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Voorwoord

Dit rapport bevat de uitkomsten van een vergelijkend onderzoek naar recidive onder dienstverleners en kortgestraften over een periode van vijf jaar.
De recidivestudie maakt deel uit van een uitgebreide evaluatie van de `straf
van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte', uitgevoerd in opdracht van de
Overleg- en Adviescommissie Alternatieve Sancties en de directie Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie van Justitie. In deze evaluatie
wordt, behalve aan speciale recidive, ook aandacht besteed aan de wijze
waarop de dienstverlening in de praktijk wordt toegepast. Een belangrijke
vraag hierbij is of de dienstverlening daadwerkelijk in de plaats komt van
een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zoals de wet voorschrijft. De uitkomsten van het tweede deelonderzoek naar de toepassing van de dienstverlening zullen naar verwachting in het najaar van 1994 bekend zijn.
De uitvoering van de recidivestudie zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bijdrage van een groot aantal personen. De volgende personen wil ik
bedanken voor hun medewerking: Roberto Aidala, Micheline Modde, Petra
van der Veer en Lisan Wisten, de medewerkers van de Bureaus Alternatieve Sancties in de onderzochte arrondissementen, de medewerkers van de
diverse arrondissementsparketten en justitiële documentatiediensten en last
but not least de leden van de begeleidingscommissie van het onderzoek (zie
bijlage l).
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Samenvatting en conclusie

Op verzoek van de Overleg- en Adviescommissie Alternatieve Sancties en
de directie Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie van Justitie verricht het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum een
uitgebreid onderzoek naar dienstverlening voor meerderjarigen of, zoals de
sanctie officieel heet, de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte.
In dit interimrapport wordt verslag gedaan van het eerste deel van het onderzoek: een studie naar recidive onder dienstverleners en kortgestraften. In
een later te verschijnen eindrapport zal uitgebreid worden ingegaan op de
wijze waarop de dienstverlening in de praktijk wordt toegepast. Het gaat
dan om vragen als: Aan wat voor personen wordt dienstverlening opgelegd
en voor wat voor delicten? Hoe luidt de verhouding tussen de duur van de
voorgenomen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en het aantal uren dienstverlening? Komt de dienstverlening daadwerkelijk in de plaats van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of wordt zij (ook) opgelegd aan personen die, gezien hun delictgedrag, in aanmerking komen voor de minder zware sanctie
van een voorwaardelijke vrijheidsstraf?
Voor het recidive-onderzoek zijn gegevens verzameld van in totaal 902
personen die in 1987 of in de eerste maand van 1988 dienstverlening opgelegd hebben gekregen. De selectie en de verzameling van gegevens van de
dienstverleners vonden plaats bij de Bureaus Alternatieve Sancties in de
arrondissementen Groningen, Arnhem, Utrecht, Maastricht, Den Haag en
Amsterdam. Om na te kunnen gaan of dienstverleningen van meer dan 150
uur - de zogenaamde lange dienstverleningen - vaker problemen opleverden tijdens de uitvoering, eerder mislukten dan wel vaker of sneller door
recidive gevolgd werden, is extra op deze dienstverleningen geselecteerd.
Hierdoor zijn lange dienstverleningen in de steekproef iets oververtegenwoordigd (16 % van de onderzochte dienstverleningen, tegenover 11 % van
het totale aantal dienstverleningen in de zes onderzoeksarrondissementen).
Het aantal korte (maximaal 50 uur) en middellange dienstverleningen (51
t/m 150 uur) in de steekproef wijkt nauwelijks af van het totaalbeeld per
arrondissement. Van alle dienstverleners in de steekproef is vervolgens eind
1992 een uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister opgevraagd. Deze uittreksels geven inzicht in zowel het justitiële verleden als de aard en
omvang van de eventuele recidive van de dienstverleners over een periode
van ongeveer vijf jaar sinds het opleggen van de werkstraf.
Kenmerken van de dienstverleners
Aan de hand van de verzamelde gegevens kan het volgende beeld van de
onderzochte dienstverleners worden samengesteld. Veruit de meeste dienst-
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verleners zijn mannen (92%). De gemiddelde leeftijd bedraagt 28 jaar.
Dienstverleners in de leeftijd van 21 t/m 25 jaar komen met 30% het meest
voor, 40+-ers met 13% het minst. Hoewel gegevens omtrent nationaliteit
of etnische achtergrond ontbreken, is wel het geboorteland van de dienstverleners bekend. Ruim 88% is in Nederland geboren, 5% in Suriname en 2%
in Marokko. Andere landen komen minder vaak voor. Voorzover bekend,
heeft 40 % een betaalde baan en 53 % een uitkering. De overige dienstverleners volgen een opleiding, zijn huisvrouw of vervullen hun militaire-dienstplicht.
Dat dienstverlening doorgaans niet slechts bij een eerste justitiecontact is
opgelegd, valt af te leiden uit het feit dat 82% van de dienstverleners al
eerder met justitie in aanraking is geweest. Gemiddeld gaat het om 7,4 eerdere contacten. Omdat een relatief kleine groep dienstverleners met (zeer)
veel justitiecontacten - zowel voor als na de dienstverlening, zie verderop het gemiddelde nogal omhoog trekt, is in het onderzoek tevens gebruik gemaakt van een maat die minder gevoelig is voor dit soort van uitschieters
of scheve verdelingen: de mediaan. Volgens deze maat heeft de helft van
de dienstverleners die eerder met justitie in aanraking zijn geweest, vier of
minder contacten achter de rug. Het percentage dienstverleners dat eerder
wegens strafbare feiten is veroordeeld, bedraagt 63. Kijken we alleen naar
de 718 dienstverleners met eerdere justitiecontacten, dan kan worden vastgesteld dat iets meer dan 33% van de dienstverleners al eens een (deels)
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf had gekregen. Van 22% van de dienstverleners zijn de eerdere contacten daarentegen maximaal op het niveau van
het openbaar ministerie afgedaan. Het justitiële verleden van de dienstverleners hangt samen met hun leeftijd: oudere dienstverleners hebben doorgaans
meer eerdere justitiecontacten en veroordelingen achter de rug dan jongere
dienstverleners.
Kenmerken van de dienstverlening
Aanleiding tot het opleggen van de dienstverlening is in veruit de meeste
gevallen een vermogensdelict (66,4%). Met name diefstal met braak/in
vereniging (38%) en valsheid in geschrifte (waaronder steunfraude en het
innen van gestolen cheques; 13,5%) komen veel voor. Verkeersdelicten
(voornamelijk rijden onder invloed) en agressie tegen personen (mishandeling) maken respectievelijk 10% en 9% van de uitgangsdelicten' uit; andere
delicttypen komen minder vaak voor. Wat betreft de leeftijd van de dienstverleners, valt een duidelijke afname te constateren van het aantal gepleegde vermogens- en agressieve delicten naarmate de dienstverleners ouder
zijn. Een uitzondering vormt valsheid in geschrifte. Dit delict geeft, net als
de verkeersdelicten, een stijging te zien van ongeveer 1% bij de jongste
dienstverleners tot zo'n 30% bij de 40+-ers.

'

Het uitgangsdelict is het delict naar aanleiding waarvan de dienstverlening is opgelegd.
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Het gemiddelde aantal opgelegde uren dienstverlening bedraagt 116. Bijna
20% van de dienstverleningen is van korte duur (maximaal 50 uur), 65%
van middellange duur (tussen de 51 en 150 uur) en 16% van lange duur
(meer dan 150 uur). Voorzover is na te gaan, is er geen verschil in het gemiddelde aantal uren dienstverlening tussen personen met en degenen zonder baan. Ook de leeftijd van de dienstverleners en hun justitiële verleden
zijn niet van invloed op het aantal opgelegde uren dienstverlening. Het uitgangsdelict maakt wel verschil. Aan verkeersdelinquenten wordt bijvoorbeeld niet meer dan gemiddeld 66 uur dienstverlening opgelegd, aan zedendelinquenten daarentegen gemiddeld 160 uur.
Verloop en afloop van de dienstverlening
Van de 902 dienstverleners zijn er 37 (4%) niet met de dienstverlening gestart. Het betreft 18 personen die niet reageerden op de oproep van de coordinator alternatieve sancties om op het Bureau Alternatieve Sancties te verschijnen, 2 personen voor wie geen geschikt project gevonden kon worden
en 17 personen die niet op de projectplaats zijn verschenen. De 865 dienstverleners die wel zijn gestart, beëindigden hun werkstraf nagenoeg allemaal
binnen zes maanden. Bij 22% van hen is er sprake van problemen tijdens
de dienstverlening. In de meeste gevallen betreft het veelvuldige dan wel
langdurige afwezigheid wegens ziekte of zonder geldige reden, het niet-nakomen van afspraken en het zonder reden wegblijven van de projectplaats
(elk in circa 20% tot 25% van de gevallen). Problemen tijdens de dienstverlening komen significant vaker voor naarmate de dienstverleners jonger
zijn en naarmate er meer uren dienstverlening zijn opgelegd. Hetzelfde geldt
voor de manier waarop de opgedragen werkzaamheden zijn verricht en de
wijze van beëindiging van de dienstverlening. Zo neemt het aantal dienstverleningen dat met positief resultaat is beëindigd toe van 82% onder de
dienstverleners van 17 t/m 20 jaar tot 96% onder de 40+-ers. Van de
dienstverleners met een korte werkstraf heeft 95% de dienstverlening met
positief resultaat beëindigd, van degenen met een lange werkstraf 80%.
Voor de totale groep dienstverleners geldt dat bijna 87% de werkstraf met
een positief resultaat heeft beëindigd en 9% met een negatief resultaat (4%
is niet gestart). Deze cijfers komen overeen met het landelijk beeld in
1987. De personen met een geslaagde dienstverlening blijken doorgaans niet
alleen ouder te zijn enlof minder uren dienstverlening te hebben gekregen,
ook hebben zij significant minder eerdere justitiecontacten achter de rug.
Recidive van de dienstverleners
Uit de justitiële documentatie blijkt dat in de onderzochte periode van ongeveer vijf jaar bijna 62% van de dienstverleners opnieuw met justitie in aanraking is gekomen. Het gaat hierbij om geregistreerde justitiecontacten die
ten minste op het niveau van het openbaar ministerie zijn afgedaan, in het
rapport gemakshalve aangeduid met de term recidive(contacten). Hoewel
recidive impliceert dat er sprake is van een veroordeling wegens eert nieuw
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strafbaar feit, wordt deze term hier dus in een ruimere betekenis gebruikt
voor alle nieuwe, geregistreerde justitiecontacten, ongeacht de wijze van afdoening (een uitzondering zijn voegingen bij de uitgangszaak: deze zijn niet
tot de recidivecontacten gerekend). Net als bij het justitiële verleden is ook
bij de recidivecontacten sprake van een relatief kleine groep dienstverleners
met (zeer) veel contacten die het gemiddelde sterk omhoog trekt. Het gemiddelde aantal nieuwe justitiecontacten onder de recidiverende dienstverleners ligt op 5,4; de mediaan geeft aan dat de helft van de recidivisten niet
vaker dan één of twee keer opnieuw met justitie in aanraking is geweest.
De recidive van de dienstverleners hangt samen met hun leeftijd en hun
justitiële verleden. Jongere dienstverleners en dienstverleners die al eerder
met justitie in aanraking zijn geweest, blijken significant vaker te recidiveren dan oudere dienstverleners c.q. first offenders. Zo neemt bijvoorbeeld
het aantal recidivisten af van 73% onder de jongste dienstverleners (17 t/m
20 jaar) tot 40% onder de 40+-ers. Het gemiddelde aantal recidivecontacten
en de mediaan dalen eveneens met de leeftijd van de dienstverleners en wel
van 5,9 respectievelijk 3 onder de recidivisten in de jongste leeftijdscategorie tot 1,9 respectievelijk 1,5 onder de recidiverende 40+-ers. Nagenoeg
dezelfde verschillen in recidive vallen te constateren tussen first offenders
en dienstverleners met eerdere justitiecontacten.
Tussen het aantal opgelegde uren dienstverlening en recidive blijkt geen
verband te zijn. De wijze waarop de dienstverlening is verlopen respectievelijk beëindigd, vertoont daarentegen wel een samenhang met recidive.
Van de dienstverleners die hun werkstraf met positief resultaat hebben beeindigd, is bijvoorbeeld 58 % nog gemiddeld vier keer met justitie in aanraking geweest; van de dienstverleners met een niet-gestarte of mislukte
dienstverlening recidiveert 84% gemiddeld nog bijna tien keer. Wat betreft
de ernst van de recidivedelicten - in termen van maximale strafdreiging
volgens het Wetboek van Strafrecht - kan worden opgemerkt dat 39 % van
alle recidivedelicten minder ernstig is dan het uitgangsdelict. In 32% van
de gevallen staat op de zwaarste recidivedelicten een even hoge strafdreiging als op het uitgangsdelict.
De afdoening van de recidivecontacten vindt in 17% van de gevallen
maximaal op het niveau van het openbaar ministerie plaats. Van de recidiverende dienstverleners die (opnieuw) veroordeeld zijn - 70 % van het totale
aantal recidivisten - heeft bijna de helft een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gekregen. Onder deze laatste groep recidivisten komen significant meer jonge dienstverleners met een `zwaar' justitieel verleden, een relatief lange dienstverlening en/of een moeizaam verlopen dan wel met negatief resultaat beëindigde dienstverlening voor. De gemiddelde duur van
de periode tot aan de afdoening van het eerste recidivecontact door openbaar ministerie of rechter bedraagt 1,8 jaar.
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Dienstverleners en kortgestraften vergeleken
Om na te kunnen gaan in hoeverre dienstverlening effectief is in het voorkomen dan wel verminderen van recidive, zijn de dienstverleners uit het
onderzoek vergeleken met 946 personen die in 1987 een korte vrijheidsstraf
hebben gekregen. Deze vergelijkingsgroep is geselecteerd uit een CBS-bestand met gegevens over onherroepelijk afgedane strafzaken in 1987. Uit dit
bestand zijn per onderzoeksarrondissement (iets meer dan) 150 personen geselecteerd die wat betreft leeftijd, geslacht, geboorteland en gepleegd delict
overeenkomen met de onderzochte dienstverleners en die, in eerste aanleg,
veroordeeld zijn tot.een korte vrijheidsstraf. Ongeveer de helft van de personen in de vergelijkingsgroep heeft een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal drie maanden (in principe vergelijkbaar met dienstverleningen van maximaal 150 uur) en ongeveer een kwart een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van drie tot zes maanden (vergelijkbaar met
dienstverleningen van meer dan 150 uur). De resterende personen hebben
een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal zes maanden gekregen, een - in theorie althans - lichtere sanctie dan dienstverlening. Omdat
het CBS-bestand geen gegevens bevat over het justitiële verleden van de
personen, kon dit gegeven niet worden meegenomen bij de samenstelling/
matching van de vergelijkingsgroep. Aangezien de dienstverleners en de
onvoorwaardelijk gestraften vergelijkbaar zijn wat betreft leeftijd, geslacht
en gepleegde delicten en zij bovendien een, in theorie althans, nagenoeg
even zware sanctie hebben, is echter aangenomen dat ook hun justitiële verleden min of meer gelijk zou zijn. Dit bleek achteraf niet het geval te zijn!
Uit de justitiële documentatie van de kortgestraften bleek namelijk dat de
personen met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf - of deze nu maximaal
drie maanden bedraagt of drie tot zes maanden - een significant zwaarder
justitieel verleden hebben dan de dienstverleners. Alleen de voorwaardelijk
gestraften komen in dit opzicht met de dienstverleners overeen. Zo ligt het
aantal personen met eerdere justitiecontacten onder de onvoorwaardelijk gestraften zo'n 10% tot 15% hoger dan onder de dienstverleners en de voorwaardelijk gestraften. Het gemiddelde aantal eerdere justitiecontacten en de
mediaan liggen zelfs twee tot drie keer zo hoog. Hetzelfde geldt voor het
percentage en het aantal eerdere veroordelingen onder de onvoorwaardelijk
gestraften enerzijds en de dienstverleners en voorwaardelijk gestraften anderzijds. Het zwaardere justitiële verleden van de onvoorwaardelijk gestraften maakt hen, achteraf gezien, ongeschikt als vergelijkingsgroep voor de
dienstverleners. De recidive van zowel de dienstverleners als van de kortgestraften blijkt namelijk sterk samen te hangen met de zwaarte van het justitiële verleden van de betrokken personen. Het feit dat de dienstverleners
(en de voorwaardelijk gestraften) 20% tot 30% minder recidiveren dan de
onvoorwaardelijk gestraften en dat bovendien het aantal nieuwe justitiecontacten onder beide eerstgenoemde groepen twee tot drie keer zo laag ligt
als onder de onvoorwaardelijk gestraften, kan dan ook niet zonder meer
worden toegeschreven aan een eventueel recidiveverminderend effect van
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de dienstverlening respectievelijk de voorwaardelijke vrijheidsstraf. Hiervoor verschilt het justitiële verleden van de groepen te sterk.
Vergelijken we echter de dienstverleners die, wat hun justitiële verleden
betreft, overeenkomen met het `zware' segment van de onvoorwaardelijk
gestraften (tien of meer eerdere justitiecontacten), dan valt er wel een duidelijk verschil in de secundair preventieve werking van beide sancties te
constateren. Niet alleen is het percentage recidivisten onder de 171 `zware'
dienstverleners significant lager dan dat onder de 336 `zware' onvoorwaardelijk gestraften (respectievelijk 82% en 95%), ook het aantal nieuwe justitiecontacten en de recidivesnelheid verschillen significant. Zo liggen het gemiddelde en de mediaan van de nieuwe justitiecontacten onder de recidiverende zware dienstverleners op respectievelijk 9,2 en 5, tegenover respectievelijk 16,5 en 12 onder de recidiverende zware onvoorwaardelijk gestraften. De duur van de periode tussen de afdoening van de uitgangszaak en de
eerstvolgende afdoening van de recidivecontacten bedraagt 18,5 maanden
voor de dienstverleners en 14,5 maanden voor de onvoorwaardelijk gestraften. Ook het gemiddelde aantal veroordelingen na de uitgangszaak verschilt
significant: 3,8 onder de onvoorwaardelijk gestraften tegenover 2,9 onder
de dienstverleners (de mediaan bedraagt respectievelijk 3 en 2). Omdat de
verdeling naar leeftijd, geslacht, type delict en zwaarste afdoening in het
verleden van beide zware subgroepen gelijk is, kunnen de gevonden verschillen niet worden toegeschreven aan toevallige afwijkingen tussen de
groepen als gevolg van de gebruikte selectieprocedure.

