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Voorwoord

Voor u ligt het rapport van een onderzoek naar de toepassing van de werkstraf. Met

dit rapport wordt een uitgebreide evaluatie van de `straf van onbetaalde arbeid ten

algemenen nutte' afgesloten. In deze evaluatie, die plaatsvond op verzoek van de

directie Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie van Justitie en de in-

middels opgeheven Overleg- en Adviescommissie Alternatieve Sancties, is aandacht

besteed aan twee belangrijke aspecten van de werkstraf: de effecten op recidive en

de toepassingspraktijk. Over de recidive van dienstverleners is uitgebreid verslag

gedaan in een eerder verschenen rapport (Spaans, 1994). In het onderhavige rapport

wordt de toepassing van de werkstraf in 1992 beschreven.

Aan de uitvoering van het onderzoek hebben veel mensen een bijdrage geleverd. De

volgende personen wil ik in het bijzonder bedanken voor hun medewerking: Els

Barendse, Lesley Blees, Marisca Brouwers, Bartheke Docter, de gebroeders Essers,

Wendy Oudshoorn, Karin Reurslag, Annelies Sorensen, Petra van der Veer, Lisan

Wósten en de medewerkers van de arrondissementsparketten en van de (voorma-

lige) Bureaus Alternatieve Sancties van de reclassering in de onderzochte arrondis-

sementen. De begeleidingscommissie (zie bijlage 1) ben ik erkentelijk voor haar

kritische commentaar op de onderzoeksopzet en -rapportages.
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Samenvatting en discussie

Vanaf de start van het 'experiment dienstverlening' in 1981 staat de toepassing van

de werkstraf bij meerderjarigen in het teken van het terugdringen van de korte

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. In de circulaire waarin het experiment wordt aan-

gekondigd en waarin de te volgen richtlijnen staan vermeld, wordt bijvoorbeeld als

'basisvoorwaarde' genoemd dat dienstverlening alleen mogelijk is bij een voorgeno-

men onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal zes maanden (circulaire van 10

november 1980). Ook de wettelijke regeling van de werkstraf van 25 oktober 1989

kent deze bepaling. Volgens artikelen 22b en 22d van het Wetboek van Strafrecht kan

de rechter maximaal 240 uur werkstraf opleggen ter vervanging van een voorgeno-

men onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van niet meer dan zes maanden dan wel een

vrijheidsstraf waarvan het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelte niet meer

dan zes maanden bedraagt. Het opleggen van werkstraffen in plaats van korte vrij-

heidsstraffen dient verder een bijdrage te leveren aan de humanisering van de straf-

rechtspleging en de kans op recidive te verkleinen. Daarnaast spelen vermindering

van de druk op het gevangeniswezen en financiële overwegingen een rol. De tenuit-

voerlegging van werkstraffen is namelijk goedkoper dan de executie van korte vrij-

heidsstraffen.

Kijken we naar de ontwikkeling van het aantal opgelegde werkstraffen sinds 1981,

dan kunnen we concluderen dat de werkstraf in betrekkelijk korte tijd een belang-

rijke plaats heeft ingenomen in het strafrecht voor volwassenen. Binnen een periode

van dertien jaar is het aantal opgelegde werkstraffen toegenomen van 213 in 1981 tot

iets meer dan 12.000 in 1994. `Ondanks' deze groei is het aandeel van de korte vrij-

heidsstraf door de jaren heen nauwelijks veranderd. Tussen 1985 en 1994 wordt

jaarlijks in ongeveer 18% van de zaken die in een onherroepelijke schuldigverklaring

eindigen, een korte (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. Het aantal

opgelegde werkstraffen neemt in deze periode toe van 4% tot 15% van het totaal aan-

tal onherroepelijke schuldigverklaringen. Dit strookt niet met wat we verwachten

indien de werkstraf uitsluitend als alternatief voor de korte onvoorwaardelijke vrij-

heidsstraf wordt toegepast. In dat geval zou de toename van het aantal opgelegde

werkstraffen gepaard gaan met een evenredige afname van het aantal korte onvoor-

waardelijke vrijheidsstraffen (ervan uitgaand dat de criminaliteit en de straftoe-

meting door de jaren heen niet al te ingrijpend zijn veranderd). Het lijkt erop dat de

werkstraf steeds meer een zelfstandige positie in het sanctiestelsel is gaan innemen,

min of meer los van de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Ook uit andere bron-

nen komen aanwijzingen voor een ruimere toepassing van de werkstraf dan uitslui-

tend als alternatief voor een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Uit een onder-

zoek naar de toepassing van de werkstraf in het arrondissement Assen in 1987 wordt

