?

9. Drinkt u 's ochtends na het ontwaken om een kater kwijt te raken?

De variabele drinkgedrag combineert het aantal drinkgelegenheden, het aantal gla-
zen alcoholhoudende drank dat gedronken wordt en het aantal symptomen van de
alcoholtest, waarop gescoord wordt. Eerst zijn het aantal gelegenheden en het aantal
glazen samengevoegd tot een variabele voor de alcoholconsumptie met de volgende
operationalisering:

Klasse 1, zeer excessief
- 3-7 keer per week meer dan 6 glazen bf
- 1-2 keer per week meer dan 10 glazen

Klasse 2, excessief
- 3-7 keer per week 5-6 glazen óf
- 1-2 keer per week 7-10 glazen bf
- 1-3 keer per maand meer dan 10 glazen

Klasse 3, matig
- 3-7 keer per week 4 glazen óf
- 1-2 keer per week 5-6 glazen óf
- 1-3 keer per maand 7-10 glazen

Klasse 4, licht
- overige drinkers
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Vervolgens zijn deze variabele en het aantal symptomen van de alcoholtest samen-
gevoegd tot de variabele drinkgedrag met de volgende operationalisering:

Klasse 1, licht
- lichte drinkers met maximaal 2 symptomen

Klasse 2, licht tot matig
- lichte drinkers met 3 of 4 symptomen
- matige drinkers met maximaal 2 symptomen

Klasse 3, matig
- lichte drinkers met minimaal 5 symptomen
- matige drinkers met 3 of 4 symptomen
- excessieve drinkers met maximaal 2 symptomen

Klasse 4, matig tot excessief
- matige drinkers met minimaal 5 symptomen
- excessieve drinkers met 3 of 4 symptomen
- zeer excessieve drinkers met maximaal 2 symptomen

Klasse 5, excessief
- excessieve drinkers met minimaal 5 symptomen
- zeer excessieve drinkers met 3 of 4 symptomen

Klasse 6, zeer excessief
- zeer excessieve drinkers met minimaal 5 symptomen



Bijlage 4: Tabellen

De hiernavolgende tabellen geven de verdeling voor een aantal variabelen over de
verschillende arrondissementen en over de beide modellen.

Tabel 1: Achtergrondgegevens, in %

arrondissement vrouwen alleen- lagere geen werk
wonend opleiding na cursus

Den Bosch 7 38 62 26
Breda 5 27 66 18
Maastricht 6 28 64 25
Roermond 5 23 55 20
Arnhem 2 27 69 31

Zutphen 3 28 72 18
Zwolle 3 28 75 21
Almelo 7 29 72 18
Den Haag 8 33 58 18
Rotterdam 10 37 60 24

Dordrecht 8 31 65 22
Middelburg 8 34 72 18
Amsterdam 10 44 42 31
Alkmaar 8 27 63 21

Haarlem 7 24 59 26
Utrecht 6 29 63 20
Leeuwarden 3 31 76 26
Groningen 6 40 70 30
Assen 4 23 69 21

officiersmodel 7 30 59 23
rechtersmodel 6 31 68 22

totaal 6 31 65 23
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Tabel 2: Frequentie autogebruik na de cursus en op jonge leeftijd het rijbewijs gehaald, in %

arrondissement auto weinig < 10.000 km rijbewijs jong

Den Bosch 7 43 60
Breda 7 39 53
Maastricht 7 36 50
Roermond 11 32 55

Arnhem 19 41 61
Zutphen 15 38 59
Zwolle 10 27 65
Almelo 12 43 57
Den Haag 9 35 63

Rotterdam 28 52 54
Dordrecht 20 46 56
Middelburg 17 47 59
Amsterdam 24 45 59
Alkmaar 10 36 60

Haarlem 17 36 60
Utrecht 9 29 58
Leeuwarden 23 45 62
Groningen 14 47 57
Assen 16 39 68

officiersmodel 14 39 55
rechtersmodel 15 40 59

totaal 15 40 59
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Tabel 3: Follow-up: meer dan 4 glazen bij de attitudevragen: nog goed rijden, uiterste grens,
na hoeveel voortaan instappen en nog rijden in één of meer situaties, in %

arrondissement goed
rijden

uiterste
grens

waarna
instappen

rijden in
situaties

Den Bosch 38 42 11 18
Breda 41 41 11 21
Maastricht 40 50 10 21
Roermond 32 39 9 16

Arnhem 43 45 14 21
Zutphen 44 43 13 20
Zwolle 39 38 6 19
Almelo 48 45 12 21
Den Haag 35 44 6 16

Rotterdam 28 38 7 16
Dordrecht 22 26 1 10
Middelburg 34 31 6 17
Amsterdam 24 35 6 13
Alkmaar 23 33 11 14