Tussen de dienstverleners en de voorwaardelijk gestraften is daarentegen
weinig of geen verschil in recidive te constateren. Dit geldt zowel indien
beide groepen in hun geheel met elkaar worden vergeleken als wanneer rekening wordt gehouden met de zwaarte van het justitiële verleden van de
betrokken personen. Zo verschilt het percentage dienstverleners en voorwaardelijk gestraften dat na de uitgangszaak opnieuw met justitie in aanraking komt respectievelijk wordt veroordeeld, niet meer dan 3%. Ook de
aantallen nieuwe contacten en veroordelingen verschillen 'nauwelijks. Alleen de relatieve ernst van de recidivecontacten geeft een verschil te zien.
Van de recidiverende dienstverleners pleegt namelijk 39% na de uitgangszaak uitsluitend minder ernstige delicten; onder de voorwaardelijk gestraften ligt dit aantal 10% lager.
Conclusie
De belangrijkste conclusie die uit de recidivestudie valt te trekken, is dat de
onderzochte dienstverleners en onvoorwaardelijk gestraften als `totale'
groep niet met elkaar te vergelijken zijn. Het justitiële verleden van de
dienstverleners - in termen van zowel het aantal eerdere justitiecontacten
en veroordelingen als de zwaarste afdoening van deze eerdere contacten is in de regel aanzienlijk lichter dan van de onvoorwaardelijk gestraften.
Slechts een vijfde van de groep dienstverleners is - zij het met enige kunstgrepen - te vergelijken met (een deel van) de onvoorwaardelijk gestraften:
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de personen met tien of meer eerdere justitiecontacten. Met betrekking tot
deze zware categorie delinquenten kan geconcludeerd worden dat dienstverlening een sterker recidiveverminderend effect heeft dan een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Voorzover het gaat om personen met een omvangrijk
justitieel verleden, is dienstverlening dus te prefereren boven een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.
Voor de groep dienstverleners als geheel geldt echter dat de resultaten in
termen van recidive(vermindering) nauwelijks beter of slechter zijn dan onder personen die (in 1987) een voorwaardelijke vrijheidsstraf kregen opgelegd. Alleen wat betreft de ernst van de recidivedelicten valt een verschil in
het voordeel van de dienstverleners te constateren. Het aantal recidivisten
dat uitsluitend minder zware recidivedelicten pleegt, ligt bij de dienstverleners 10% hoger dan bij de voorwaardelijk kortgestraften. In dit opzicht kan
gesproken worden van `winst' bij de toepassing van dienstverlening boven
een voorwaardelijke vrijheidsstraf.
Tot slot nog een opmerking over de verschillen en overeenkomsten in
het justitiële verleden van de dienstverleners en de kortgestraften. Uit dit
onderzoek is gebleken dat de dienstverleners wat betreft hun justitiële verleden (veel) meer overeenkomsten vertonen met voorwaardelijk gestraften
dan met onvoorwaardelijk gestraften, ondanks het feit dat de drie onderzochte groepen op zoveel mogelijk relevante aspecten zijn gematcht. Een
zelfde resultaat vonden ook Hanewinkel en Lolkema (1990) in hun onderzoek naar de toepassing van dienstverlening in het arrondissement Assen in
1987. Deze uitkomsten suggereren dat er, in 1987 althans, sprake was van
een behoorlijke aanzuigende werking van de dienstverlening. Het lijkt erop
dat dienstverlening in veel gevallen niet in plaats van een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is opgelegd, maar aan personen die, gezien hun
delictgedrag, eigenlijk in aanmerking kwamen voor een korte voorwaardelijke vrijheidsstraf. De vraag is uiteraard of nu nog steeds sprake is van een
zelfde mate van aanzuigende werking. Zo is het bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat de populatie dienstverleners in de loop der jaren gewijzigd is
(meer nadruk op andere en/of zwaardere delicten). In het tweede deel van
het onderzoek, waarin de toepassing van de dienstverlening in 1992 wordt
bestudeerd, zal aan het verschijnsel van aanzuigende werking uitgebreid
aandacht worden besteed.

1 Inleiding

Sinds 1 februari 1981 wordt de dienstverlening - of zoals zij officieel heet,
de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte - in ons land toegepast.
Aanvankelijk ging het om een sanctie met een experimenteel karakter, veelal opgelegd in het kader van uitstel van vonniswijzing of als bijzondere
voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. Op 1 december 1989 is
de dienstverlening echter als derde hoofdstraf van het Wetboek van Strafrecht in werking getreden.
De toepassing van de dienstverlening nam vanaf het begin een ruime
vlucht. Bedroeg het aantal opgelegde dienstverleningen in 1981 nog maar
213, in 1992 werd de sanctie maar liefst 8.585 keer opgelegd. Naar verwachting zal deze groei zich in de komende jaren voortzetten. Zo wordt in
het beleidsplan `Recht in beweging, een beleidsplan voor Justitie in de komende jaren' (1990) het voornemen geuit om het aantal opgelegde dienstverleningen tot en met 1994 jaarlijks met tien procent te laten stijgen. Een
toename die in de praktijk zelfs al hoger ligt: in 1992 zijn bijna 20% meer
dienstverleningen opgelegd dan in 1991. Door de recente intensivering van
de aanpak van uitkeringsfraude zal de groei in de komende jaren wellicht
nog hoger uitkomen. Figuur 1 geeft de ontwikkeling van het aantal opgelegde dienstverleningen in de afgelopen tien jaar weer.

Vanaf het begin heeft de dienstverlening in het teken gestaan van terugdringing van de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Zowel in de voorschriften en richtlijnen die tijdens de experimentele periode golden, als in
de wettelijke regeling van 1989 wordt gesteld dat dienstverlening alleen
mag worden opgelegd in plaats van een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Aan vrijheidsstraffen van maximaal zes maanden blijken namelijk belangrijke nadelen te kleven. Zo is het effect van de straffen, zowel in generaal-preventief als speciaal-preventief opzicht, vrijwel nihil. Voor de veroordeelden leiden vrijheidsstraffen nogal eens tot verlies van een baan en
verbreking van sociale contacten. Bovendien is de executie van dit soort
van straffen duur en legt de korte vrijheidsstraf veel beslag op de toch al
schaarse celcapaciteit. De dienstverlening wordt geacht deze nadelen, voor
een belangrijk deel althans, te ondervangen. Zo is het in principe mogelijk
om de sanctie toe te snijden op de persoon van de verdachte en/of op het
gepleegde delict, hetgeen de effectiviteit van de sanctie ten goede komt.
Doordat de opgedragen, onbetaalde werkzaamheden in de vrije tijd worden
verricht, hoeft de dienstverlening niet te interfereren met een betaalde baan.
De dienstverlener wordt niet uit zijn of haar sociale omgeving gehaald en
de executie van de dienstverlening is goedkoper dan opsluiting.

10

Hoofdstuk 1

Figuur 1: Aantal dienstverleningen per jaar
10.000

Bron: Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen

Genoemde voordelen van de dienstverlening boven vrijheidsstraffen gaan
echter alleen op indien de dienstverlening daadwerkelijk wordt opgelegd in
plaats van een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Dit blijkt in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Zo toont onderzoek naar de toepassing van
dienstverlening in het arrondissement Assen in 1987 aan dat dienstverleners
wat betreft hun justitiële verleden meer overeenkomst vertonen met personen die een korte voorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen dan met
onvoorwaardelijk gestraften (Hanewinkel en Lolkema, 1990). Op basis van
Brits onderzoek naar de toepassing van Community Service Orders is geschat dat dienstverlening in niet meer dan 45%'
5 % tot 55% van de gevallen een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf vervangt (Pease e.a., 1977; Pease, 1985).
Dat er sprake is van een `aanzuigende werking' van dienstverlening - in de
zin dat dienstverlening wordt opgelegd waar voorheen volstaan werd met
een lichtere afdoening zoals een sepot, een boete of een voorwaardelijke
vrijheidsstraf -zal niemand willen ontkennen. Hoe sterk deze aanzuigende
werking precies is, is echter vooralsnog onbekend. Hetzelfde geldt voor
een aantal andere aspecten van de toepassing van dienstverlening. Bijvoorbeeld de vraag wat de invloed is van leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, persoonlijke omstandigheden (werk, verslaving) en dergelijke van
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de verdachte op de beslissing om dienstverlening dan wel een vrijheidsstraf
op te leggen. Of de vraag hoe de verhouding tussen de duur van de voorgenomen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en het aantal opgelegde uren dienstverlening er nu precies uitziet.
Behalve over de toepassing van de dienstverlening is ook over de effectiviteit van de sanctie nog weinig bekend. Een belangrijk en relatief eenvoudig meetbaar aspect van die effectiviteit is recidive. Hoewel het voorkomen
dan wel verminderen van recidive slechts een onderdeel is van de speciaal
preventieve werking van de sanctie en derhalve geenszins beschouwd mag
worden als maat voor de effectiviteit van dienstverlening, is het wel een belangrijk criterium. Wil de dienstverlening namelijk een volwaardig alternatief zijn voor de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, dan mag het recidivepatroon van dienstverleners niet ongunstig afsteken bij dat van kortgestraften. Bol en Overwater (1986) constateren dat de dienstverleners het in
dit opzicht inderdaad beter doen dan kortgestaften. In een periode van drie
jaar werd 42% van de dienstverleners uit hun onderzoek wegens nieuwe
strafbare feiten veroordeeld tegenover 54% van de kortgestraften uit de
vergelijkingsgroep. De gegevens hebben echter betrekking op sancties die
tussen mei 1981 en mei 1982 in de acht 'proef-arrondissementen zijn opgelegd. In een periode dus toen dienstverlening nog maar net, en op beperkte schaal werd toegepast.
Beide aspecten van de dienstverlening - de wijze waarop zij in de praktijk
wordt toegepast en de invloed op recidive - worden/zijn op verzoek van de
Overleg- en Adviescommissie Alternatieve Sancties en de directie Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie van Justitie onderzocht. Aan
de hand van een vergelijking van dienstverleners met personen die, voor
soortgelijke delicten, zijn veroordeeld tot een korte voorwaardelijke dan
wel (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, wordt getracht een antwoord
te geven op de volgende twee onderzoeksvragen.
- Is er een verschil in recidive tussen personen die dienstverlening opgelegd hebben gekregen en personen die een korte voorwaardelijke dan wel
(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen als we kijken
naar het aantal, de aard en de snelheid van eventuele nieuwe justitiecontacten sinds de uitgansgzaak? Is er bij de dienstverleners sprake van een
verband tussen de aard, de duur, het verloop en/of de afloop van de opgelegde dienstverlening en recidive, of tussen het aantal en de aard van
eventuele eerdere justitiecontacten en recidive na de dienstverlening?
- Hoe wordt de dienstverlening in de praktijk toegepast? Het gaat hierbij
om ondermeer de volgende vragen. Komt de dienstverlening daadwerkelijk in de plaats van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of wordt zij
(ook) opgelegd aan personen die in aanmerking (lijken te) komen voor
een voorwaardelijke vrijheidsstraf? In hoeverre hebben leeftijd, etnische
achtergrond, aard van het gepleegde delict, justitieel verleden en dergelijke van de verdachte invloed op de beslissing om dienstverlening dan
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wel een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op te leggen? Hoe luidt de verhouding tussen het aantal voorgenomen dagen
vrijheidsstraf en het aantal opgelegde uren dienstverlening? In hoeverre
zijn kenmerken van de dienstverlening (zoals duur en aard van de opgelegde werkzaamheden) en kenmerken van de dienstverlener (zoals leeftijd, etnische achtergrond, werk(ervaring) en justitieel verleden) van invloed op het verloop en de afloop van de dienstverlening?

2 Opzet van het onderzoek

Het onderzoek is opgezet in twee delen, die na elkaar worden uitgevoerd.
Voor het deelonderzoek naar recidive, waarover hier wordt gerapporteerd,
is het namelijk van belang gegevens te verzamelen over een voldoende lange periode sinds de oplegging van de sanctie. Uitgangspunt van de recidivestudie zijn dan ook dienstverleningen en korte vrijheidsstraffen die in 1987
zijn opgelegd. Het deelonderzoek naar de toepassing van de dienstverlening
is daarentegen het meest relevant indien het de huidige straftoemetingspraktijk zoveel mogelijk beschrijft. Voor dit deel van het onderzoek wordt dan
ook uitgegaan van sancties die in 1992 zijn opgelegd. De uitkomsten van
het tweede deelonderzoek zullen in het najaar van 1994 bekend zijn.
Hoewel de deelonderzoeken na elkaar plaatsvinden en betrekking hebben
op verschillende perioden, is de opzet van beide deelonderzoeken in grote
lijnen hetzelfde. Zo vinden de deelonderzoeken plaats in dezelfde arrondissementen en wordt gebruik gemaakt van vergelijkingsgroepen die op dezelfde wijze zijn samengesteld. In de paragrafen 2.1 en 2.2 worden de keuze
van de onderzoeksarrondissementen en de omvang en samenstelling van de
steekproef beschreven. In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de wijze van
dataverzameling en -analyse. Bij deze paragrafen ligt de nadruk - uiteraard - op het deelonderzoek naar recidive. In het later te verschijnen eindverslag zal, indien nodig, nader worden ingegaan op de opzet van het deelonderzoek naar de toepassing van de dienstverlening.

2.1 Keuze van de onderzoeksarrondissementen
Om een enigszins representatieve steekproef van dienstverleners en kortgestraften in Nederland te krijgen zijn bij de keuze van de onderzoeksarrondissementen de volgende criteria gehanteerd: landelijke spreiding, hofressort (in verband met eventuele hofressortelijke verschillen in straftoemetingsbeleid), grootte (het aantal jaarlijks ingeschreven en afgedane strafzaken per arrondissement) en ervaring met lange dienstverleningen2. Op basis
van deze criteria zijn de volgende zes arrondissementen geselecteerd, waarbij tussen haakjes het aantal gewone misdrijfzaken staat vermeld dat in 1987
door het openbaar ministerie en de rechter is afgedaan.
- Groningen (7.698 zaken, waarvan 404 met dienstverlening);

2

Dit zijn dienstverleningen van meer dan 150 uur. Zie paragraaf 2.2 voor een nadere toelichting.
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- Maastricht (12.585 zaken, waarvan 127 met dienstverlening);
- Utrecht
(13.528 zaken, waarvan 255 met dienstverlening);
- Arnhem
(15.060 zaken, waarvan 264 met dienstverlening);
- Den Haag (19.970 zaken, waarvan 213 met dienstverlening);
- Amsterdam (23.566 zaken, waarvan 284 met dienstverlening).

Het landelijke cijfer voor 1987 bedraagt 213.710 afgedane misdrijfzaken,
waarvan 4.005 met dienstverlening.'

2.2 Omvang en samenstelling van de steekproef
Per onderzoeksarrondissement zijn ongeveer 150 dienstverleners vergeleken
met zo'n 150 kortgestraften. De selectie van de dienstverleners vond plaats
aan de hand van de beschikbare gegevens bij de Bureaus Alternatieve Sancties in de onderzoeksarrondissementen. Bij deze selectie is expliciet aandacht besteed aan dienstverleningen van meer dan 150 uur (11 % van het
totale aantal dienstverleningen dat in 1987 in de zes onderzoeksarrondissementen is opgelegd).' Door voldoende van deze lange(re) dienstverleningen
in de steekproef op te nemen, kan worden nagegaan of dit soort van dienstverleningen in de regel moeizamer verliep, vaker mislukte dan wel vaker of
sneller door recidive gevolgd werd dan dienstverleningen van maximaal 150
uur. In totaal zijn 142 (15,8%) lange dienstverleningen in de recidivestudie
meegenomen. Bij de selectie van de overige 760 dienstverleningen is rekening gehouden met de spreiding van het aantal opgelegde uren dienstverlening per arrondissement.' De dienstverleningen in de steekproef zijn qua
duur dan ook representatief voor het totaal aantal opgelegde dienstverleningen in elk arrondissement. Figuur 4 (paragraaf 4.3) laat de verdeling van
het aantal dienstverleningen in de steekproef en van het totale aantal in
1987 opgelegde dienstverleningen in elk onderzoeksarrondissement zien.