bijvoorbeeld duidelijk dat de dienstverleners een 'minder zware' categorie delin-
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quenten vormen dan personen met een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Wat

hun justitiële verleden betreft, vertonen de onderzochte dienstverleners namelijk

veel meer overeenkomst met personen die een korte voorwaardelijke vrijheidsstraf

hebben gekregen (een lichtere sanctie dan dienstverlening) dan met personen die

veroordeeld zijn tot een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Uit interviews met

leden van de rechterlijke macht in het desbetreffende arrondissement blijkt boven-

dien dat veel rechters en officieren van justitie `geen enkel bezwaar hebben tegenhèt,

opleggen van dienstverlening in gevallen waarin vroeger, voor er de mogelijkheid

van dienstverlening was, misschien met een voorwaardelijke gevangenisstraf of een

hoge geldboete was gereageerd' (Hanewinkel en Lolkema, 1990, p. 59). Het beeld van

de werkstraf als een lichtere sanctie dan de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

komt ook naar voren uit een in 1990 gehouden landelijke enquête onder onder

andere rechters en officieren van justitie (Kockelkorn e.a., 1991). Dit roept de vraag

op in hoeverre de voornaamste doelstelling van de werkstraf - het terugdringen van

de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf - in de praktijk wordt bereikt. Met andere

woorden, de vraag is hoe vaak de werkstraf `correct' wordt toegepast en hoe vaak er

sprake is van vervanging van een lichtere sanctie dan een korte onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf, oftewel van een aanzuigende werking.

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de wijze waarop de werkstraf wordt toe-

gepast, heeft het WODC een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is

verricht op verzoek van de directie Jeugdbescherming en Reclassering van het minis-

terie van Justitie en de inmiddels opgeheven Overleg- en Adviescommissie Alterna-

tieve Sancties. In zes arrondissementen (Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Gronin-

gen, Maastricht en Utrecht), zijn dienstverleners vergeleken met personen van de-

zelfde leeftijd en hetzelfde geslacht, die voor een zelfde delict als de dienstverleners

veroordeeld zijn tot een korte voorwaardelijke of onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.

Zowel de werkstraffen als de korte vrijheidsstraffen zijn opgelegd in misdrijfzaken

die in 1992 in eerste aanleg onherroepelijk zijn afgedaan. Aan de hand van gegevens

uit de strafdossiers is nagegaan welke verschillen en overeenkomsten er zijn te con-

stateren tussen de dienstverleners en de kortgestraften en in hoeverre de werkstraf

in de plaats lijkt te komen van de korte voorwaardelijke dan wel onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf. Tevens is aandacht besteed aan onder andere de omrekening van een

voorgenomen vrijheidsstraf naar een werkstraf, de termijnen waarbinnen de werk-
straffen (dienen) plaats (te) vinden en de factoren die van invloed zijn op het verloop

en de afloop van de werkstraffen. Het onderzoek naar de toepassing van de werkstraf

waarover hier wordt gerapporteerd, volgt op een eerder door het WODC uitgevoerd

onderzoek naar de recidive van dienstverleners en kortgestraften. In dit onderzoek,

waarvan de uitkomsten in 1994 onder de titel Appels en peren' zijn gepubliceerd, is

de recidive bestudeerd van personen die in 1987 een werkstraf dan wel een korte

voorwaardelijke of onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen (Spaans, 1994).

Een van de opvallendste uitkomsten van dit recidive-onderzoek, dat overigens in

dezelfde arrondissementen is uitgevoerd als het onderzoek naar de toepassing van

de werkstraf, is dat de onderzochte dienstverleners doorgaans veel minder eerdere
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justitiecontacten en veroordelingen achter de rug hebben dan de personen met een

korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Slechts een vijfde van de dienstverleners uit

1987 kan zich wat betreft hun justitiële verleden meten met de onvoorwaardelijk ge-

straften uit dat jaar. Deze `zware"categorie dienstverleners, die allemaal tien of meer

eerdere justitiecontacten achter de rug hebben, recidiveert overigens wel significant

minder (snel) dan de onvoorwaardelijk gestraften met een dergelijk `zwaar' justitieel

verleden. De overige ruim 80% van de dienstverleners uit het recidive-onderzoek

komt wat betreft hun justitiële verleden overeen met de personen die een korte

voorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen (vergelijk Hanewinkel en Lolkema,

1990). Dit geldt trouwens eveneens voor de recidive: ook in dit opzicht komen de

`doorsnee' dienstverleners en voorwaardelijk gestraften overeen. Op basis van deze

uitkomsten wordt dan ook geconcludeerd dat er, in 1987 althans, sprake lijkt te zijn

van een behoorlijke `aanzuigende werking' van de dienstverlening. De dienstverle-

ners vertonen namelijk meer overeenkomst met de personen die een voorwaardelijk

vrijheidsstraf (een lichtere sanctie) hebben gekregen, dan met personen die veroor-

deeld zijn tot een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.