Haarlem 24 31 6 10
Utrecht 31 31 7 20
Leeuwarden 34 37 13 17
Groningen 28 38 8 15
Assen 32 35 6 18

officiersmodel 31 38 8 16
rechtersmodel 36 39 8 17

totaal 33 38 8 17
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Tabel 4: Zelfgerapporteerd rijden onder invloed voor en na de cursus en geregistreerde de-
licten voor AVC, in %

arrondissement voor cursus r.o.i. na cursus r.o.i. voor delicten

Den Bosch 66 23 71
Breda 73 18 71
Maastricht 65 16 76
Roermond 62 15 67

Arnhem 67 24 75
Zutphen 61 16 67
Zwolle 59 13 68
Almelo 73 17 83
Den Haag 66 20 63

Rotterdam 57 17 74
Dordrecht 53 12 60
Middelburg 64 19 68
Amsterdam 61 22 68
Alkmaar 64 15 56

Haarlem 57 18 71
Utrecht 65 14 59
Leeuwarden 66 21 80
Groningen 58 14 78
Assen 44 14 77

officiersmodel 63 17 68
rechtersmodel 61 17 71

totaal 62 17 70
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Tabel 5: Meer dan 4 symptomen voor en na de cursus, (zeer) excessief drinkgedrag voor en
na de cursus, in %

arrondissement >4 sympt.
voor

>4 sympt.
na

drinkgedrag
voor

drinkgedrag
na

Den Bosch 18 11 16 11
Breda 22 10 22 8
Maastricht 15 9 17 11
Roermond 17 5 21 7

Arnhem 24 13 28 16
Zutphen 18 6 21 7
Zwolle 19 7 16 7
Almelo 27 6 32 10
Den Haag 23 8 24 7

Rotterdam 27 10 22 15
Dordrecht 9 3 6 4
Middelburg 19 7 22 9
Amsterdam 20 10 15 12
Alkmaar 24 9 24 9

Haarlem 15 3 12 7
Utrecht 16 11 12 11
Leeuwarden 30 11 25 9
Groningen 22 7 23 7
Assen 20 5 20 6

officiersmodel 19 9 18 10
rechtersmodel 20 7 21 8

totaal 20 8 20 9



66 Bijlage 4

Tabel 6: Contact met de hulpverlening voor en na de cursus, in %

arrondissement voor cursus na cursus

Den Bosch 14 10
Breda 18 4
Maastricht 11 7
Roermond 18 5

Arnhem 14 6
Zutphen 14 6
Zwolle 17 10
Almelo 17 10
Den Haag 15 2

Rotterdam 18 14
Dordrecht 16 7
Middelburg 20 9
Amsterdam 29 18
Alkmaar 20 9

Haarlem 15 9
Utrecht 13 12
Leeuwarden 27 14
Groningen 13 7
Assen 15 5

officiersmodel 18 10
rechtersmodel 17 7

totaal 18 8
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Tabel 7: Recidive met alcoholverkeersdelict(en) en overige delicten WVW, in %

arrondissement alc.-verkeersdelict overige WVW-delict

Den Bosch 10 0
Breda 5 3
Maastricht 4 2
Roermond 7 3

Arnhem 13 1
Zutphen 12 4
Zwolle 9 5
Almelo 12 3
Den Haag 9 4

Rotterdam 13 4
Dordrecht 9 3
Middelburg 8 3
Amsterdam 11 2
Alkmaar 7 1

Haarlem 8 1
Utrecht 7 0
Leeuwarden 12 2
Groningen 9 4
Assen 6 1

officiersmodel 9 3
rechtersmodel 10 3

totaal 9 3

Tabel 8: Aantal wel- en niet-recidiverende AVC-deelnemers

geen recidive wel recidive

Den Bosch 78 (89,7%) 9 (10,3%)
Breda 111 (94,9%) 6 ( 5,1%)
Maastricht 127 (95,5%) 6 ( 4,5%)
Roermond 106 (93,0%) 8 ( 7,0%)

Arnhem 117 (87,3%) 17 (12,7%)
Zutphen 114 (88,4%) 15 (11,6%)
Zwolle 136 (91,3%) 13 ( 8,7%)
Almelo 109 (87,9%) 15 (12,1%)
Den Haag 159 (90,9%) 16 ( 9,1%)

Rotterdam 123 (86,6%) 19 (13,4%)
Dordrecht 79 (90,8%) 8 ( 9,2%)
Middelburg 124 (91,9%) 11 ( 8,1%)
Amsterdam 113 (89,0%) 14 (11,0%)
Alkmaar 114 (92,7%) 9 ( 7,3%)

Haarlem 121 (92,4%) 10 ( 7,6%)
Utrecht 112 (93,3%) 8 ( 6,7%)
Leeuwarden 106 (87,6%) 15 (12,4%)
Groningen 135 (90,6%) 14 ( 9,4%)
Assen 117 (93,6%) 8 ( 6,4%)

totaal 2201 (90,9%) 221 ( 9,1%)
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drs. E.A.1.M. van den Berg; drs. A. Hahn; m.m.v. drs. R.F. Kouwenberg,
drs. W. Waelen

121. Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen
Ed. Leuw; M. Brouwers
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