De vergelijkingsgroep is, zoals gezegd, samengesteld uit personen die,
voor soortgelijke delicten als de dienstverleners, in 1987 veroordeeld zijn
tot een korte voorwaardelijke respectievelijk (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Per arrondissement zijn gegevens verzameld van zo'n 150 personen, van wie ongeveer:
- een kwart een voorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal zes maanden
heeft gekregen;

3

4

5

Deze aantallen zijn afkomstig uit Jaarverslag Openbaar Ministerie 1987 en Reclassering
in Cijfers 1991.
Omdat in Maastricht in 1987 minder dan 150 dienstverleningen zijn opgelegd, zijn alle
`beschikbare' dienstverleningen uit dit arrondissement in het onderzoek betrokken. Genoemde selecties gelden dan ook niet voor dit arrondissement.
Dat wil zeggen, het totaal aantal dienstverleningen van maximaal 50 uur, van 51 t/m 100
uur en van 101 t/m 150 uur in elk arrondissement.
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- de helft een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal drie
maanden heeft gekregen;
- een kwart een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van drie tot zes
maanden heeft gekregen.
Door voorwaardelijk (vw) gestraften in de vergelijkingsgroep op te nemen
kan worden nagegaan hoe de recidive van dienstverleners zich verhoudt tot
die van personen met een - in theorie - minder zware sanctie.6 De onvoorwaardelijke (ov) vrijheidsstraffen van maximaal drie maanden zijn, volgens
de in 1987 geldende richtlijnen, vergelijkbaar met dienstverleningen van
ten hoogste 150 uur. De onvoorwaardelijke vrijheidsstaffen van drie tot zes
maanden komen in principe overeen met dienstverleningen van meer dan
150 uur.
Voor de selectie van de personen in de vergelijkingsgroep is gebruik gemaakt van een CBS-bestand met gegevens over onherroepelijk afgedane
strafzaken uit 1987. Uit dit bestand zijn zaken geselecteerd waarin een korte (vw/ov) vrijheidsstraf is opgelegd en waarin de veroordeelden qua leeftijd, geslacht, geboorteland en gepleegd delict overeenkomen met de onderzochte dienstverleners. Bij de selectie, die voor elk onderzoeksarrondissement afzonderlijk is uitgevoerd, is steeds uitgegaan van misdrijfzaken die
in eerste aanleg zijn afgedaan en waarin de veroordeelde op de zitting is
verschenen.' Op deze wijze kan de vergelijkingsgroep op een aantal relevante aspecten met de groep dienstverleners worden gematcht. Voor één
belangrijk kenmerk kan echter niet vooraf worden gecontroleerd: het justitiële verleden van de kortgestraften. Informatie hieromtrent ontbrak namelijk in het CBS-bestand. In hoofdstuk 7 zal blijken dat de dienstverleners en
de kortgestraften in dit opzicht nogal van elkaar verschilden.

2.3 Dataverzameling en -analyse
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, vond de dataverzameling voor
een belangrijk deel plaats bij de Bureaus Alternatieve Sancties van de reclassering in de desbetreffende arrondissementen. Aan de hand van de nog
beschikbare informatie zijn de volgende gegevens achterhaald: personalia
en achtergrondgegevens van de dienstverleners (zoals dagelijkse bezigheden, eventuele persoonlijke problemen en dergelijke) en kenmerken van de

Geldboetes zijn niet in de vergelijkingsgroep opgenomen, aangezien zij slechts in een enkel geval in plaats van een voorgenomen vrijheidsstraf worden geëist of opgelegd. Bovendien is de hoogte van een geldboete doorgaans mede afhankelijk van de financiële draagkracht van de verdachte.
Ter informatie: in 1987 zijn in de zes onderzoeks-arrondissementen in totaal 92.407 gewone misdrijfzaken afgedaan, waarvan 7.953 (8,5%) met een (deels) onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf. Ongeveer de helft van de opgelegde vrijheidsstraffen had een duur van één
tot zes maanden (Jaarverslag Openbaar Ministerie 1987).
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Tabel 1: Totaal aantal dienstverleners en kortgestraften in de gerealiseerde steekproef
aantal dienstverleners

902

aantal kortgestraften
waarvan:
vw vrijheidsstraf 56 maanden
(deels) ov vrijheidsstraf 53 maanden
(deels) ov vrijheidsstraf 3-6 maanden

946
271 (28,6 %)
474 (50,1%)
201 (21,3%)

opgelegde dienstverlening (beslissende instantie, modaliteit, aantal opgelegde uren, aard van de werkzaamheden, projectplaats, werktijden, datum van
aanvang en beëindiging van de dienstverlening, verloop en afloop van de
dienstverlening). Omdat niet overal evenveel en dezelfde informatie beschikbaar was, is over dienstverleners in sommige arrondissementen meer
bekend dan over dienstverleners in andere arrondissementen.8
Met de personalia van de dienstverleners zijn eind 1992 uittreksels uit
het Algemeen Documentatieregister opgevraagd. Deze uittreksels geven inzicht in de aard en de omvang van de eventuele recidive sinds de uitgangszaak.' Hetzelfde is gedaan voor de personen in de vergelijkingsgroep. Van
deze personen dienden echter eerst de personalia op de arrondissementsparketten te worden achterhaald. Het gebruikte CBS-bestand vermeldt namelijk
alleen het nummer waaronder de desbetreffende zaak op het parket staat ingeschreven, niet de personalia van de betrokkene. Met het oog op eventuele uitval vanwege onvolledig of onjuist genoteerde personalia zijn per arrondissement zo'n dertig tot veertig kortgestraften extra geselecteerd
- voorzover de aantallen kortgestraften in het arrondissement dit toelieten.
Bleek bij het raadplegen van de parketregisters dat de desbetreffende persoon `toch' dienstverlening had verricht-bijvoorbeeld in het kader van
uitstel van vonniswijzing - dan werd een vervanger gezocht die qua leeftijd, geslacht, gepleegd delict en strafmaat zoveel mogelijk overeenkwam.
Omdat de uitval in sommige arrondissementen groter was dan in andere, is
het aantal personen in de vergelijkingsgroep niet overal gelijk. Tabel 1
geeft het totaal aantal dienstverleners en kortgestraften in de gerealiseerde
steekproef weer.

Op basis van de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister is informatie verzameld over de eventuele recidive van de dienstverleners en de
kortgestraften gedurende een periode van ongeveer vijf jaar. Hierbij is gekeken naar zowel nieuwe justitiecontacten `sec' (dat wil zeggen, ongeacht
8

9

De nog beschikbare informatiebronnen bestonden ondermeer uit het schriftelijke aanbod
tot het verrichten van dienstverlening en eindverslagen, opgesteld door de coordinatoren
dienstverlening. Omdat de officiële bewaartermijn van vijf jaar voor dit soort van gegevens nagenoeg verstreken was, was niet van alle dienstverleners nog evenveel informatie
beschikbaar.
De uitgangszaak is de zaak naar aanleiding waarvan de dienstverlening is opgelegd.
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hun afdoening) als nieuwe veroordelingen (reconvictions). 10 Aan het
gebruik van uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister kleven echter
wel enkele nadelen. In de eerste plaats vermelden de uittreksels uitsluitend
geregistreerde justitiecontacten die ten minste op het niveau van het
openbaar ministerie zijn afgedaan. Over zaken die niet tot een procesverbaal hebben geleid of zelfs helemaal niet ter kennis van de politie zijn
gekomen, geven de uittreksels derhalve geen uitsluitsel. De uittreksels
vermelden verder in het `gunstigste' geval alleen de datum waarop het
proces-verbaal op het parket is ingeschreven en de datum waarop de zaak
is afgedaan." De pleegdatum van het delict, die aanzienlijk kan afwijken
van de inschrijf- of afdoeningsdatum, blijft onbekend. Bovendien kunnen
de delicten die in de uittreksels staan vermeld en op basis waarvan een
strafzaak is afgedaan, verschillen van de `aanvankelijk' ingeschreven
delicten (bijvoorbeeld, een zaak wordt ingeschreven als zware mishandeling
en uiteindelijk afgedaan als eenvoudige mishandeling). Ondanks deze
bezwaren maken de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister het
mogelijk om op snelle en relatief eenvoudige wijze informatie te
verzamelen over het delinquente gedrag van een groot aantal personen over
lange(re) tijd. Om deze reden is dan ook besloten om van deze uittreksels
gebruik te maken.

Aan de hand van de verzamelde informatie is getracht een antwoord te geven op de volgende vragen.
- Is er verschil in recidive tussen dienstverleners en personen met een korte voorwaardelijke respectievelijk (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wanneer we kijken naar het aantal recidivecontacten, de recidivesnelheid en de aard van de recidive?
- Is er een verband tussen het aantal opgelegde uren dienstverlening en recidive?
- Is er een verband tussen de aard van de opgelegde werkzaamheden en
recidive?
- Recidiveren personen wier dienstverlening is mislukt, vaker dan personen die hun werkstraf met positief resultaat hebben beëindigd?
- Recidiveren bepaalde categorieën dienstverleners (bijvoorbeeld jongvolwassenen of plegers van bepaalde delicten) sneller en/of meer dan andere
categorieën dienstverleners?
- Is er een verband tussen het aantal en/of de aard van eerdere justitiecontacten en het mislukken van de dienstverlening c. q. `nieuwe' recidive?
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn de gegevens geanalyseerd met behulp van het statistiekpakket SPSS. Bij de toetsing van verban-

10 Overigens is alleen informatie over misdrijven aangevraagd. Overtredingen zijn in het
recidive-onderzoek buiten beschouwing gelaten.

u Veelal ontbreekt bovendien de datum van inschrijving op het parket (zie paragraaf 6.4).
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den en verschillen tussen variabelen is een significantieniveau aangehouden
van 1 % (p!50,01); dit wil zeggen: de kans dat een geconstateerd verschil
of verband op toeval berust - en er in werkelijkheid dus géén verschil of
verband bestaat - is maximaal 1 %. Blijkt uit de analyse dat deze kans op
of onder 1 % ligt, dan is het verband of verschil, statistisch gezien, significant. Voor een significantieniveau van 1 % is gekozen in verband met de
omvang van de steekproef: bij een relatief grote steekproef is een gevonden
verschil of verband al snel significant. In de tekst staan de gebruikte toetsingsmethode en het bijbehorende significantieniveau (p-waarde) in voetnoten vermeld.

2.4 Verdere indeling van het rapport
In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de groep dienstverleners uit het
onderzoek. Aandacht wordt besteed aan een aantal demografische kenmerken, zoals leeftijd en geslacht, en aan het eventuele justitiële verleden van
de dienstverleners. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de kenmerken van de
opgelegde dienstverleningen, zoals de aanleiding, het aantal uren, de modaliteit en dergelijke. In hoofdstuk 5 komen vervolgens het verloop en de afloop van de dienstverleningen aan bod. Hoofdstuk 6 gaat in op de recidive
van de dienstverleners. Eventuele verbanden tussen recidive en kenmerken
van de dienstverleners respectievelijk kenmerken van de opgelegde dienstverleningen zullen hier worden beschreven. In hoofdstuk 7 tot slot worden
de dienstverleners vergeleken met de kortgestraften uit de vergelijkingsgroep.

3 Kenmerken van de dienstverleners

Voor de recidivestudie zijn gegevens verzameld van in totaal 902 dienstverleners; tabel 1 in bijlage 2 geeft de verdeling naar onderzoeksarrondissement aan. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van de
dienstverleners beschreven. Voor de beschrijving geldt dat een nadere uitsplitsing van de gegevens naar bijvoorbeeld geslacht of leeftijd van de
dienstverleners alleen plaatsvindt indien zich in genoemde opzichten (statistisch) significante dan wel opmerkelijke verschillen voordoen. Dit geldt ook
voor de hoofdstukken 4 tot en met 7.

3.1 Demografische kenmerken
Geslacht
Onder de 902 dienstverleners bevinden zich 829 mannen (91,9%) en 73
vrouwen (8,1 %).
Leeftijd
De leeftijd van de dienstverleners varieert van 17 tot en met 66 jaar. De
gemiddelde leeftijd bij aanvang van de dienstverlening bedraagt 28,1 jaar.
Tabel 2 laat de leeftijd, ingedeeld in vijf categorieën, zien.
Kijken we naar de afzonderlijke arrondissementen, dan blijken de dienstverleners uit Groningen relatief ondervertegenwoordigd te zijn in de twee
jongste leeftijdscategorieën (samen 35% tegenover ten minste 52% in de andere arrondissementen) en relatief oververtegenwoordigd in de twee oudste
leeftijdscategorieën (40% tegenover maximaal 27%). De gemiddelde leeftijd
van de Groningse dienstverleners is met 31 jaar dan ook significant hoger
dan in de andere arrondissementen (p <0,0l).

Tabel 2: Leeftijd van de dienstverleners in vijf categorieën, in % (n=902)
leeftijd

%

s20 jaar
21 t/m 25 jaar
26 t/m 30 jaar
31 t/m 40 jaar
>40 jaar

22,2
29,6
18,4
17,0
12,9

totaal

100
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Tabel 3: Dagelijkse bezigheden van de dienstverleners, in % (n=664)
dagelijkse bezigheid

%

betaald werk
school/studie
geen, uitkering*
anders**

39,8
5,3
52,7
2,2

totaal

100

* Waarvan de helft werkloosheids-, een achtste arbeidsongeschiktheids- en een derde
onbekende uitkeringen.
** Waarvan 8 maal huisvrouw en 7 maal militaire dienst.

Geboorteland 12
Het aantal dienstverleners dat in Nederland is geboren, is veruit het grootst:
88,4%. Dienstverleners die in Suriname zijn geboren, komen met 4,7% op
de tweede plaats, gevolgd door dienstverleners van Marokkaanse en Turkse
origine (respectievelijk 1,7% en 1,2%). Andere landen, waaronder Indonesië, de Nederlandse Antillen, Duitsland, Groot-Brittannië, Tunesië en Ghana, komen 'elk in minder dan 1 % van de gevallen voor.
Dagelijkse bezigheden
De voornaamste dagelijkse bezigheden van de dienstverleners staan
vermeld in tabel 3. Het gaat om bezigheden op het moment van aanmelding
bij het Bureau Alternatieve Sancties. Dit gegeven is bekend van 664
dienstverleners.
Persoonlijke problemen
Van227 dienstverleners is bekend of, en zo ja, wat voor persoonlijke problemen zij hadden. Van dergelijke problemen was sprake bij 150 dienstverleners (66,1%). De meeste problemen speelden op het gebied van alcohol/
drugs (52%), gevolgd door lichamelijke problemen (22,7%) en psychische/
psychiatrische problemen (10,4%). Problemen in de relatiesfeer of op financieel gebied speelden, voor zover bekend, bij minder dan 10% van de
dienstverleners.

3.2 Justitiële verleden
Gegevens omtrent het justitiële verleden van de dienstverleners zijn afkomstig uit de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister. Deze uittrek12 Aangezien de nationaliteit of etnische achtergrond van de dienstverleners in de meeste gevallen onbekend is en het uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister alleen het geboorteland vermeldt, wordt hier volstaan met het geboorteland.
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sels zijn beschikbaar van 879 dienstverleners (97,5%). Van deze 879 dienstverleners zijn er 718 (81,7%) al eens eerder met justitie in aanraking geweest. Het aantal eerdere justitiecontacten onder de 718 dienstverleners varieert van 1 t/m 72; het gemiddelde aantal eerdere justitiecontacten bedraagt
7,4. Dit gemiddelde wordt nogal opgetrokken door een kleine groep dienstverleners met relatief veel eerdere justitiecontacten. Meer dan de helft van
de 718 dienstverleners heeft namelijk ten hoogste vier eerdere justitiecontacten achter de rug. Een maat die minder gevoelig is voor een dergelijk
scheve verdeling, is de mediaan (de waarde waarop en waaronder precies
de helft van alle observaties ligt; ook wel de middelste waarde genoemd).
Voor de 718 dienstverleners met één of meer eerdere justitiecontacten bedraagt de mediaan 4.
Het aantal dienstverleners dat reeds eerder wegens strafbare feiten veroordeeld is, bedraagt 557 (oftewel 63,4% van de 879 dienstverleners). Van
deze 557 dienstverleners is 52% maximaal twee keer eerder veroordeeld;
het gemiddelde ligt op 3,4. Net als bij de eerdere justitiecontacten wordt
ook het gemiddelde aantal eerdere veroordelingen opgetrokken door een
kleine groep dienstverleners met verhoudingsgewijs veel eerdere veroordelingen. Berekenen we ook hier de mediaan, dan blijkt deze weer lager te
liggen, namelijk op 2.
Het justitiële verleden van de mannen en de vrouwen onder de dienstverleners blijkt significant te verschillen. Hetzelfde geldt voor de dienstverleners die wel en degenen die niet in Nederland zijn geboren. Zo ligt het aantal dienstverleners met eerdere justitiecontacten/veroordelingen onder de
mannelijke dienstverleners 10% tot 20% hoger dan onder de vrouwelijke
dienstverleners.'3 Een zelfde verschil zien we bij dienstverleners die wel
respectievelijk niet in Nederland zijn geboren.14 Ook de leeftijd vertoont
een samenhang met het justitiële verleden. Zoals figuur 2 laat zien, verschilt het percentage dienstverleners met eerdere justitiecontacten per leeftijdscategorie slechts weinig.` Het gemiddelde aantal eerdere justitiecontacten neemt echter significant toe tot aan het 26e à 30e levensjaar, om daarna
weer iets af te nemen.16 Hetzelfde geldt voor de mediaan.17 Wat betreft
de eerdere veroordelingen, zien we een significante toename van zowel het
percentage dienstverleners als het gemiddelde en de mediaan tot ongeveer
het 26e jaar; daarna zijn de cijfers min of meer gelijk.18

13
14

X2-toets, p<0,01.
Onbekend is overigens of de dienstverleners die niet in Nederland zijn geboren, in hun
land van herkomst eventueel al met justitie in aanraking zijn geweest.