De vraag is of deze conclusie nog steeds geldt. Immers, het recidive-onderzoek heeft

betrekking op sancties die in 1987 zijn opgelegd, dus voor de wettelijke regeling van

de dienstverlening. Bovendien was dit onderzoek niet (expliciet) gericht op het

vaststellen van een eventuele aanzuigende werking. In het rapport dat voor u ligt,

wordt de toepassing van de werkstraf anno 1992, met inachtneming van zoveel

mogelijk relevante informatie, beschreven.

Gegevens van het Bureau Alternatieve Sancties

Kenmerken van de dienstverleners

Als eerste stap in het onderzoek naar de toepassing van de werkstraf is informatie

verzameld bij het Bureau Alternatieve Sancties (BAS) van de reclassering. In elk

onderzoeksarrondissement is een steekproef getrokken van 110 tot 120 personen die

in 1992 bij de coordinator dienstverlening zijn aangemeld voor het verrichten van

een werkstraf. Aan de handvan gegevens'uit de dienstverleningsdossiers van in ' ,

totaal 703 personen kan het algemene beeld van de dienstverlener worden geschetst:

man (85%), in Nederland geboren (72%) en gemiddeld 31 jaar oud. Voor zover

bekend leeft één op de twee dienstverleners van een uitkering, iets minder dan 40%

heeft een betaalde baan. Eén op de elf dienstverleners is moeilijk plaatsbaar; deze

dienstverleners gebruiken allemaal harddrugs (7% van het totale aantal dienstverle-

ners) en/of overmatig alcohol (4% van het totaal).

Kenmerken van de werkstraffen
De meeste werkstraffen zijn opgelegd naar aanleiding van valsheid in geschrifte (lees

uitkeringsfraude; 27%) of gekwalificeerde diefstal (21%). Vergeleken met de onder-

zochte werkstraffen uit 1987 is het percentage gevallen van valsheid in geschrifte

verdubbeld en het percentage gevallen van diefstal met braak / in vereniging gehal-
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veerd. Deze cijfers reflecteren de enkele jaren geleden ingezette geïntensiveerde aan-

pak van uitkeringsfraude door middel van het opleggen van werkstraffen. Het grote

aantal gevallen van valsheid in geschrifte - een delict dat vooral door vrouwelijke

dienstverleners wordt gepleegd - verklaart tevens de toename van het vastgestelde

percentage vrouwelijke dienstverleners van 8 in 1987 tot 15 in 1992.

De omrekening van een voorgenomen vrijheidsstraf naar een werkstraf geschiedt

- in de zes onderzoeksarrondissementen gezamenlijk -volgens een iets `mildere'

tabel dan door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak wordt aanbevolen

(Boerwinkel, 1993). Gemiddeld wordt 111 uur werkstraf opgelegd ter vervanging

van 2,5 maand onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De omrekeningstabellen die in de

verschillende arrondissementen worden gebruikt, zijn evenwel geenszins gelijk. In

Arnhem wordt bijvoorbeeld gemiddeld 68 uur werkstraf opgelegd ter vervanging van

een maand onvoorwaardelijk, in Groningen en Maastricht iets meer dan 50 uur en in

Amsterdam 40 uur. In geval van aftrek in verband met voorarrest wordt gemiddeld

2,2 uur werkstraf in mindering gebracht voor elke dag die in preventieve hechtenis is

doorgebracht. Overigens maakt het voor de duur van de opgelegde werkstraf geen

verschil of de dienstverlener een baan heeft of niet. Dienstverleners met een betaal-

de baan en dienstverleners die van een uitkering leven, krijgen voor feiten van verge-

lijkbare ernst gemiddeld even veel uren dienstverlening opgelegd.