Is

X2-toets, p=0,09.

16

F-toets; p<0,01.
Deze stijgt van 3 in de leeftijdscategorie s20 jaar tot 6 in de categorie 26 t/m 30 jaar, en
neemt daarna weer af tot 4 in de categorie >40 jaar. Mediaantoets; p <0,01.

17
ls

X2-toets, F-toets, mediaantoets; p<0,01.
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Figuur 2: Percentage dienstverleners met eerdere justitiecontacten en het gemiddelde aantal
eerdere justitiecontacten, per leeftijdscategorie (n=879)

100

< 21 jaar

21-25jaar

26.30 jaar

31.40 jaar

> 40 jaar

totaal

Tabel 4: Zwaarste afdoening van de eerdere justitiecontacten van de dienstverleners, in %
(n=718)
zwaarste afdoening
sepot
transactie
voeging bij de uitgangszaak
vrijspraak
berisping
schuldig zonder toepassing van straf
ov boete
ov/vw boete
ov boete + vw vrijheidsstraf
vw vrijheidsstraf
ov/vw vrijheidsstraf
ov vrijheidsstraf
anders*
totaal
* Waarvan 1 maal ots, 1 maal jeugd-tbs en 3 maal tbs.

15,6
3,1
3,0
0,1
0,3
0,3
11,7
1,4
23,1
7,0
13,1
20,2
1,1
100
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Tabel 4 vermeldt de zwaarste afdoening van de justitiecontacten die voor
de uitgangszaak plaatsvonden. Zoals uit de tabel kan worden afgeleid, heeft
33% van de dienstverleners in het verleden een (deels) onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf gekregen.
De zwaarste afdoening van de eerdere justitiecontacten van de dienstverleners verschilt nogal per leeftijd(scategorie). Zo neemt het aantal dienstverleners dat eerder een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf heeft gekregen, toe van 17% van de leeftijdscategorie 17 t/m 20 jaar tot zo'n 40%
van de dienstverleners van 26 jaar en ouder. De (deels) onvoorwaardelijke
boetes geven een soortgelijk beeld te zien. Zij stijgen van 10% van de
dienstverleners in de leeftijdscategorie 17 t/m 20 jaar tot 19% van de
dienstverleners van 41 jaar en ouder. De afdoeningen door het openbaar
ministerie geven precies het omgekeerde beeld te zien. Hier neemt het percentage afdoeningen door de officier van justitie af van 39 van de jongste
dienstverleners naar 5 van de oudste dienstverleners.

4

Kenmerken van de opgelegde
dienstverleningen

4.1 Uitgangsdelict
De informatie over de misdrijven die tot het opleggen van de dienstverleningen leidden is, net als de gegevens over het justitiële verleden, afkomstig
uit de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister. Tabel 5 vermeldt
het zwaarstbedreigde delict van de uitgangszaak, ingedeeld naar type. De
gemiddelde maximale strafdreiging volgens het Wetboek van Strafrecht
voor de genoemde delicten bedraagt zes jaar.
Ten aanzien van het geslacht en de leeftijd van de dienstverleners vallen
enkele verschillen te constateren. Zo blijken vrouwelijke dienstverleners
verhoudingsgewijs meer vermogens- en Opiumwetdelicten te hebben gepleegd dan mannelijke dienstverleners. Agressieve delicten, zedendelictent9, Wapenwetdelicten en delicten tegen de openbare orde en het gezag
komen bij vrouwen daarentegen niet of nauwelijks voor. Valsheid in geschrifte, waaronder uitkeringsfraude en het innen van gestolen cheques, was
bij de vrouwelijke dienstverleners het meest frequent aanleiding tot het opleggen van dienstverlening (36,2%). Eenvoudige diefstal en Opiumwetdelic-

Tabel 5: Zwaarstbedreigde delict van de uitgangszaak van de dienstverleners, ingedeeld naar
type, in % (n=879)
zwaarstbedreigde delict

%

openbare orde en gezag
agressie tegen personen
agressie tegen zaken
zedendelicten
vermogensdelicten
verkeersdelicten
Opiumwetdelicten
Wapenwetdelicten
overig

4,6
9,0*
3,4
2,2
66,4**
9,8***

totaal

3,1
1,0
0,5
100

* Waarvan 5,0% zware mishandeling en 1,8% eenvoudige mishandeling.
** Waarvan 3,5% eenvoudige diefstal, 38,3% diefstal in vereniging/met braak, 4,6% diefstal met geweld en 13,5% valsheid in geschrifte.
*** Waarvan 7,8% rijden onder invloed.

19 Voornamelijk ontucht met minderjarigen.

26

Hoofdstuk 4

ten komen bij de vrouwen ongeveer even vaak voor als diefstal met braak /
in vereniging (elk zo'n 15%). Een aantal (typen van) delicten blijkt verder
minder vaak voor te komen naarmate de dienstverleners ouder zijn. Zo
neemt het aantal personen dat zich schuldig heeft gemaakt aan misdrijven
tegen de openbare orde en het gezag af van 10% van de 17- t/m 20-jarigen
tot 0% van de 40+-ers. Agressieve delicten tegen personen en vermogensdelicten geven een zelfde beeld te zien (respectievelijk van 11 % naar 6%
en van 73 % naar 54 %). Een uitzondering echter vormt valsheid in geschrifte. Dit vermogensdelict neemt namelijk toe van 1 % van de 17- t/m 20-jarigen tot 31 % van de 40+-ers. Het aantal personen dat naar aanleiding van
een verkeersdelict dienstverlening heeft gekregen, neemt eveneens toe met
de leeftijd van de dienstverleners: van 0,5% van de 17- t/m 20-jarigen tot
28% van de 40+-ers.

4.2 Justitiële instantie die de dienstverlening heeft opgelegd en
dienstverleningsmodaliteit
Van de onderzochte dienstverleningen is 63% opgelegd door de politierechter, ruim 21 % door de meervoudige kamer en bijna 10% door het gerechtshof. Van de in totaal 19 dienstverleningen (2,1 %) die door de officier van
justitie zijn opgelegd, vonden er 17 plaats in het arrondissement Maastricht.
De meest gebruikte modaliteit voor het opleggen van de dienstverleningen
is uitstel van vonniswijzing (56,5%), gevolgd door bijzondere voorwaarden
bij een voorwaardelijke veroordeling (36,7%). Bijlage 2, tabellen 2 en 3,
geeft de verdeling naar justitiële instantie die de dienstverleningen heeft opgelegd en de dienstverleningsmodaliteit weer.

4.3 Aantal uren dienstverlening
Het aantal opgelegde uren dienstverlening varieert van 20 tot 400 uur. Bijna 20% van de opgelegde dienstverleningen duurt maximaal 50 uur, 65,0%
duurt tussen de 51 en 150 uur. Dienstverleningen van exact 150 uur komen
het meest voor (23,7%). In figuur 3 is de verdeling van het aantal opgelegde uren, in termen van korte, middellange en lange dienstverleningen,
weergegeven. Omdat er bij de samenstelling van de steekproef extra geselecteerd is op dienstverleningen van meer dan 150 uur, ligt het percentage
lange dienstverleningen in de steekproef zo'n 5% hoger dan in werkelijkheid (namelijk op 15,8% in plaats van op 11%). Onder de dienstverleners
uit Groningen en Maastricht, waar in 1987 niet of nauwelijks lange dienstverleningen zijn opgelegd, bedraagt het aantal onderzochte dienstverleningen van meer dan 150 uur respectievelijk 0% en 3,9%. Onder de dienstverleners uit de andere arrondissementen zijn de lange dienstverleningen
daarentegen iets oververtegenwoordigd. Vergelijken we de verdeling van
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Figuur 3: Verdeling naar aantal opgelegde uren dienstverlening (n=902)

51 t/m 150 uur

het aantal uren dienstverlening in de steekproef met die van het totale aantal dienstverleningen in elk van de onderzoeksarrondissementen in 1987,
dan blijken beide verdelingen echter vrij sterk overeen te komen (figuur 4).
Het gemiddelde aantal uren dienstverlening bedraagt 116 uur. Tussen de
arrondissementen doen zich in dit opzicht echter significante verschillen
voor. Zo duren de onderzochte dienstverleningen in de arrondissementen
Amsterdam, Arnhem en Den Haag gemiddeld zo'n 130 uur. In Groningen
daarentegen is de gemiddelde duur van de opgelegde werkstaffen veel korter: 80 uur. Maastricht en Utrecht liggen met respectievelijk 117 en 110
uur rond het algemeen gemiddelde.` De relatief korte gemiddelde duur
van de dienstverleningen in het arrondissement Groningen is voor een deel
toe te schrijven aan de aard van de gepleegde delicten. Aan verkeersdelinquenten, die in Groningen in 22% van de dienstverleners uitmaken, is namelijk gemiddeld de kortste dienstverlening opgelegd: 65,9 uur.21 Plegers
van zedendelicten kregen gemiddeld de langste dienstverleningen opgelegd:
159,5 uur. De rest zit rond het algemeen gemiddelde.
Er is geen verband gevonden tussen het aantal opgelegde uren dienstverlening en de leeftijd van de dienstverleners. Dienstverleners in de jongste
leeftijdscategorie (17 t/m 20 jaar) kregen bijvoorbeeld gemiddeld slechts
drie uur meer dienstverlening opgelegd dan de dienstverleners in de oudste
leeftijdscategorie.22 Ook het justitiële verleden van de dienstverleners - in

20 F-toets, p<0,01.
21

22

Echter, ook binnen de totale groep verkeersdelinquenten komen de Groningse dienstverleners er nog het beste van af. Terwijl de Groningse verkeerdelinquenten gemiddeld 48 uur
dienstverlening kregen, is aan de verkeersdelinquenten in de andere arrondissementen gemiddeld zo'n 80 uur dienstverlening opgelegd.
F-toets, p=0,44. De lineaire-correlatiecoëfficiënt voor het verband tussen leeftijd en aantal uren dienstverlening bedraagt -0,04. Ook voor een eventueel curve-lineair verband zijn
geen duidelijke aanwijzingen gevonden.
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Figuur 4: Aantal opgelegde uren dienstverlening voor het totale aantal dienstverleners in
1987* en voor de dienstverleners in de steekproef, per onderzoeksarrondissement
40
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* Omdat het onderzoek uitgaat van dienstverleningen die in (of rond) 1987 begonnen zijn en
de gegevens van de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen betrekking hebben
op dienstverleningen die in 1987 verzekerd zijn, kunnen de data uit beide bronnen iets van
elkaar verschillen.

termen van (aantal) eerdere justitiecontacten of veroordelingen, eventuele
eerdere onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen - is niet van invloed op het
aantal opgelegde uren dienstverlening. Hetzelfde geldt voor de voornaamste
dagbesteding van de dienstverleners: dienstverleners met een betaalde baan
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kregen gemiddeld 113 uur dienstverlening tegenover 118 uur voor degenen
met een uitkering.

4.4 Projectplaats en aard van de werkzaamheden
Niet alle 902 dienstverleners zijn tewerkgesteld op een projectplaats. In 20
gevallen (2,2%) kwam de dienstverlening namelijk niet tot stand. Het betreft 18 personen die niet reageerden op de oproep van de coordinator
dienstverlening om te verschijnen op het Bureau Alternatieve Sancties en 2
personen voor wie geen geschikte projectplaats kon worden gevonden.
De overige (882) dienstverleners zijn voornamelijk tewerkgesteld in zieken- of verpleeghuizen, bejaarden- of verzorgingstehuizen en instellingen
voor dierenverzorging, sport en spel, jeugd- en jongerenwerk en club- en
buurthuiswerk. Het werk dat zij daar verrichtten, ligt voornamelijk in de
sfeer van onderhoud-, schilder- en reparatiewerk, `klussen' en het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. In bijlage 2, tabellen 5 en 6, staat
de verdeling naar type projectplaats en aard van de dienstverleningswerkzaamheden vermeld.

5 Verloop en afloop van de
dienstverlening

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het verloop en de afloop van
de dienstverleningen. De informatie betreft voornamelijk de 865 dienstverleners die daadwerkelijk met hun dienstverlening zijn begonnen. De in totaal 37 personen (4,0%) die niet met hun werkstraf zijn gestart, worden in
de paragrafen 5.1 t/m 5.3 buiten beschouwing gelaten. Naast de 20 personen voor wie geen projectplaats kon worden gerealiseerd (zie paragraaf
4.4), zijn 17 dienstverleners niet op de projectplaats verschenen.

5.1 Periode tussen aanvang en einde van' de dienstverlening
De duur van de periode tussen aanvang en beëindiging van de dienstverlening23 varieert van 1 dag (8 dienstverleningen, oftewel 1,0%) t/m exact
twee jaar (1 dienstverlening die om onbekende reden verschillende keren
onderbroken is geweest). Dienstverleningen die langer dan een half jaar duren, zijn echter een uitzondering (3,3%). Meer dan 50% van de dienstverleningen eindigt binnen anderhalve maand en bijna 75% van de dienstverleningen binnen tweeëneenhalve maand.

5.2 Problemen tijdens de uitvoering van de dienstverlening
Bij 186 dienstverleners (21,7%) zijn problemen tijdens de uitvoering van
de dienstverlening gemeld. Tabel 6 geeft aan welke problemen zoal voorkomen. Omdat er gemiddeld anderhalf probleem per dienstverlener zijn genoemd, telt het totaal op tot meer dan 100%.
Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen het optreden van problemen tijdens de dienstverlening en de leeftijd van de dienstverleners. Zo
neemt het aantal dienstverleningen waarbij problemen zijn opgetreden, significant af van 33% van de 17- t/m 20-jarigen tot 11% van de 40+-ers.24
Daarnaast valt er een positief verband te constateren tussen het optreden
van problemen tijdens de dienstverlening en het aantal opgelegde uren.z5

23

Ongeacht of de dienstverlening met positief resultaat is beëindigd dan wel voortijdig is
stopgezet.

24

X2-toets, p<0,01.

25

En wel van 11 % bij dienstverleningen van maximaal 50 uur tot 26% bij dienstverleningen
van meer dan 150 uur; X2-toets, p<0,01).
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Tabel 6: Aard van de problemen tijdens de dienstverlening, in % (n=186)
aard van de problemen

%

veel/lang afwezig wegens ziekte/ongeval
veel/lang afwezig wegens familie-omstandigheden
veel/lang afwezig zonder geldige reden
veel te laat zonder geldige reden
zonder reden weggebleven
komt afspraken niet na
toont te weinig inzet
is niet gemotiveerd
weigert opgedragen werk uit te voeren
voert opgedragen werk niet naar behoren uit
problemen met andere medewerkers op projectplaats
opnieuw opgepakt wegens strafbaar feit
overig

25,8
3,8
23,7
12,9
20,4
23,7
5,4
5,9
1,1
2,7
2,7
5,4
19,9

Ook het justitiële verleden is van invloed op het (problematische) verloop
van de dienstverlening. Onder de dienstverleners die eerder met justitie in
aanraking zijn geweest, is in 23,5% van de gevallen sprake van problemen
tijdens de dienstverlening. Bij de first offenders is dit percentage 11,7.16
Het aantal eerdere justitiecontacten en het al dan niet eerder veroordeeld
zijn tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is daarentegen niet van invloed
op het optreden van problemen tijdens de dienstverlening.

5.3 Opgedragen werkzaamheden naar behoren verricht
Informatie over de wijze waarop de dienstverleners de opgedragen werkzaamheden hebben verricht, is afkomstig uit ondermeer de afloopberichten
die door de coordinatoren dienstverlening aan het openbaar ministerie zijn
gestuurd. Uit deze afloopberichten blijkt dat 93,9% van de dienstverleners
de opgedragen werkzaamheden naar behoren heeft verricht. Net als bij de
problemen tijdens de dienstverlening is er een verband te constateren met
de leeftijd van de dienstverleners. Zo neemt het aantal dienstverleners dat
hun werk naar behoren heeft verricht, toe van 88,0% van de 17- t/m 20-jarigen tot 99,1 % van de dienstverleners van 41 jaar en ouder.27 Het aantal
opgelegde uren dienstverlening geeft een omgekeerd, zij het niet-significant
beeld te zien. Van de dienstverleners die een korte werkstraf (maximaal 50
uur) hebben gekregen, heeft 98,2% het werk goed verricht; van de
dienstverleners met een lange werkstraf 91,7%.21

26 X2-toets, p<0,01.
27 X1-toets, p<0,01.
28 X2-toets, p=0,07.
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Figuur 5: Wijze van beëindiging van de dienstverlening (n=900)

5.4 Beëindiging van de dienstverlening
Figuur 5 geeft aan op welke wijze de onderzochte dienstverleningen zijn
beëindigd.29 Tussen de arrondissementen zijn in dit opzicht geen grote verschillen te constateren. De leeftijd van de dienstverleners en het aantal opgelegde uren dienstverlening hangen echter wel samen met de wijze waarop
de dienstverleningen zijn beëindigd (figuren 6 en 7).
Dienstverleners die hun werkstraf met positief resultaat hebben beëindigd, zijn gemiddeld vier jaar ouder dan dienstverleners met een mislukte
of niet-gestarte dienstverlening?' Het gemiddelde aantal uren dienstverlening
bedraagt 112 bij een positief resultaat en 140 bij een negatief resultaat. Wat
betreft de invloed van het justitiële verleden op de afloop van de dienstverlening kan worden opgemerkt dat personen met een positief beëindigde
dienstverlening gemiddeld significant minder eerdere justitiecontacten (6,9)
achter de rug hadden dan personen met een mislukte/niet-gestarte dienstverlening (gemiddeld 10,5).31 Aanwijzingen voor een grotere kans op beëindiging met een negatief resultaat indien de dienstverlening wordt opgelegd
aan personen die eerder een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kregen, zijn
niet gevonden.
Dat problemen tijdens de dienstverlening niet automatisch hoeven te leiden tot het mislukken van de dienstverlening, valt af te leiden uit het feit
dat 56% van de 186 dienstverleningen waarbij problemen zijn opgetreden,

29

Hierbij zijn twee dienstverleners van wie uit het beschikbare materiaal niet kon worden
opgemaakt of de (gestarte) dienstverlening geslaagd was, buiten beschouwing gelaten.

30

Respectievelijk 28,6 en 24,3 jaar; t-toets; p<0,01.
T-toets, p< 0,01. De mediaan bedraagt respectievelijk 4 voor personen die hun dienstverlening met positief resultaat hebben beëindigd en 7 voor personen met een mislukte of
niet-gestarte dienstverlening (mediaantoets, p <0,01).
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Figuur 6: Percentage geslaagde en mislukte dienstverleningen naar leeftijd (n=900)
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Figuur 7: Percentage geslaagde en mislukte dienstverleningen naar opgelegde uren dienstverlening (n=900)
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Tabel 7: Afdoening van de uitgangszaak van de dienstverleners, in % (n=879)
afdoening uitgangszaak

%

sepot
schuldig zonder toepassing van straf
ov boete
ov boete + vw vrijheidsstraf
vw vrijheidsstraf
ov/vw vrijheidsstraf
ov vrijheidsstraf
onbekend, nog open

2,0
1,4
7,2
10,9
67,8
6,8*
3,6**
0,3

totaal

100

* Waarvan 2,3% na een mislukte dienstverlening; in de overige gevallen is het onvoorwaardelijk deel van de vrijheidsstraf wellicht opgelegd in verband met eerder ondergane preventieve hechtenis.
** Waarvan 1,1% na een mislukte dienstverlening in het kader van uitstel vonniswijzing en
0,2% na dienstverlening in het kader van schorsing van de preventieve hechtenis. In de
overige gevallen is, na een geslaagde dienstverlening, gratie verleend.

(uiteindelijk) toch geslaagd is. De aard van de opgelegde werkzaamheden
en het type projectplaats blijken niet van invloed te zijn op de wijze waarop
de dienstverleningen zijn beëindigd. Tabel 7 vermeldt hoe de uitgangszaak
(uiteindelijk) is afgedaan.

6 Recidive van de dienstverleners

In dit hoofdstuk komt de recidive van de dienstverleners aan bod. De gegevens die gepresenteerd worden, zijn afkomstig uit uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister en hebben betrekking op een periode van ongeveer vijf jaar. De term recidive wordt hierbij gehanteerd in de ruime betekenis van het woord. Alle in de uittreksels vermelde nieuwe justitiecontacten worden gerekend tot recidive, ongeacht hun afdoening.` Veroordelingen
wegens nieuwe strafbare feiten (reconvictions) worden apart behandeld (paragrafen 6.4 en 6.5).
Bij het vaststellen van de recidive van de dienstverleners is uitgegaan van
justitiecontacten die plaatsvonden na aanvang van de dienstverlening. Hiervoor is gekozen omdat de officiële afdoeningsdatum van de uitgangszaak,
zoals vermeld in de justitiële documentatie, (te) weinig houvast biedt. Zo
kunnen dienstverleningen die plaatsvinden in het kader van uitstel van vonniswijzing, al geruime tijd vóór de eindzitting zijn begonnen en beëindigd.
Bovendien is bij deze modaliteit de datum van de eerste, aangehouden strafzitting veelal onbekend. Bij dienstverleningen die als bijzondere voorwaarde
bij een voorwaardelijke veroordeling zijn opgelegd, kan er daarentegen tussen de rechterlijke afdoening en de aanvang van de dienstverlening geruime
tijd zijn verstreken. Dit soort van overwegingen geldt ook voor de andere
dienstverleningsmodaliteiten, zoals gratie of sepot na een geslaagde dienstverlening. Justitiecontacten die plaatsvonden in de periode tussen het opleggen van de dienstverlening (bijvoorbeeld als bijzondere voorwaarde) en de
start van de werkstraf, zijn derhalve buiten beschouwing gelaten. Indien de
uitgangszaak pas na beëindiging van de dienstverlening (definitief) werd afgedaan en de dienstverlener sinds de start van de werkstraf nieuwe strafbare
feiten pleegde, zijn deze justitiecontacten wel tot de recidive gerekend.

6.1 Aantal nieuwe justitiecontacten
Van de 879 dienstverleners van wie een uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister beschikbaar was, is 61,8% gedurende de onderzochte periode opnieuw met justitie in aanraking gekomen. Figuur 8 geeft de verdeling

32

Uitgezonderd justitiecontacten die later op het parket zijn ingeschreven en die bij de uitgangszaak zijn gevoegd; deze zijn tot de uitgangszaak gerekend. Dit soort van voegingen
kwam voor bij 195 van de 879 dienstverleners. Hetzelfde is overigens gedaan voor de
personen in de vergelijkingsgroep (hoofdstuk 7).
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Figuur 8: Aantal nieuwe justitiecontacten na aanvang van de dienstverlening (n=879)

3.5

van het aantal justitiecontacten na de uitgangszaak weer. Zoals uit de figuur
valt af te leiden, is 70% van de dienstverleners ten hoogste twee keer opnieuw met justitie in aanraking geweest en 84% ten hoogste vijf keer. De
overige dienstverleners hebben aanzienlijk vaker gerecidiveerd: het aantal
nieuwe justitiecontacten onder deze dienstverleners varieert van 6 tot en
met 69. Net als bij het justitiële verleden van de dienstverleners het geval
was (zie paragraaf 3.2), trekt deze relatief kleine groep het gemiddelde aantal nieuwe justitiecontacten voor de totale groep dienstverleners sterk omhoog. Dit wordt duidelijk wanneer we het gemiddelde en de mediaan met
elkaar vergelijken. Ligt het gemiddelde aantal nieuwe justitiecontacten. onder alle 879 dienstverleners op 3,3, de mediaan geeft aan dat de helft van
de dienstverleners ten hoogste één keer opnieuw met justitie in aanraking is
gekomen. Onder de 543 dienstverleners met één of meer nieuwe justitiecontacten - verder de recidiverende dienstverleners genoemd - liggen het gemiddelde en de mediaan op respectievelijk 5,4 en 2. Beide maten zullen bij
de beschrijving van de recidivegegevens gehanteerd worden.

6.2 Nieuwe justitiecontacten en kenmerken van de dienstverleners/dienstverlening
Ten aanzien van de recidive valt een aantal significante verschillen te constateren tussen de dienstverleners. Zo is 43% van de vrouwelijke dienstverleners opnieuw met justitie in aanraking gekomen, tegenover 63% van de
mannelijke dienstverleners.33 Figuur 9 laat het verband zien tussen leeftijd
en recidive. Zoals uit de figuur blijkt, neemt niet alleen het percentage re-

33 X2-toets, p< 0,01. Het aantal nieuwe justitiecontacten verschilt echter niet significant.
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Figuur 9: Percentage recidiverende dienstverleners en het gemiddelde aantal nieuwe justitiecontacten, per leeftijdscategorie (n=879)
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cidivisten af met de leeftijd van de dienstverleners, maar ook het aantal
nieuwe justitiecontacten (van de recidiverende dienstverleners).34
Het justitiële verleden van de dienstverleners hangt eveneens samen met
recidive. Van de dienstverleners met eerdere justitiecontacten is 67% opnieuw met justitie in aanraking gekomen. Het gemiddelde aantal recidivecontacten binnen deze groep ligt op 5,7, de mediaan op 3. Bij de first offenders daarentegen, van wie 38,5 % heeft gerecidiveerd, ligt het gemiddelde op 2,5 en de mediaan op 1,5.35 Tussen het aantal justitiecontacten voorafgaand aan en volgend op de dienstverlening blijkt een duidelijk, lineair
verband te bestaan. De Pearson correlatiecoëfficiënt, die de sterkte van het
verband tussen het aantal contacten voor en na de uitgangszaak aangeeft,
heeft een waarde van 0,37 (p<0,01, eenzijdig getoetst).
Kijken we naar het delict(type) waarvoor de dienstverlening is opgelegd
(bijlage 2, tabel 7), dan valt op dat plegers van agressieve delicten tegen
zaken, zedendelicten en wapenwetdelicten aanzienlijk minder (vaak) hebben
gerecidiveerd dan plegers van andere delicten. Het aantal recidivisten onder

34

35

De mediaan neemt af van 3 bij de jongste leeftijdscategorie naar 1 bij de oudste categorie.
Mediaantoets; p<0,01.
Achtereenvolgens X2-toets, t-toets, mediaantoets; p <0,01.
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Figuur 10: Percentage recidiverende dienstverleners en het gemiddelde aantal nieuwe justitiecontacten, naar wijze van beëindiging (n=877)
100

verkeersdelinquenten ligt ongeveer 10% lager dan gemiddeld. Bij deze delicten dient men zich overigens te realiseren dat het om betrekkelijk kleine
aantallen dienstverleners gaat (:586 personen). Onder de vermogensdelinquenten, die een betrekkelijk grote groep dienstverleners vormen
(n=584),valt een relatief hoog percentage recidivisten te constateren bij de
delicten eenvoudige diefstal, diefstal in vereniging / met braak en diefstal
met geweld (±75%). Van de plegers van valsheid in geschrifte is
daarentegen slechts 35 % opnieuw met justitie in aanraking gekomen.
Het aantal opgelegde uren dienstverlening blijkt niet van invloed te zijn
op de recidive van de dienstverleners. Dit geldt zowel voor het aantal
dienstverleners dat heeft gerecidiveerd, als voor het aantal recidivecontacten onder de dienstverleners.` Hetzelfde geldt voor de aard van de opgelegde werkzaamheden en het soort van projectplaats waar de dienstverlening is
verricht. De wijze waarop de dienstverlening is verlopen en beëindigd is
daarentegen wel van invloed op de recidive. Van de dienstverleners van
wie de werkstraf 'met problemen gepaard gepaard ging, recidiveerde bijvoorbeeld 74,2%, tegenover 57,0% van de dienstverleners met een pro-

36 X2-toets, p=0,38; F-toets, mediaantoets, p>0,01.
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Tabel 8: Duur van de periode tussen de aanvang van de dienstverlening en de afdoening van
het eerstvolgende justitiecontact, in % (n=494)
duur periode
s 3 maanden
4 t/m 6 maanden
7 t/m 12 maanden
1 t/m 2 jaar
2 t/m 3 jaar
3 t/m 4 jaar
4 t/m 5 jaar
> 5 jaar
totaal

5,9
7,9
20,8
33,4
14,6
10,7
4,9
1,8
100

bleemloos verlopen werkstraf.37 Figuur 10 toont het percentage recidivisten
en het gemiddelde aantal nieuwe justitiecontacten onder de dienstverleners
van wie de werkstraf met positief respectievelijk negatief resultaat is beëindigd. Zowel het percentage als het gemiddelde aantal verschillen significant
(p<0,01). Hetzelfde geldt voor de mediaan, die respectievelijk 2 (bij geslaagde dienstverleningen) en 6 (bij mislukte dienstverleningen) bedraagt.

6.3 Duur van de periode tot aan het eerste nieuwe justitiecontact
Zoals in paragraaf 2.3 is aangegeven, vermelden de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister geen pleegdata van delicten. De meest nauwkeurige schatting van de duur van de periode tussen de aanvang van de
dienstverlening en de pleegdatum van het eerstvolgende delict is derhalve
gebaseerd op de inschrijfdatum van het nieuwe justitiecontact op het parket.
Echter, de inschrijfdata staan niet consequent in de justitiële documentatie
vermeld. Met name bij veel van de justitiecontacten die in de jaren 1987 en
1988 zijn ingeschreven, ontbreekt dit gegeven.
Omdat de afdoeningsdatum van het eerste justitiecontact na de dienstverlening doorgaans wel bekend was - 49 zaken (9,0 %) stonden nog open - is
deze datum gebruikt om de duur van de periode tot aan het eerstvolgende
justitiecontact te berekenen. Tabel 8 vermeldt de duur van de periode tussen de aanvang van de dienstverlening en de afdoening van het eerstvolgende justitiecontact. De gegevens hebben betrekking op 231 zaken (46,8%)
die door het openbaar ministerie zijn afgedaan en 263 zaken (53,2%) die
door de rechter zijn afgedaan.38 De 49 nog openstaande zaken zijn buiten
beschouwing gelaten.

37 XI-toets, p<0,01.
38 Waarvan 74 met een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.
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Zoals uit de tabel kan worden afgeleid, is 34,6% van de nieuwe justitiecontacten binnen een jaar na aanvang van de dienstverlening afgedaan. Bijna
70% van de justitiecontacten is binnen een periode van maximaal twee jaar
afgedaan. Gemiddeld verstreek er tussen de aanvang van de dienstverlening
en de afdoening van het eerstvolgende justitiecontact een periode van 1,8
jaar. Significante verschillen doen zich alleen voor bij de leeftijd van de recidiverende dienstverleners en de wijze waarop hun dienstverlening is verlopen. Zo neemt de gemiddelde duur van de periode tot aan de afdoening
van het eerstvolgende justitiecontact toe van 1,6 jaar bij dienstverleners in
de leeftijdsklasse van 17 t/m 20 jaar tot 2,5 jaar bij de dienstverleners van
41 jaar en ouder.39 Bij de dienstverleners die de opgedragen werkzaamheden
naar behoren hebben verricht, tijdens de dienstverlening geen problemen
hebben `veroorzaakt' enlof, meer in het algemeen, hun dienstverlening met
positief resultaat hebben beëindigd, vond de afdoening van het eerstvolgende justitiecontact gemiddeld een half jaar later (na 1,9 jaar) plaats dan bij
de dienstverleners van wie de werkstraf in genoemde opzichten minder
goed verliep.`

6.4 Veroordelingen na de uitgangszaak
Van de 543 dienstverleners die na de uitgangszaak opnieuw met justitie in
aanraking zijn gekomen, is 69,4% (377 personen) één of meer keer veroordeeld. Figuur 11 geeft het aantal veroordelingen na de uitgangszaak weer.
De gegevens hebben betrekking op de 543 dienstverleners die na de start
van de dienstverlening opnieuw met justitie in aanraking zijn gekomen. Het
gemiddelde aantal veroordelingen onder de recidiverende dienstverleners
bedraagt 1,5, de mediaan ligt op 1. Tussen de veroordelingen na de uitgangszaak en de kenmerken van de dienstverleners/dienstverleningen vallen
soortgelijke verbanden te constateren als beschreven in paragraaf 6.2. De
gemiddelde duur van de periode tot aan de eerste veroordeling na de uitgangszaak bedraagt precies twee jaar (zie ook bijlage 2, tabel 8).

6.5 Aard van de recidivedelicten
Zoals in paragraaf 6.1 is aangegeven, zijn de 543 recidiverende dienstverleners na de uitgangszaak gemiddeld 5,4 keer met justitie in aanraking geweest. In de meeste gevallen gaat het daarbij om verschillende delicttypen.
Tabel 9 geeft het zwaarstbedreigde delict na de uitgangszaak weer, ingedeeld naar type.