Nagenoeg alle werkstraffen dienen op aanwijzing van de rechter binnen maximaal

drie maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis te beginnen. In de prak-

tijk verstrijken er tussen het onherroepelijk worden van het vonnis en de aanvang

van de werkzaamheden echter gemiddeld iets meer dan vier maanden. Meer dan

70% van de werkstraffen gaat dan ook te laat van start. Overschrijding van de gestel-

de afrondingstermijn komt evenwel nauwelijks voor. Op 3% na worden alle werk-

straffen binnen de gestelde termijn van zes respectievelijk twaalf maanden na aan-

vang van de werkzaamheden afgerond. Deze aanvangs- en afrondingstermijnen

hebben overigens alleen betrekking op werkstraffen die voltooid zijn. Niet alle werk-

straffen zijn echter begonnen respectievelijk afgemaakt. Iets minder dan 6% van de

(potentiële) dienstverleners reageert namelijk niet op de oproep van de coordinator

dienstverlening om te verschijnen voor een intakegesprek of verschijnt niet op de

projectplaats; 9% van de werkstraffen wordt niet afgemaakt. Problemen tijdens de

uitvoering van de werkstraf doen zich voor bij 32% van de (gestarte) dienstverlenin-
gen. In de meeste gevallen houden de dienstverleners zich niet aan de gemaakte

afspraken of zijn ze veelvuldig of langdurig afwezig wegens ziekte of zonder geldige

reden. `Ondanks' deze problemen wordt uiteindelijk 85% van het totale aantal werk-

straffen afgemaakt. Zowel het verloop als de afloop van de werkstraf geven een

samenhang te zien met de leeftijd van de dienstverleners (hoe jonger, hoe vaker een

problematisch verlopen / afgebroken werkstraf), eventuele persoonlijke problemen

van de dienstverleners (vooral druggebruik heeft een negatieve invloed op het ver-

loop / de afloop van de werkstraf), het moeilijk plaatsbaar zijn van de dienstverlener

en het aantal opgelegde uren. `Korte' werkstraffen (maximaal 50 uur) verlopen min-

der vaak problematisch en/of worden minder vaak afgebroken dan lange(re) werk-
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straffen. Bij 200 uur lijkt een breekpunt te liggen. Indien er meer dan 200 uur werk-

straf wordt opgelegd, neemt de kans op een problematisch verloop en/of het afbre-

ken van de werkstraf aanzienlijk toe. Van de werkstraffen van 240 uur - het huidige

maximum - wordt bijvoorbeeld 18% afgebroken. Dit is twee tot drie keer zoveel als

van de werkstraffen tot en met 200 uur. Bij 77% van dienstverleners die hun werk-

straf niet afmaken, volgt alsnog een geheel of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de

voorgenomen vrijheidsstraf.

Gegevens uit de strafdossiers: vergelijking met kortgestraften

5

Om meer inzicht te verkrijgen in de aard van de delicten waarvoor de werkstraffen

..zijn opgelegd, zijn vervolgens strafdossiers geraadpleegd. Per onderzoeksarrondisse-

ment zijn gegevens verzameld van in totaal 100 dienstverleners (het betreft groten-

deels dezelfde dienstverleners als in het dossieronderzoek bij BAS). Aan de hand van

de leeftijd, het geslacht en het gepleegde delict van de dienstverleners zijn vervul'-'

gens kortgestraften geselecteerd voor de vergelijkingsgroep. In elk van de zes arron-

dissementen zijn de strafdossiers geraadpleegd van 100 personen die in genoemde

opzichten zoveel mogelijk overeenkomen met de dienstverleners en die in 1992 in

eerste aanleg en op tegenspraak veroordeeld zijn tot een geheel voorwaardelijke

respectievelijk (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal zes maanden.

Door het ontbreken, in enkele arrondissementen, van voldoende kortgestraften die

volledig aan het `profiel' van de dienstverleners voldoen, alsmede door het niet-

beschikbaar zijn van een aantal strafdossiers verschilt de gerealiseerde vergelijkings-

groep echter enigszins van de groep dienstverleners. Vergelijking van de 600 dienst-

verleners met de 367 (deels) onvoorwaardelijk gestraften en de 233 voorwaardelijk

gestraften levert de volgende verschillen en overeenkomsten op.

Het percentage vrouwen in elke groep loopt uiteen van 7 onder de onvoorwaardelijk

gestraften tot 25 onder de voorwaardelijk gestraften. Wat betreft geboorteland,

gepleegd delict en justitieel verleden vallen vooral verschillen te constateren tussen

de onvoorwaardelijk gestraften enerzijds en de dienstverleners en de voorwaardelijk

gestraften anderzijds. Van de dienstverleners en de voorwaardelijk gestraften is

bijvoorbeeld 75% in Nederland geboren, van de onvoorwaardelijk gestraften 61%.