39 F-toets, p <0,01.
40 1,3 jaar; t-toets, p<0,01.
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Figuur 11: Aantal nieuwe veroordelingen na aanvang van de dienstverlening onder de recidiverende dienstverleners (n=543)

6 en meer

Tabel 9: Zwaarstbedreigde delict gepleegd door de recidiverende dienstverleners, ingedeeld
naar type; in % (n=543)
zwaarstbedreigde delict

%

openbare orde en gezag
agressie tegen personen
agressie tegen zaken
zedendelicten
vermogensdelicten
verkeersdelicten
Opiumdelicten
Wapenwetdelict
overig

6,3
11,6
5,92,2
53,0
11,8
7,7
1,1
0,4

totaal

100

Vergelijken we het zwaarstbedreigde delict na de uitgangszaak met het
zwaarste delict waarvoor de dienstverlening indertijd is opgelegd, dan ontstaat het beeld van figuur 12. 70% van alle justitiecontacten die na aanvang
van de dienstverlening plaatsvonden, betreft delicten waarop, in het `ergste'
geval, een even zware strafdreiging staat als op het zwaarste delict van de
uitgangszaak. Significante verschillen doen zich alleen voor tussen dienstverleners die wel en degenen die niet reeds voor de uitgangszaak zijn veroordeeld. Van de dienstverleners die niet eerder veroordeeld zijn, heeft
50,9% uitsluitend minder zware delicten gepleegd na de uitgangszaak. Onder de dienstverleners die wel eerder veroordeeld zijn, ligt dit percentage
op 33,4."
Tabel 10 vermeldt de zwaarste afdoening van de justitiecontacten die na
de uitgangszaak plaatsvonden. Zoals verwacht mag worden, is er een duidelijk verband tussen het aantal justitiecontacten na de uitgangszaak en de

41 J2-toets, p<0,01.
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Figuur 12: Relatieve ernst van het zwaarste recidivedelict van de recidiverende dienstverleners (n=543)

Tabel 10: Zwaarste afdoening van de recidivecontacten van de dienstverleners, in % (n=543)
zwaarste afdoening

%

sepot
transactie
vrijspraak
schuldig zonder toepassing van straf
ov boete
ov/vw boete
ov boete + vw vrijheidsstraf
vw vrijheidsstraf
ov/vw vrijheidsstraf
ov vrijheidsstraf
dienstverlening
onbekend, nog open

10,5
6,5
1,5
0,2
10,7
1,1
12,2
5,9
7,6
23,8
5,5
14,7

totaal

100

zwaarte van de afdoening. Zo zijn de dienstverleners die na de uitgangszaak
`slechts' een sepot of een transactie hebben gekregen, gemiddeld iets meer
dan één keer opnieuw met justitie in aanraking geweest. Dienstverleners die
na de uitgangszaak één of meer onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen kregen,
hebben daarentegen gemiddeld bijna twaalf nieuwe justitiecontacten achter
de rug.
Over de in totaal 170 dienstverleners die na de uitgangszaak een (deels)
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kregen, valt het volgende op te merken. In
de eerste plaats is er een duidelijk verband met de leeftijd van de dienstverleners. Van de recidiverende dienstverleners in de leeftijd van 17 t/m 20
jaar heeft namelijk 38,4% na de uitgangszaak een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gekregen, tegenover 11,4% van de recidiverende dienstverleners

Recidive van de dienstverleners

45

van 41 jaar en ouder.42 Ook valt er een samenhang te constateren met het
aantal opgelegde uren dienstverlening en het verloop en de afloop van de
werkstraf. Dienstverleners die later een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
opgelegd kregen, moesten gemiddeld 129 uur dienstverlening verrichten,
dienstverleners die een minder zware sanctie kregen, gemiddeld 111 uur.
Verder blijken er onder de dienstverleners die na de uitgangszaak tot een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn veroordeeld, 20% meer problematisch
verlopen en/of met negatief resultaat beëindigde dienstverleningen voor te
komen dan onder de recidiverende dienstverleners die later geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen.`

42 X2-toets, p<0,01.
43 Respectievelijk t-toets en X2-toets; p< 0,01.

7 Dienstverleners en kortgestraften: een
vergelijking

Om de recidivegegevens van de dienstverleners beter te kunnen interpreteren is een vergelijkingsgroep samengesteld, bestaande uit personen die in
1987 veroordeeld zijn tot een korte voorwaardelijke of (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Zoals in hoofdstuk 2 uitgebreid aan de orde is gekomen, is de vergelijkingsgroep - per arrondissement - gematcht op leeftijd,
geslacht, geboorteland en uitgangsdelict van de dienstverleners. Gegevens
omtrent het justitiële verleden en de eventuele recidive sinds de vrijheidsstraf komen uit de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister die,
net als voor de dienstverleners, eind 1992 zijn opgevraagd. Van in totaal
946 van de 1.009 geselecteerde personen in de vergelijkingsgroep (93,8%)
was een dergelijk uittreksel beschikbaar. Bijlage 2, tabel 9 geeft de verdeling van deze 946 personen over de zes onderzoeksarrondissementen weer.
In tabel 11 staat de verdeling van de personen in de vergelijkingsgroep
naar duur en aard van de opgelegde vrijheidsstraf vermeld. Deze verdeling
geldt, op enkele (kleine) afwijkingen na, ook voor elk onderzoeksarrondissement afzonderlijk. De groep komt wat betreft leeftijd(sverdeling), geslacht en zwaarstbedreigde delict van de uitgangszaak sterk overeen met de
dienstverleners. Zo ligt de gemiddelde leeftijd in de vergelijkingsgroep
slechts 0,3 jaar boven die van de dienstverleners. Het percentage mannen
onder de dienstverleners en kortgestraften bedraagt respectievelijk 91,9%
en 92,9%.44 De nagenoeg identieke verdeling naar het (zwaarstbedreigde)
delict dat tot het opleggen van de korte vrijheidsstraf respectievelijk de
dienstverlening heeft geleid, valt af te leiden uit bijlage 2, tabel 10.
Zoals in paragraaf 2.2 is opgemerkt, was het bij het samenstellen van de
vergelijkingsgroep niet mogelijk om (vooraf) te matchen op de aard/ernst

Tabel 11: Aantal personen in de vergelijkingsgroep, ingedeeld naar aard en duur van de opgelegde vrijheidsstraf en gemiddelde duur van de vrijheidsstraf (n=946)
aard en duur van de vrijheidsstraf

N

max. 3 maanden onvoorwaardelijk
3-6 maanden onvoorwaardelijk
max. 6 maanden voorwaardelijk

474
201
271

totaal

946

44 x2-toets, p=0,46.

%
50,1
21,3
28,6
100

gem. duur
1,2 mnd
4,6 mnd
1,6 mnd
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van het justitiële verleden. Gegevens hieromtrent waren namelijk niet opgenomen in het CBS-bestand dat voor de selectie van de vergelijkingsgroep
gebruikt is. Omdat dienstverlening (ook) volgens de in 1987 geldende richtlijnen uitsluitend mocht worden opgelegd ter vervanging van een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, is evenwel aangenomen dat het justitiële verleden van de onvoorwaardelijk gestraften uit de vergelijkingsgroep niet erg
zou verschillen van dat van de dienstverleners. Immers, de onvoorwaardelijk gestraften en de dienstverleners uit het onderzoek hebben min of meer
dezelfde delicten gepleegd, zijn ongeveer even oud en hebben een straf opgelegd gekregen die, in theorie althans, van een vergelijkbare zwaarte is.
Ervan uitgaande dat de straftoemeting voor een belangrijk deel bepaald
wordt door het justitiële verleden van de betrokkene, lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat (ook) het justitiële verleden van de dienstverleners
en van de onvoorwaardelijk gestraften min of meer overeen zou komen.45
Het opnemen van personen met een korte voorwaardelijke vrijheidsstraf in
de vergelijkingsgroep maakt het mogelijk om de dienstverleners te vergelijken met personen die, voor dezelfde delicten, een lichtere straf hebben gekregen. Behalve informatie over eventuele verschillen in recidive kan zo
een eerste indruk worden verkregen van de eventuele overeenkomst in het
justitiële verleden van dienstverleners en voorwaardelijk gestraften, oftewel
van het optreden van het verschijnsel `aanzuigende werking'.

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op het justitiële verleden
van de kortgestraften in de vergelijkingsgroep.

7.1 Het justitiële verleden
De uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister geven aan dat 829
van de 946 kortgestraften (87,6%) reeds voor de uitgangszaak wegens strafbare feiten met justitie in aanraking is geweest. Dit percentage ligt significant hoger dan onder de dienstverleners (81,7%).46 De verdeling naar leeftijd, geslacht en dergelijke van de kortgestraften met en degenen zonder
eerdere justitiecontacten komt echter overeen met die van de dienstverleners. Binnen de groep kortgestraften valt een aantal significante verschillen
te constateren. Figuur 13 geeft het percentage kortgestraften met eerdere
justitiecontacten per `subgroep' weer, evenals het gemiddelde aantal eerdere
contacten.` Ter vergelijking zijn tevens de gegevens van de dienstverleners
opgenomen. De verschillen in percentage, gemiddelde en mediaan zijn ge-

45 Uiteraard wordt de strafmaat ook bepaald door factoren als aantal gepleegde delicten, toe46
47

gebrachte schade of letsel, duur van de eventuele preventieve hechtenis en dergelijke. Dit
soort van aspecten is echter niet in het onderzoek betrokken.
X2-toets, p<0,01.
De mediaan, die eveneens significant verschilt, bedraagt 9 bij maximaal 3 maanden ov, 15
bij 3 tot 6 maanden ov, 5 bij maximaal 6 maanden ov en 4 bij dienstverlening.
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Figuur 13: Percentage kortgestraften en dienstverleners met eerdere justitiecontacten en het
gemiddelde aantal eerdere contacten
100

s0-
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40 -
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0

toetst voor de (drie subgroepen van) kortgestraften en de dienstverleners
gezamenlijk.
Zoals uit de figuur is af te leiden, ligt het percentage personen met eerdere justitiecontacten bij de onvoorwaardelijk gestraften 10-15% hoger dan
bij de voorwaardelijk gestraften en de dienstverleners. Dit geldt zowel voor
degenen met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal drie maanden als voor degenen met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van drie tot
zes maanden. Ook het aantal eerdere contacten ligt significant hoger onder
de onvoorwaardelijk gestraften. Een zelfde beeld valt te constateren bij de
eerdere veroordelingen van de kortgestraften (en de dienstverleners; bijlage
2, figuur 1). Net als bij de eerdere justitiecontacten is er weinig verschil
tussen dienstverleners en voorwaardelijk gestraften en liggen de percentages
en aantallen eerdere veroordelingen bij de onvoorwaardelijk gestraften significant hoger.
Tabel 12 geeft de zwaarste afdoening van de eerdere justitiecontacten
weer. De kortgestraften zijn hier samengenomen tot één groep. Het aantal
eerdere justitiecontacten dat maximaal door het openbaar ministerie is afgedaan, ligt onder de kortgestraften significant lager dan onder de dienstver-

50

Hoofdstuk 7

Tabel 12: Zwaarste afdoening van de eerdere justitiecontacten van kortgestraften (n=829) en
dienstverleners (n=718), in %
zwaarste afdoening
sepot
transactie
voeging bij de uitgangszaak
vrijspraak
berisping
schuldig zonder toepassing van straf
ov boete
ov/vw boete
ov boete + vw vrijheidsstraf
vw vrijheidsstraf
ov/vw vrijheidsstraf
ov vrijheidsstraf
anders
totaal

kortgestraften dienstverleners
7,4
1,7
1,6
0,4
0,2
0,0
6,4
0,2
12,8
5,9
13,1
46,9
3,3
100

15,6
3,1
3,0
0,1
0,3
0,3
11,7
1,4
23,1
7,0
13,1
20,2
1,1
100

leners.48 Dit verschil wordt echter voórnamelijk veroorzaakt door de onvoor-'
waardelijke gestraften. Onder de voorwaardelijk gestraften ligt het percentage eerdere afdoeningen door het openbaar ministerie namelijk nagenoeg
even hoog als onder de dienstverleners (te weten op 19,2). Hetzelfde geldt
voor de voorwaardelijke vrijheidsstraffen en de boetes. Eerdere (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, die in de totalè vergelijkingsgroep 60,0%
van de afdoeningen uitmaken, komen onder de voorwaardelijk gestraften in
niet meer dan 39,7% van de gevallen voor. Bijna even vaak dus als onder
de dienstverleners (33,3%).

7.2 Een tussenbalans
Hoewel de dienstverleners en de kortgestraften qua leeftijd, geslacht en uitgangsdelict sterk op elkaar lijken, houdt de overeenkomst op wanneer we
het justitiële verleden in de vergelijking betrekken. Zowel het aantal personen dat al voor de uitgangszaak met justitie in aanraking is geweest / is veroordeeld, als het aantal eerdere justitiecontacten/veroordelingen als de
zwaarste afdoening uit het verleden geven aan dat de dienstverleners nog de
meeste gelijkenis vertonen met personen die een korte voorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen. Zelfs indien we de dienstverleners vergelijken
met personen die een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal
één maand (in plaats van drie maanden!) hebben gekregen, valt de vergelij-

48 Respectievelijk 10,7% en 21,7%, )C-toets, p<0,01.
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king nog in het nadeel van de kortgestraften uit.49 Een en ander heeft belangrijke gevolgen voor de bruikbaarheid van de kortgestraften als vergelijkingsgroep in de recidivestudie. Het aantal justitiecontacten na de uitgangszaak hangt namelijk samen met het aantal justitiecontacten dat voor de uitgangszaak plaatsvond (r=0,50; p<0,01). Niet-lineaire, multivariate analyse
van het verband tussen het aantal eerdere justitiecontacten, het aantal nieuwe justitiecontacten en de afdoening van de uitgangszaak (dienstverlening,
voorwaardelijke of onvoorwaardelijke vrijheidsstraf) laat eveneens een duidelijke samenhang zien tussen het aantal eerdere en het aantal latere justitiecontacten. Het verband tussen de afdoening van de uitgangszaak en de eerdere en latere justitiecontacten wijst weliswaar in de verwachte richting
(een zwaardere sanctie naarmate het aantal justitiecontacten toeneemt),
maar is veel minder sterk dan (het verband) tussen het aantal justitiecontacten voor en het aantal contacten na de uitgangszaak (bijlage 3). Het zwaardere justitiële verleden van de onvoorwaardelijk gestraften verklaart dan ook
voor een belangrijk deel het verschil in recidive ten opzichte van de dienstverleners en voorwaardelijk gestraften, zoals beschreven in paragraaf 7.3.

7.3 Recidive
In deze paragraaf wordt ingegaan op de recidive van de dienstverleners en
van de kortgestraften uit de vergelijkingsgroep. Bij de kortgestraften gaat
het voor een deel om `illustratie'-materiaal. Immers, vanwege hun zwaardere justitiële verleden zijn de kortgestraften met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf doorgaans niet goed te vergelijken met de dienstverleners. De
voorwaardelijk gestraften zijn dit, althans wat hun justitiële verleden betreft, wel. Waar nodig, zal nader aandacht worden besteed aan de eventuele
verschillen en overeenkomsten in recidive tussen de voorwaardelijk gestraften en de dienstverleners. Net als bij de dienstverleners wordt de term recidive hier weer ruim opgevat: alle geregistreerde justitiecontacten na de uitgangszaak, ongeacht hun afdoening. De paragraaf wordt afgesloten met een
vergelijking tussen dienstverleners en kortgestraften met een ongeveer even
`zwaar' justitieel verleden. Het gaat dan om dienstverleners en kortgestraften die tien of meer eerdere justitiecontacten achter de rug hebben. Door
deze relatief `zware' subgroepen met elkaar te vergelijken wordt een indruk
verkregen van het mogelijke effect van de dienstverlening en de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op recidive.
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Zo is 95,2% van de `zeer' kort gestraften (s 1 maand ov) eerder met justitie in aanraking
geweest, tegenover 81,7 % van de dienstverleners. Het aantal eerdere justitiecontacten onder de zeer kort gestraften is eveneens significant hoger, te weten 11,7 (gemiddelde) en 7
(mediaan) versus respectievelijk 7,4 en 4 onder de dienstverleners.
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Figuur 14: Percentage kortgestraften en dienstverleners met nieuwe justitiecontacten en het
gemiddelde aantal nieuwe contacten
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7.3.1 Nieuwe justitiecontacten
Figuur 14 laat zien hoeveel kortgestraften en dienstverleners na de uitgangszaak opnieuw met justitie in aanraking zijn gekomen. Net als bij de justitiecontacten en veroordelingen voor de uitgangszaak (paragraaf 7.1) komt de
verdeling naar leeftijd, geslacht, uitgangsdelict en dergelijke onder de kortgestraften overeen met die onder de dienstverleners, zij het dat de percentages, gemiddelden en medianen onder de onvoorwaardelijk kortgestraften
(weer) significant hoger liggen dan onder de dienstverleners. Tenzij anders
vermeld, heeft de toetsing van verschillen in recidive steeds plaatsgevonden
voor de (drie subgroepen van) kortgestraften en dienstverleners gezamenlijk.
Uit de figuur valt af te leiden dat de personen met een korte voorwaardelijke vrijheidsstraf vrij veel overeenkomsten vertonen met de dienstverleners. Zo is het percentage voorwaardelijk gestraften dat opnieuw met justitie in aanraking' is gekomen, nagenoeg gelijk aan dat onder de dienstverleners. Het gemiddelde aantal nieuwe justitiecontacten ligt iets hoger dan on-
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Tabel 13: Duur van de periode tot aan de afdoening van het eerstvolgende justitiecontact van
kortgestraften en dienstverleners, in maanden (excl. nog openstaande zaken)
groep
max. 3 maanden ov (n=356)
(n=178)
3-6 maanden ov
max. 6 maanden vw (n=151)
(n=494)
dienstverleners

gemiddelde*

mediaan**

17,8
16,0
22,0
21,3

12
12
18
17

* F-toets, p< 0,01.
** Mediaantoets, p<0,01.

der de dienstverleners, maar het verschil is niet significant. 5° Hetzelfde
geldt voor de mediaan; deze bedraagt respectievelijk 3 en 2. Onder de onvoorwaardelijk gestraften daarentegen ligt niet alleen het aantal recidivisten
zo'n 20% tot 30% hoger, ook het aantal nieuwe justitiecontacten is bijna
twee tot drie keer zo hoog als onder de voorwaardelijk gestraften en de
dienstverleners.` De veroordelingen na de uitgangszaak, die een zelfde,
zij het minder extreem beeld te zien geven, zijn weergegeven in bijlage 2,
figuur 2.

7.3.2 Periode tot aan de afdoening van het eerstvolgende justitiecontact
De duur van de periode tot aan de afdoening van het eerstvolgende justitiecontact geeft enig inzicht in de recidivesnelheid van de dienstverleners en
de kortgestraften. Tabel 13 laat zien hoeveel maanden er doorgaans verstrijken voordat het eerste recidivecontact wordt afgedaan. Uit de tabel
blijkt dat de recidivesnelheid van de dienstverleners en de ' voorwaardelijk
gestraften nauwelijks verschilt. Hierbij dient echter te worden opgemerkt
dat de berekening van de recidivesnelheid van de dienstverleners enigszins
verschilt van die van de kortgestraften. Bij de dienstverleners is namelijk
uitgegaan van het moment van aanvang van de dienstverlening; een moment
dat (geruime tijd) voor of na de (uiteindelijke) afdoening van de uitgangszaak kan liggen. Bij de kortgestraften is de datum van onherroepelijkheid
van het vonnis als uitgangspunt genomen, in de regel twee weken na de
eindzitting. Bovendien geldt dat bij de personen die tot een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn veroordeeld, er geruime tijd verstreken kan
zijn voordat de straf is geëxecuteerd. Het is derhalve mogelijk dat het eerstvolgende justitiecontact plaatsvond nog voordat de vrijheidsstraf tenuitvoer
was gelegd.

50 T-toets, p=0,20.
51 De mediaan bedraagt 5 bij kortgestraften met maximaal 3 maanden ov en 11 bij kortgestraften met 3 tot 6 maanden ov.
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Figuur 15: Percentage kortgestraften en dienstverleners met nieuwe justitiecontacten en de relatieve ernst van het zwaarste recidivedelict
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De gemiddelde duur van de periode tot de eerstvolgende veroordeling, die
23,6 maanden bedraagt voor de kortgestraften en 24,0 maanden voor de
dienstverleners, verschilt niet significant (ook niet binnen de groep kortgestraften).52

7.3.3 Relatieve ernst van het zwaarste recidivedelict en zwaarste
afdoening na de uitgangszaak
Vergelijken we het zwaarstbedreigde delict van de uitgangszaak met het
zwaarstbedreigde delict van de justitiecontacten die later plaatsvonden, dan
ontstaat het beeld in figuur 15. Uit de figuur valt af te leiden dat de dienstverleners wat betreft de ernst van de door hen gepleegde recidivedelicten,
beter scoren dan de kortgestraften. De voorwaardelijk gestraften nemen in
dit opzicht een tweede plaats in.
Tabel 14 vermeldt de zwaarste afdoening van de recidivecontacten van
de kortgestraften en de dienstverleners over de onderzochte periode van vijf
jaar. Afdoeningen door het openbaar ministerie komen significant vaker

52 F-toets, p=0,23.
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Tabel 14: Zwaarste afdoening van de recidivecontacten van de kortgestraften (n=723) en de
dienstverleners (n=543), in %
zwaarste afdoening
sepot
transactie
vrijspraak
schuldig zonder toepassing van straf
ov boete
ov/vw boete
ov boete + vw vrijheidsstraf
vw vrijheidsstraf
ov/vw vrijheidsstraf
ov vrijheidsstraf
dienstverlening
anders
onbekend, nog open
totaal

kortgestraften dienstverleners
7,4
3,5
0,4
0,1
4,6
0,9
7,2
4,3
7,7
48,4
7,9
0,4
7,6
100

10,5
6,5
1,5
0,2
10,7
1,1
12,2
5,9
7,6
23,8
5,5
0,1
14,7
100

voor bij de dienstverleners (17,0%) dan bij de kortgestraften (10,9%).53
Hetzelfde geldt voor voorwaardelijke vrijheidsstraffen, al dan niet in combinatie met een geldboete. Bij de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen zien
we het omgekeerde: deze komen significant vaker voor onder de kortgestraften (56,1%) dan onder de dienstverleners (31,4%).S4 Voor elk van de
genoemde afdoeningen geldt evenwel dat het verschil tussen de dienstverleners en de voorwaardelijk gestraften slechts één of enkele procenten bedraagt. De verschillen in recidive tussen de dienstverleners en de kortgestraften betreffen in overgrote meerderheid de onvoorwaardelijk gestraften.

7.3.4 Nogmaals de recidive: een vergelijking van de `zware' gevallen
In de voorgaande subparagrafen is geconstateerd dat de onvoorwaardelijk
gestraften significant vaker, sneller en ernstiger recidiveren dan de dienstverleners. In de paragrafen 7.1 en 7.2 is echter ook geconstateerd dat de
onvoorwaardelijk gestraften doorgaans een veel zwaarder justitieel verleden
hebben dan de dienstverleners en dat dit justitiële verleden (mede) van invloed is op de recidive na de uitgangszaak. Dit maakt een vergelijking van
de recidive onder de totale groep dienstverleners en de totale groep onvoorwaardelijk gestraften onmogelijk.
Om toch iets te kunnen zeggen over het mogelijke effect van de dienstverlening en van de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op recidive zijn

53 X2-toets, p<0,01.
54 X2-toets, p <0,01.
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twee subgroepen geselecteerd, bestaande uit dienstverleners en onvoorwaardelijk gestraften met een ongeveer even zwaar justitieel verleden. Uitgangspunt voor de selectie vormt de mediaan van het aantal eerdere justitiecontacten onder de onvoorwaardelijk gestraften. Deze ligt, voor de totale groep
onvoorwaardelijk gestraften, op tien eerdere contacten.55 Deze waarde verdeelt de groep onvoorwaardelijk gestraften in twee segmenten: een relatief
licht en een relatief zwaar segment. Tot het zware segment behoren de onvoorwaardelijk gestraften met tien of meer eerdere justitiecontacten
(n=336). Hanteren we vervolgens hetzelfde criterium voor de selectie van
de dienstverleners, dan resteren 171 dienstverleners die, wat betreft hun
eerdere justitiecontacten, vergelijkbaar zijn met het zware segment van de
onvoorwaardelijk gestraften.` Vergelijking van de verdeling naar
geslacht, leeftijd, type uitgangsdelict en zwaarste afdoening in het verleden
in elke subgroep geeft aan dat de `zware' dienstverleners en de `zware'
kortgestraften ook in deze opzichten met elkaar overeenkomen. Hoewel het
criterium voor de selectie van beide subgroepen betrekkelijk arbitrair is,
levert deze `kunstgreep' in ieder geval twee groepen op die in alle
relevante opzichten voldoende vergelijkbaar zijn.
Figuur 16 geeft de recidive onder de 'zware' dienstverleners en onvoorwaardelijk gestraften weer. Niet alleen het percentage recidivisten is significant groter onder de onvoorwaardelijk gestraften, ook het gemiddelde en
de mediaan van de nieuwe justitiecontacten liggen significant hoger dan onder de dienstverleners."
De recidivesnelheid geeft een zelfde significant verschil te zien. Vindt de
eerstvolgende afdoening van de nieuwe justitiecontacten onder de 'zware'
onvoorwaardelijk gestraften gemiddeld 14,4 maanden na de uitgangszaak
plaats, onder de 'zware' dienstverleners bedraagt de duur van deze periode
gemiddeld 18,5 maanden. De mediaan bedraagt respectievelijk 10 en 15
maanden.58 Hoewel bijna 25% van de dienstverleners na de uitgangszaak
uitsluitend minder ernstige delicten heeft gepleegd, is het verschil in relatieve ernst van de recidivecontacten ten opzichte van de onvoorwaardelijk gestraften (15% minder ernstig) niet significant.59 Hetzelfde geldt voor de
percentages dienstverleners en onvoorwaardelijk gestraften die na de uit-

55 De onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen van maximaal drie maanden en van drie tot zes
56

57

58
59

maanden zijn hier gemakshalve samengenomen.
Helemaal gelijk is het justitiële verleden van de dienstverleners en de onvoorwaardelijk
gestraften echter niet. Het gemiddelde aantal eerdere justitiecontacten binnen de subgroepen bedraagt namelijk respectievelijk 19,9 en 26,7 (t-toets; p <0,01). Men kan zich echter
afvragen wat een aantal contacten meer of minder nog toevoegt aan de kans op recidive
van personen met minimaal tien eerdere justitiecontacten.
De mediaan bedraagt 12 voor de 'zware' kortgestraften en 5 voor de 'zware'
dienstverleners!
Respectievelijk t-toets en mediaantoets, p<0,01.
X'-toets, p=0,07.
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Figuur 16: Percentage `zware' onvoorwaardelijk kortgestraften en `zware' dienstverleners met
nieuwe justitiecontacten en het gemiddelde aantal nieuwe contacten

im
94,9

0
kortgestraften

dienstverleners

gangszaak wegens nieuwe justitiecontacten veroordeeld zijn.ó0 Het aantal
nieuwe veroordelingen en de mediaan verschillen echter wel significant. Zo
ligt het gemiddelde aantal veroordelingen na de uitgangszaak onder de
`zware' onvoorwaardelijk gestraften op 3,8 en onder de `zware' dienstverleners op 2,9; de mediaan bedraagt respectievelijk 3 en 2 nieuwe veroordelingen.ó1

7.4 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten
Gezien de centrale rol die de vergelijking van de dienstverleners met de
kortgestraften in dit onderzoek heeft gespeeld, en de veelheid aan informatie die deze vergelijking heeft opgeleverd, worden in deze laatste paragraaf
de belangrijkste onderzoeksresultaten (kort) op een rij gezet.
- Personen die in 1987 veroordeeld zijn tot een korte onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf, hebben een significant zwaarder justitieel verleden dan
personen (van gelijke leeftijd en geslacht) die, voor hetzelfde delict,

60 Respectievelijk 84,4% en 90,9%; X2-toets, p=0,15.
61 Respectievelijk t-toets en mediaantoets; p<0,01.
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dienstverlening of een voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd hebben
gekregen. Het justitiële verleden van de dienstverleners en de voorwaardelijk gestraften daarentegen verschilt weinig.
De onvoorwaardelijk gestraften recidiveren significant meer dan de voorwaardelijk gestraften en de dienstverleners. Deze uitkomst ligt, gezien
het zwaardere justitiële verleden van de onvoorwaardelijk gestraften,
echter in de lijn der verwachting. Het aantal justitiecontacten na de uitgangszaak hangt namelijk samen met het aantal eerdere justitiecontacten.
Tussen de dienstverleners en de voorwaardelijk gestraften valt weinig
verschil in recidive te constateren. Alleen de ernst van de recidivedelicten geeft een verschil te zien: van de dienstverleners heeft 39% uitsluitend minder ernstige recidivedelicten gepleegd, van de voorwaardelijk
gestraften 29%.
Vergelijking van het `zware' segment van de dienstverleners (personen
met tien of meer eerdere justitiecontacten) met het `zware' segment van
de onvoorwaardelijk gestraften toont aan dat de dienstverleners significant minder (snel) recidiveren dan de kortgestraften. Hoewel de indeling
in `zware' segmenten enigszins arbitrair is, maakt zij het mogelijk om
toch iets te zeggen over het eventuele effect van dienstverlening en korte
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen op recidive.

Summary

Since 1981 community service is part of the Dutch sentencing system.
Started as an experiment, the number of community services imposed yearly upon adult offenders rose sharply from 231 in 1981 to 8585 in 1992.
The Community Service Act, which came into force on December 1, 1989,
gave the sanction a legal base. Today community service is the most frequently imposed penalty in the Penal Code.
From the very start, community service was (and still is) meant as an alternative for short term imprisonment. Instead of being sent to prison for
six months or less, offenders are required to carry out unpaid work for the
general good (240 hours max.). It is unclear however in how many instances
the sanction genuinely substitutes a short unconditional prison sentence. Also, the effect on reoffending is still largely unknown. Does community service lead to less recidivism than does a short term prison sentence? The
Research and Documentation Centre conducts a extensive research on community service, aimed at answering these questions. This report presents the
outcomes of a comparative study in recidivism among persons sentenced to
community service respectively short term imprisonment in 1987. The second part of the study focuses on the application of community service in
1992. The results of this second study will be published later.
For the study in recidivism, data were collected on 902 persons who had
community service imposed upon them in 1987. This sample was compared
to 946 persons of the same age, sex and native country, who had committed a similar criminal offence but who were sentenced to a short term prison sentence. Of this matched comparison group, three-quarters had a (partially) unconditional prison sentence of six months or less. The remaining
quarter was sentenced to a completely suspended prison sentence of six
months maximum, a sentence considered to be less severe then a unconditional prison sentence or community service. Records of offences/(re-)convictions were used to study the nature and extent of the crimes committed
by members of both groups prior to and following the imposition of the sanction in 1987.
A rather unexpected finding was that community service was imposed,
in 1987, upon persons who generally had much less (and less severe) previous judicial contacts than had persons who were convicted to a unconditional prison sentence. The similarity of the community service group to
the comparison group persons who were convicted to a completely suspended prison sentence was striking however. This outcome suggests a
considerable net-widening effect of community service in 1987. It seems
that, in 1987, community service was imposed in 1987 upon persons who,
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given their delinquent behaviour, might as well have got a completely suspended sentence.
Comparison of persons given community service with persons given an
unconditional prison sentence who have an equally `severe' judicial background (reine or more previous judicial contacts) indicates that imposition of
community service does lead to less recidivism than does the imposition of
a unconditional prison sentence. So, as far as more `severe' offenders are
considered, community service seems to be preferable to a short term unconditional prison sentence.