Valsheid in geschrifte, waarvoor 27% van zowel de dienstverleners als de voorwaar-

delijk gestraften is veroordeeld, komt bij de onvoorwaardelijk gestraften veel minder

voor (8%; dit lage percentage is wellicht toe te schrijven aan de aanpak van uit-

keringsfraude door middel van het opleggen van werkstraffen). Daar staat tegenover

dat 37% van de onvoorwaardelijk gestraften zich schuldig heeft gemaakt aan gekwali-

ficeerde diefstal. Bij de dienstverleners en de voorwaardelijk gestraften ligt, dit per-

centage op 21. De door Hanewinkel en Lolkema (1990) en Spaans (1994) geconsta-

teerde overeenkomst in het justitiële verleden tussen de dienstverleners en de voor-

waardelijk gestraften blijkt ook nu uit de onderzochte strafdossiers. Vergeleken met

de onvoorwaardelijk gestraften hebben beide groepen `weer' significant minder eer-

dere justitiecontacten en veroordelingen achter de rug. Verder kan worden vermeld
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dat in het strafdossier van 10% van de dienstverleners, 20% van de voorwaardelijk

gestraften en 37% van de onvoorwaardelijk gestraften melding wordt gemaakt van

regelmatig harddruggebruik. Daarbij is overigens onduidelijk of het gaat om een

momentopname of om gedrag dat de veroordeelden al geruime tijd vertonen.

Over het justitiecontact dat geleid heeft tot het opleggen van de sanctie - ook wel de

uitgangszaak genoemd - kan worden opgemerkt dat de dienstverleners verhoudings-
gewijs veel meer materiële schade hebben aangericht dan beide andere groepen.

De helft van de dienstverleners heeft voor ten minste 5.000 gulden schade aange-

richt en bijna 30% voor zelfs 20.000 gulden of meer. Deze hoge schadebedragen

komen vooral voor rekening van de uitkeringsfraudeurs onder de dienstverleners.

Bij de kortgestraften ligt het aantal schadegevallen van minimaal 5.000 gulden tus-

sen de 20% (onvoorwaardelijk gestraften) en 32% (voorwaardelijk gestraften). Licht

lichamelijk letsel komt bij elk van de drie groepen ongeveer even vaak voor (15%).

Kijken we naar de toepassing van preventieve hechtenis, dan kunnen we constateren

dat de onvoorwaardelijk gestraften veel vaker (47%) en veel langer (gemiddeld 54

dagen) in voorarrest worden genomen dan de dienstverleners (23%, gemiddeld 22

dagen) en de voorwaardelijk gestraften (6%, gemiddeld-12 dagen). Voeging van

eerder of later ingeschreven zaken bij de uitgangszaak komt voor bij een kwart van

de dienstverleners en voorwaardelijk gestraften en een derde van de onvoorwaar-

delijk gestraften.

Ernstscores

Het onderzoek laat zien dat de dienstverleners in bepaalde opzichten meer overeen-

komst vertonen met de voorwaardelijk gestraften dan met de onvoorwaardelijk

gestraften. Dit geldt bijvoorbeeld voor het justitiële verleden en voor het type delict

waarvoor ze zijn veroordeeld. In andere opzichten verschillen de drie groepen niet

van elkaar of nemen de dienstverleners een tussenpositie (denk aan voorlopige hech-

tenis) of een uitzonderingspositie in (bijvoorbeeld bij schade). Deze verschillende

aspecten spelen allemaal een rol bij de straftoemeting. Om te kunnen beoordelen of

een werkstraf een korte voorwaardelijke of onvoorwaardelijke vrijheidsstraf ver-

vangt, is het van belang om met dergelijke aspecten zoveel mogelijk tegelijkertijd

rekening te houden. Een maat hiervoor die door het WODC is ontwikkeld, is de

zogenaamde ernstscore. Deze score, die gebaseerd is op een aantal kenmerken van

de uitgangszaak, het justitiële verleden en eventuele gevoegde, zaken, geeft een indi-

catie van de ernst of zwaarte van de gepleegde feiten. Vergelijking van de ernstscores

van de dienstverleners met die van de kortgestraften laat zien dat werkstraffen van

maximaal 50 uur - de zogenaamde `korte' werkstraffen - voor ongeveer even ernstige

feiten zijn opgelegd als de voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen

van maximaal een maand. Bij werkstraffen van meer dan 50 uur en vrijheidsstraffen

van meer dan een maand vallen wel verschillen te constateren. Kortgestraften met

een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf van één tot drie maanden hebben gemid-

deld veel minder ernstige feiten gepleegd dan de kortgestraften die één tot drie

maanden onvoorwaardelijk hebben gekregen. Hetzelfde geldt voor de kortgestraften
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met drie tot zes maanden voorwaardelijk respectievelijk onvoorwaardelijk. De

dienstverleners met een werkstraf van meer dan 50 uur nemen hier een tussen-

positie in. De 'middellange' (51 t/m 150 uur) en 'lange' (meer dan 150 uur) werk-

straffen zijn in de regel opgelegd voor ernstiger feiten dan de voorwaardelijke vrij-

heidsstraffen van één tot drie respectievelijk drie tot zes maanden. Vergeleken met

de onvoorwaardelijk gestraften met één tot drie respectievelijk drie tot zes maanden

vrijheidsstraf hebben de dienstverleners echter minder ernstige feiten gepleegd.