Résumé

Depuis 1981, la peine de prestation de services (travail non-rémunéré d'intérêt général) est appliquée aux Pays-Bas. Cette peine a été en premier lieu
appliquée à titre expérimental et à petite échelle (231 en 1981). Cependant,
le nombre des peines de prestation de services infligées annuellement à des
personnes majeures a très rapidement progressé (jusqu'à 8585 en 1992!).
C'est pourquoi la prestation de services a, le Ier décembre 1989, été introduite dans le Code pénal comme troisième peine principale, à cóté de
l'amende et de la peine d'emprisonnement.
Dès le début, 1'objectif de l'application de la peine de prestation de services a été de réduire le nombre des courtes peines d'emprisonnement ferme
(six mois maximum). La question est cependant de savoir si elle est vraiment appliquée dans tous les cas concernés. En outre, on sait peu de choses
sur l'effet préventif de cette sanction. La peine de prestation de services
conduit-elle moins à la récidive qu'une courte peine d'emprisonnement
ferme?
Le Centre de documentation et de recherche scientifique (WODC) du
ministère de la Justice réalise une étude sur la peine de prestation de
services, dans laquelle les deux questions sont abordées. Le présent rapport
présente un compte-rendu de la première partie de l'étude, concernant la
récidive. La deuxième partie de l'étude, qui fera l'objet d'un second
rapport, est consacrée à l'application de la peine de prestation de services
en 1992.
En vue d'étudier la récidive, des données ont été réunies concernant 902
personnes condamnées en 1987 à la peine de prestation de services. Cet
échantillon a été comparé à un groupe de 946 personnes condamnées cette
même année à une courte peine d'emprisonnement ferme et qui, du point
de vue de l'áge, du sexe, du pays d'origine et du délit commis, correspondaient en tous points avec les `prestataires de services'. Sur les 946 personnes, 75% étaient condamnées à une peine d'emprisonnement (en partie)
ferme de six mois maximum et 25% étaient condamnées à une peine d'emprisonnement avec sursis de six mois maximum. Ce dernier groupe avait
donc été condamné, en théorie du moins, à une peine moins lourde que les
`prestataires de services' et les condamnés à l'emprisonnement ferme. Des
données fournies par la documentation judiciaire ont été utilisées afin
d'avoir un apercu de la nature et de l'ampleur des contacts avec la justice
avant et après 1987.
La conclusion la plus importante de l'étude de la récidive est que les
`prestataires de services' et les condamnés à l'emprisonnement (en partie)
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ferme ne peuvent pas, en tant que groupe, être comparés. Les `prestataires
de services' ont en règle générale un passé judiciaire beaucoup moins lourd
que les condamnés à une peine d'emprisonnement ferme : beaucoup moins
de contacts avec la Justice et de condamnations, des condamnations moins
lourdes. En revanche, la ressemblance avec les personnes condamnées à
une peine d'emprisonnement avec sursis est frappante. Il semble qu'il a été
question, en 1987 du moins, d'un effet d'aspiration et ce dans une mesure
non-négligeable : les peines de prestation de services étudiées ont été pour
la plupart infligées à des personnes qui, étant donné leur passé judiciaire,
auraient du, en fait, encourir une peine d'emprisonnement avec sursis.
Afin de pouvoir tout de même dire quelque chose sur l'effet de la peine de
prestation de services et d'une courte peine d'emprisonnement ferme sur la
récidive, deux sous-groupes ont été comparés entre eux. Il s'agit là de
`prestataires de services' et de personnes condamnées à une peine
d'emprisonnement ferme ayant les uns et les autres un passé judiciaire relativement lourd (10 contacts antérieurs avec la Justice ou plus). 11 est ressorti
de cette comparaison que les `prestataires de services' récidivaient significativement moins que les condamnés à une peine d'emprisonnement ferme.
Ceci est valable aussi bien pour le pourcentage de récidivistes (respectivement 82 % et 95 %) que pour le nombre de nouveaux contacts avec la Justice
et la rapidité de récidive. Dans la mesure ou il s'agit de personnes ayant un
passé judiciaire lourd, la peine de prestation de services est à préférer à
une courte peine d'emprisonnement ferme.
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Bijlage 2: Tabellen en figuren

Tabel 1: Onderzochte dienstverleners per arrondissement
arrondissement

n

Amsterdam
Arnhem
Den Haag
Groningen
Maastricht
Utrecht

153
158
153
157
128*
153

totaal

902

17,0
17,5
17,0
17,4
14,2
17,0
100

* Dat in Maastricht 128 dienstverleningen zijn onderzocht terwijl er in 1987 maar 127 zijn
opgelegd (zie paragraaf 2.1) valt te verklaren uit het feit dat een klein deel van de onderzochte dienstverleningen (iets minder dan 7%) in de eerste maand(en) van 1988 is aangevangen.
Tabel 2: Justitiële instantie die de dienstverlening heeft opgelegd, in % (n=891)*
instantie
politierechter
meervoudige kamer
gerechtshof
officier van justitie
kinderrechter
gratie-afdeling

totaal

63,1
21,5
9,9
2,1
1,2
2,1
100

* In elf gevallen kon de instantie die de dienstverlening heeft opgelegd niet worden
achterhaald.
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Tabel 3: Dienstverleningsmodaliteit, in % (n=889)
modaliteit

%

uitstel van vonniswijzing
bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling
positief advies bij gratieverzoek na geslaagde dienstverlening
schorsing preventieve hechtenis
sepot na geslaagde dienstverlening
geen eis tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraf na geslaagde dienstverlening

56,5
36,7
2,0
1,3
2,0
1,5

totaal

100

Tabel 4: Type projectplaats, in % (n=882)
projectplaats

%

instelling voor jeugd- en jongerenwerk
buurt- en clubhuis
(andere) instelling voor welzijnswerk
bejaarden-/verzorgingstehuis
zieken-/verpleeghuis
onderwijsinstelling
instelling voor sport en spel
instelling voor dierenverzorging
gemeentelijke instelling
bosbeheer-/natuurbeschermingsinstell ing
anders*
onbekend, niet vermeld

9,9
8,2
10,7
16,3
16,9
4,2
9,5
9,8
2,4
4,3
7,0
0,8

totaal

100

* Waaronder internaten, jeugdherbergen, documentatiecentra.
Tabel 5: Aard van de werkzaamheden; in % (n=882)
aard van de werkzaamheden

%

onderhoud-, schilder- en reparatiewerk
administratief werk
huishoudelijk werk (schoonmaken, keukenhulp)
klussen, combinaties van werkzaamheden
bos- en tuinbouw
anders*
onbekend, niet vermeld

28,6
6,0
26,7
27,6
4,3
2,7
4,1

totaal
* Waaronder vervoerswerkzaamheden, onderwijs geven, zwerfvuil opruimen.

100
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Tabel 6: Zwaarste delict uitgangszaak en justitiecontacten na de uitgangszaak: percentage
recidivisten, gemiddeld aantal (M) en mediaan (Md; n=879)
delicttype

% recidivisten

M*

Md*

openbare orde en gezag
agressie tegen personen
agressie tegen zaken
zedendelicten

67,5
62,0
40,0
47,4

4,2
6,4
1,7
1,4

3
2
1,5
1

vermogensdelicten

64,7

6,0

3

verkeersdelicten

51,2

2,2

2

opiumdelicten

66,7

3,3

3

wapenwetdelicten
overig

33,3
66,7

1,0
2,6

J**
1**

totaal

61,8

5,4

2

* Berekend voor de 543 recidiverende dienstverleners.
** Let op: het gaat hier om slechts 9 respectievelijk 5 dienstverleners.
Tabel 7: Duur van de periode tussen de aanvang van de dienstverlening en de eerste
veroordeling na de uitgangszaak, in % (n=377)
duur periode

%

5 3 maanden
4 t/m 6 maanden
7 t/m 12 maanden
1 t/m 2 jaar
2 t/m 3 jaar
3 t/m 4 jaar
4 t/m 5 jaar
> 5 jaar

2,7
3,2
16,7
36,9
19,4
14,8
5,0
1,3

totaal

100

Tabel 8: Aantal kortgestraften in de vergelijkingsgroep, per arrondissement
arrondissement

n

Amsterdam
Arnhem
Den Haag
Groningen
Maastricht
Utrecht

175
139
175
121
161
175

totaal

946

%

18,5
14,7
18,5
12,8
17,0
18,5
100
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Tabel 9: Zwaarstbedreigde delict van de uitgangszaak, gepleegd door dienstverleners
(n=879) en kortgestraften (n=946), in %
delict
openlijke geweldpleging
overig openbare orde en gezag
(poging tot) moord/doodslag
zware mishandeling
eenvoudige mishandeling
bedreiging met geweld
overige agressie tegen personen
brandstichting
vernieling/beschadiging
schennis der eerbaarheid
verkrachting
aanranding
ontucht met minderjarigen
valsheid in geschrifte
eenvoudige diefstal
diefstal met braak/in vereniging
diefstal met geweld
afpersing
verduistering
oplichting
heling
overig vermogensdelicten
rijden onder invloed
doorrijden na ongeval
rijden na ontzegging
weigeren onderzoek
dood/letsel door schuld
harddrugs
softdrugs
Vuurwapenwet
overige wetten

dienstverleners

kortgestraften

4,2
0,3
0,3
5,0
1,8
1,1
0,7
2,7
0,7
0,0
0,7
0,2
1,3
13,5
3,5
39,3
4,6
0,9
2,8
0,8
2,9
0,2
7,8
0,2
0,5
1,0
0,3
2,3
0,8
1,0
0,3

3,7
0,3
1,2
3,7
2,5
1,6
0,7
1,9
1,2
0,1
0,6
0,3
1,5
13,0
4,0
38,2
6,1
1,8
0,8
0,8
2,5
0,3
6,4
0,1
0,5
1,4
0,3
3,4
0,2
0,3
0,3
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Figuur 1: Kortgestraften en dienstverleners met eerdere veroordelingen: percentage, gemiddelde aantal (M) en mediaan (Md)
100

Figuur 2: Nieuwe veroordelingen onder de recidiverende kortgestraften en dienstverleners:
percentage, gemiddelde aantal (M) en mediaan (Md)
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Bijlage 3: Uitkomst niet-lineaire multivariate
analyse uit paragraaf 7.2

Met behulp van de procedure Princals is het verband nagegaan tussen het aantal
justitiecontacten voor de uitgangszaak, de wijze van afdoening van de uitgangszaak
en het aantal justitiecontacten na de uitgangszaak. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
regressie-analyse is deze techniek geschikt om zowel lineaire als niet-lineaire verbanden tussen variabelen te meten. Bovendien mogen de variabelen ook op nominaal of ordinaal niveau gemeten zijn, wat bijvoorbeeld bij de opgelegde sancties het
geval is.
Alvorens de Princals-analyse uit te voeren, zijn de meer extreme scores op de
variabelen `aantal justitiecontacten voor de uitgangszaak' en `aantal justitiecontacten
na de uitgangszaak' samengenomen, zodat een evenrediger verdeling van de dienstverleners en kortgestraften over deze variabelen is verkregen. Door deze hercodering zijn twee ordinale variabelen gecreëerd, van hetzelfde meetniveau als de afdoening van de strafzaak (deze loopt van voorwaardelijke vrijheidsstraf, via dienstverlening, naar respectievelijk maximaal 3 maanden en 3 tot 6 maanden onvoorwaardelijke vrijheidsstraf).
Figuur 1 toont de uitkomst van de Princals-procedure. In deze plot zijn de categorieën van de drie (gekwantificeerde) variabelen weergegeven als punten in een
tweedimensionale ruimte. Het voert te ver om hier uitgebreid op de (interpretatie
van de) uitkomsten van de analyse in te gaan. Er wordt volstaan met de opmerking
dat de hoek tussen de lijnen, die de categorieën van de variabelen met elkaar verbinden, indicatief is voor de correlatie tussen de variabelen. Een hoek van vrijwel
nul graden betekent een sterk verband, een hoek van 90 graden betekent geen verband tussen de variabelen. Het feit dat de lijnen die het aantal contacten voor de
uitgangszaak en het aantal contacten na de uitgangszaak weergeven, nagenoeg parallel worden geprojecteerd en dat de categorieën van beide variabelen op ongeveer
dezelfde plaats liggen, geeft aan dat er sprake is van een duidelijk, positief verband:
een groot aantal justitiecontacten voor de uitgangszaak hangt samen met een groot
aantal justitiecontacten na de uitgangszaak, en vice versa. De variabele die de afdoening van de strafzaak weergeeft, wijst weliswaar in de verwachte richting (een
zwaardere sanctie hangt samen met een groter aantal justitiecontacten), maar het
verband met beide eerder genoemde variabelen is veel minder sterk. De hoek tussen de variabelen bedraagt ongeveer 60 graden.
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Figuur 1: Uitkomst Princals-procedure

..afdoening uitgangszaak

2

<6mndVW

1,5.
.2

1
-0,5

1
0

0,5

1
1

1,5

Lijst van sinds 1989 verschenen rapporten in de reeks
ONDERZOEK EN BELEID van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum

Uitgave: Gouda Quint bv
1989
89. Ik zal eens even vragen naar zijn naam: voor- en nadelen van een legitimatieplicht
dr. G.J. Veerman; G. Paulides; dr. E.J. Hofstee
90. Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden 1
M. Junger; M. Zeilstra
91. Winkeldiefstal in Europees perspectief. Een vergelijkend onderzoek in
Amsterdam, Zi rich en Mi nchen
P. Kapteyn
92. Groepscommandanten bij de Rijkspolitie. Een beschrijvend onderzoek naar
hun werk en werkbeleving
drs. J.L. van Emmerik
93. Scheidingsmanieren. Het Buro Echtscheiding Groningen als experiment in
multidisciplinaire vroeghulp
drs. E. G.A. Hekman; drs. A. Klijn
94. Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland
drs. M.M.J. Aalberts
95. Tbs en recidive. Een vervolgstudie naar de recidive van ter beschikking
gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1979-1983
drs. J.L. van Emmerik
96. Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de WBF. Verslag
van een verkennend onderzoek
mr. drs. C. Cozijn
97. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme. Eindrapport van een evaluatieonderzoek naar Halt-projecten
drs. M. Kruissink; drs. C. Verwers

1990
98. Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven. Effecten van slachtofferhulp en
primaire opvang
Carl. H.D. Steinmetz
99. De Kwartaalkursus en recidive. Een onderzoek naar de effecten van het
experiment Kwartaalkursus
P.H. van der Laan; A.A.M. Essers
100. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink

74

Verschenen rapporten Onderzoek en Beleid

101. Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie. Evaluatieonderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en
Eindhoven
drs. M.I. Zeilstra; drs. H. G. van Andel
102. Over regels en appèl. De conflictopwekkendheid van artikel 57 AAW
mr. H.R. Schimmel; dr. G.J. Veerman
103. Misdaadondernemingen. Ondernemende misdadigers in Nederland
dr. P. C. van Duyne; drs. R.F. Kouwenberg; mr. G. Romeijn
104. Werken met mensen. Een onderzoek naar werksituatie en functioneren van
penitentiair inrichtingswerkers
drs. M.M. Kommer
1991
105. Initiation and continuation of a criminal career. Who are the most active and
dangerous offenders in the Netherlands?
C.R. Block; C. van der Werff
106. Politie en milieuwethandhaving
drs. E.A.LM. van den Berg; drs. W. Waelen
107. Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden II
dr. M. Junger; drs. W. Polder
108. Voorlichting over vandalisme doorgelicht. Evaluatie-onderzoek van een
grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van
voorlichting
mr. drs. R.F.A. van den Bedem; m.m.v. E. C. van den Heuvel, H. Schelling,
A. Schiewold
109. Criminaliteitspreventie onder allochtonen. Evaluatie van een project voor
Marokkaanse jongeren
drs. G.J. Terlouw; m.m.v. drs. G. Susanne
110. Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad
dr. C. van der Werf ,,• dr. M. W. Bol; m.m.v. B.J.W. Docter-Schamhardt
111. Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij
Faillissement
mr. drs. C. Cozijn
112. Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de effectmeting
drs. E. C. Spaans; drs. L. Doornhein
113. Vuurwapencriminaliteit in het vizier. Een onderzoek bij politie en justitie
drs. M. Kruissink; m.m.v. drs. R.F. Kouwenberg
114. Prejop. Een preventieproject voor jongeren met politiecontacten in Amsterdam
drs. L. Boendermaker; drs. S.M. Schneider
115. De economie van het drugsbestaan. Criminaliteit als expressie van levensstijl
en loopbaan
drs. M. Grapendaal; drs. Ed. Leuw; mr. drs. J.M. Nelen
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116. Schadebemiddelingsproject Middelburg
mr. T. van Hecke; drs. J. Wemmers
117. Preventiestrategieën in de praktijk. Een meta-evaluatie van criminaliteitspreventieprojecten
drs. W. Polder; drs. F.J. C. van Vlaardingen
118. Moeilijk plaatsbare jongeren. Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot
plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar
P.H. van der Laan; C. Verwers; A.A.M. Essers
119. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële jeugdbescherming:
periode 1980-1990
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink; dr. P.H. van der Laan
120. Politie, partners en milieu. Woorden en daden
drs. E.A.LM. 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
1993
122. Veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen
J.M. Nelen; J.J.A. Essers
123. Politie en openbaar ministerie tegen rassendiscriminatie. Over de naleving van
richtlijnen
dr. M. W. Bol; B.J. W. Docter-Schamhardt
124. Prestige, professie en wanhoop. Een onderzoek onder gedetineerde overvallers
G.J. Kroese; R.H.J.M. Staring
125. Motieven voor naturalisatie.. Waarom vreemdelingen uit diverse minderheidsgroepen wel of niet kiezen voor naturalisatie
mr. drs. R.F.A. van den Bedem
126. Prestatieverschillen tussen arrondissementsparketten
drs. W. Polder; G. Paulides
127. De tbs met aanwijzing. De toepassing van en professionele oordelen over een
strafrechtelijke maatregel
Ed. Leuw
128. Alternatieven voor de vrijheidsstraf. Lessen uit het buitenland
J. Junger-Tas
129. Heenzendingen
dr. M.M. Kommer
130. Appels en peren. Een onderzoek naar de recidive van dienstverleners en
kortgestraften
E. C. Spaans

Sinds 1981 wordt dienstverlening (werkstraf) in ons land aan
meerderjarigen opgelegd als alternatief voor een korte
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (maximaal zes maanden).
Betrouwbare gegevens over recidive en over de toepassing van
dienstverlening zijn echter schaars. Dit rapport bevat de
uitkomsten van een recidive-onderzoek onder ruim 900
dienstverleners en ruim 900 kortgestraften uit 1987. Uit het
onderzoek blijkt dat de dienstverleners minder recidiveren dan de
kortgestraften. Echter, het justitiële verleden van beide groepen
verschilt eveneens aanzienlijk. Vergeleken met de personen die
een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kregen, hebben de
dienstverleners significant minder eerdere justitiecontacten en
veroordelingen achter de rug. In termen van zwaarte van het
justitiële verleden zijn dienstverleners en kortgestraften dan ook te
beschouwen als appels en peren ...
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