Aanzuigende werking

Op basis van de ernstscores van de dienstverleners en de kortgestraften is vervolgens

een schatting gemaakt van het aantal gevallen waarin de werkstraf wel en niet een

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf vervangt. Volgens deze schatting wordt 45% tot 50%

van de korte en middellange werkstraffen correct toegepast, dat wil zeggen als alter-

natief voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. In nagenoeg evenveel gevallen is er

sprake van een aanzuigende werking. In laatstgenoemde gevallen geven de ernst-

scores aanleiding om te veronderstellen dat de werkstraffen geen onvoorwaardelijke

maar een voorwaardelijke vrijheidsstraf vervangen. Bij de werkstraffen van meer dan

150 uur is de scheiding tussen wel en niet correct toegepast minder strikt. Van deze

lange werkstraffen is 30% volgens het gehanteerde criterium correct toegepast en is

in 26% van de gevallen sprake van aanzuigende werking. De resterende 44% van de

werkstraffen is opgelegd aan personen met een ernstscore die tussen de ernstscore

van de doorsnee voorwaardelijk gestrafte en die van de onvoorwaardelijk gestrafte in

ligt. In dit 'grijze gebied' tussen vervanging van een voorwaardelijke en een onvoor-

waardelijke vrijheidsstraf in, komt de eigen positie van de werkstraf duidelijk naar

voren. Het gaat hier, met andere woorden, om feiten die te 'licht' zijn voor een on-

voorwaardelijke vrijheidsstraf maar te 'zwaar' voor een voorwaardelijke vrijheids-

straf.
De ernst van de gepleegde feiten, zoals vastgesteld met de ernstscores, is echter niet

de enige factor die van invloed is op de straftoemeting. Ook de omstandigheden

waaronder het delict is gepleegd, omstandigheden gelegen in de 'persoon van de

verdachte' en voorkeuren en ervaringen van rechters en officieren van justitie zijn

van invloed op de aard en omvang van de opgelegde sancties. Dergelijke factoren

hebben wellicht de doorslag gegeven in de geconstateerde gevallen van een aanzui-

gende werking en in het grijze gebied. De rechter kan bijvoorbeeld van mening zijn

dat de ernst van de zaak eigenlijk geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf rechtvaar-

digt, maar tegelijkertijd ernstig twijfelen aan het effect van een lichtere, voorwaarde-

lijke vrijheidsstraf in een individueel geval (ervaart de betrokkene een voorwaarde-

lijke sanctie wel als een straf?). Andere factoren dan de ernst van de zaak zijn in dit

onderzoek echter niet meegenomen. Wat op basis van de ernstscores in ieder geval

geconcludeerd kan-worden, is dat 30% tot 50% van de werkstraffen is opgelegd aan

personen die, gelet op een aantal objectieve kenmerken van hun uitgangszaak en

hun justitiële verleden, overeenkomen met de doorsnee onvoorwaardelijk gestrafte.

In de overige gevallen ligt, indien uitsluitend gekeken wordt naar de ernst van de
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zaak, een (wat) minder zware sanctie voor de hand. Geschat wordt dat als gevolg van

de aanzuigende werking uiteindelijk 2% van de dienstverleners die `eigenlijk' in

aanmerking komen voor een voorwaardelijke vrijheidsstraf, alsnog in de gevangenis

belandt, omdat zij hun werkstraf niet tot een goed einde brengen.

Dienstverleningszaken vergeleken met verstekzaken

Personen die bij verstek tot een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf worden ver-

oordeeld, komen in principe niet in aanmerking voor dienstverlening. Dergelijke

verstekzaken bieden echter een interessante. mogelijkheid om de korte vrijheidsstraf

- en daarmee de druk op de capaciteit van het gevangeniswezen - verder terug te

dringen. Om een indruk te krijgen van het potentieel aan werkstraffen onder de

korte vrijheidsstraffen die bij verstek zijn opgelegd, is het onderzoek uitgebreid met

strafdossiers van 600 aselect gekozen meerderjarigen die in 1992 bij verstek tot een

korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn veroordeeld. Vergelijking van de ernst-

scores van de verstekklanten met die van de dienstverleners laat zien dat het in de

regel gaat om zaken van vergelijkbare ernst. De personen die bij verstek tot een korte

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn veroordeeld, vertonen bovendien veel overeen-

komst met de onvoorwaardelijk gestraften die wel op de behandeling ter terecht-

zitting zijn verschenen. Slechts op één punt wijken de bij verstek veroordeelden in

belangrijke mate af van de `verschenen' kortgestraften: het eventuele voorarrest. De

bij verstek veroordeelden zijn namelijk significant minder vaak en minder lang in

preventieve hechtenis genomen dan de verschenen onvoorwaardelijk gestraften (en

de dienstverleners).

Het feit dat de bij verstek veroordeelden ongeveer even ernstige feiten plegen als de

dienstverleners, betekent echter niet dat zij in principe ook allemaal in aanmerking

komen voor een werkstraf. Een belangrijk verschil tussen beide groepen betreft

namelijk het percentage harddruggebruikers: 35% van de bij verstek veroordeelden

en 10% van de dienstverleners. Uit het dossieronderzoek bij BAS blijkt dat het

gebruik van harddrugs gepaard gaat met een grote(re) kans op een problematisch

verloop en het mislukken van de werkstraf. Bij de harddruggebruikers verlopen

namelijk twee op de drie werkstraffen problematisch en wordt één op de drie werk-

straffen niet afgemaakt. Dit is twee tot drie keer zoveel als onder de niet-gebruiken-

de dienstverleners. Bovendien heeft de helft van de harddruggebruikers die bij

verstek veroordeeld zijn, geen vaste woon- of verblijfplaats. Dit bemoeilijkt controle

indien de desbetreffende persoon, na een werkstraf te hebben gekregen, bijvoor-

beeld niet op de projectplaats verschijnt. Beide factoren - de grote(re) kans 'op

problemen en de verminderde controlemogelijkheden - pleiten voor terughoudend-

heid bij het opleggen van werkstraffen aan personen die verslaafd zijn aan hard-

drugs. De overige bij verstek veroordeelden lijken in principe wel in aanmerking te

komen voor een werkstraf.
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Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de

toepassing van de werkstraf in 1992 redelijk goed verloopt. In de eerste plaats kan

daarbij gewezen worden op het percentage geslaagde werkstraffen. Ondanks de ster-

ke stijging van het aantal opgelegde werkstraffen is het percentage afgemaakte en

afgebroken werkstraffen door de jaren heen vrij constant gebleven. Verder kan ge-

wezen worden op het feit dat, alhoewel bijna drie kwart van de werkstraffen te laat

van start gaat, de dienstverleningen nagenoeg allemaal binnen de gestelde termijn

worden afgerond. Bij niet-gestarte of mislukte werkstraffen wordt in de regel conse-

quent opgetreden: in ruim drie kwart van de gevallen wordt alsnog de voorgenomen

vrijheidsstraf geheel of gedeeltelijk ten uitvoer gelegd. Opvallend is verder de toe-

name van het aantal dienstverleners van buitenlandse afkomst. De steekproef van

1992 bevat twee keer zoveel dienstverleners die niet in Nederland zijn geboren als de

steekproef van 1987. Vergelijken we echter het percentage dienstverleners dat niet in

Nederland is geboren (25%) met het percentage onvoorwaardelijk gestraften dat niet

in Nederland is geboren (40%), dan moeten we concluderen dat er, wat de onder-

zochte steekproeven betreft, in 1992 nog steeds sprake van een ondervertegenwoor-

diging van personen van buitenlandse afkomst bij de werkstraf.

Ook bij de omrekening van een voorgenomen vrijheidsstraf naar een werkstraf is een

kritische kanttekening op zijn plaats. Weliswaar wordt in het algemeen een omreke-

ningstabel gehanteerd die overeenkomt met de richtlijnen die de Nederlandse Ver-

eniging voor Rechtspraak (NVVR) sinds 1993 aanbeveelt, maar tussen de afzonder-

lijke arrondissementen vallen in dit opzicht aanzienlijke verschillen te constateren.

Dit impliceert dat er in 1992 met verschillende maten wordt gemeten: in het ene

arrondissement worden veel meer uren werkstraf opgelegd ter vervanging van een

vrijheidsstraf van bepaalde duur dan in een ander arrondissement. In hoeverre de

introductie van de richtlijnen van de NVVR sinds 1993 heeft geleid tot meer unifor-

miteit in deze, is onbekend.
De hamvraag van het onderzoek - wordt de werkstraf toegepast als alternatief voor

de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf? - is niet met een eenduidig ja of nee te

beantwoorden. Wanneer we afgaan op de ernst van de gepleegde feiten zoals in dit

onderzoek is gedaan, dan kunnen we concluderen dat de werkstraf een eigen plaats

heeft gekregen in het sanctiestelsel. In 30% tot 50% van de gevallen lijkt de dienst-

verlening een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf te vervangen. In nagenoeg evenveel

gevallen lijkt er sprake te zijn van vervanging van een lichtere, voorwaardelijke

vrijheidsstraf. Rekening houdend met het feit dat de toepassing van de werkstraf is

geëvalueerd aan de hand van een betrekkelijk arbitrair criterium en dat de ernst van

een zaak niet de enige belangrijke factor is in de straftoemeting, kunnen we stellen

dat het voornaamste doel van de werkstraf - het terugdringen van de korte onvoor-

waardelijke vrijheidsstraf - maar ten dele wordt bereikt.
Vervolgens laat zich de vraag stellen of de vastgestelde percentages correcte toepas-

sing en aanzuigende werking reden (moeten) geven tot tevredenheid of bezorgdheid.
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Als we de gegevens vergelijken met de uitkomsten van onderzoek naar de toepassing

van werkstraffen in onder andere Groot-Brittannië en Australië, dan is er reden voor

een bescheiden tevredenheid. In deze landen wordt naar schatting 45% tot 55% van

de werkstraffen opgelegd in zaken waarin met een lichtere, niet-vrijheidsbenemende

straf kan worden volstaan (Junger-Tas, 1993). Vergeleken hiermee is het in dit onder-

zoek vastgestelde percentage aanzuigende werking bij de `lange' werkstraffen (26%)

laag te noemen. Dit impliceert dat, willen we een aanzuigende werking zoveel moge-

lijk voorkomen of terugdringen, werkstraffen bij voorkeur moeten worden opgelegd

voor relatief ernstige feiten. Uit het recidive-onderzoek is bovendien bekend dat bij

een dergelijke `zware' categorie dienstverleners de beste resultaten zijn te verwach-

ten in termen van het terugdringen van recidive (Spaans, 1994).

Tot slot nog twee zaken die aan de orde dienen te komen. Ten eerste het verband tus-

sen het aantal opgelegde uren werkstraf en het verloop en de afloop van de dienst-

verlening. In de Tweede Kamer er gaan stemmen op om het maximumaantal uren

werkstraf uit te breiden tot 480 ter vervanging van een jaar onvoorwaardelijke vrij-

heidsstraf. Uit het onderzoek blijkt dat de kans op problemen en afgebroken werk-

straffen fors toeneemt als de grens van 200 uur wordt overschreden. In dit licht

bezien lijkt een dergelijke uitbreiding onverstandig indien niet tegelijkertijd wordt

voorzien in bijvoorbeeld extra begeleiding van en controle op de dienstverleners.

Het tweede aandachtspunt betreft het eventueel (kunnen) opleggen van werkstraffen

aan bij verstek veroordeelden in de toekomst. Laten we de gebruikers van harddrugs

vanwege het verhoogde risico op een moeizaam verloop / het mislukken van de

werkstraf en het controleprobleem buiten beschouwing, dan resteert naar schatting

twee derde van de personen die bij verstek tot een korte vrijheidsstraf zijn veroor-

deeld als potentiële dienstverleners. Het aanbieden aan deze groep van de mogelijk-

heid om dienstverlening te verrichten zal, net als de uitbreiding van het maximum-

aantal uren, tot aanzienlijk meer werk voor de reclassering leiden. Ook zal de behoef-

te aan geschikte projectplaatsen (verder) toenemen. Gelet op het feit dat er nu al een

(dreigend) tekort aan projectplaatsen bestaat - met als gevolg het ontstaan van

wachtlijsten, het optreden van `projectmoeheid' en het in het gedrang komen van de

controle op de uitvoering van de werkstraf - wordt aanbevolen de eventuele uitbrei-

ding van de duur en/of de doelgroep van de werkstraf zeer omzichtig ter hand te

nemen.
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Inleiding

De werkstraf of dienstverlening maakt al bijna 15 jaar deel uit van het strafrecht voor

volwassenen.' Begonnen als een kleinschalig experiment in 1981, heeft de werkstraf

zich in betrekkelijk korte tijd ontwikkeld tot een niet meer weg te denken sanctie-

modaliteit. Deze ontwikkeling komt onder andere tot uiting in het aantal werkstraf-

fen dat jaarlijks wordt opgelegd. Na een 'vliegende start' van 213 werkstraffen in 1981

tot 1.668 werkstraffen in 1983 groeit het aantal opgelegde werkstraffen vanaf 1984

jaarlijks met ongeveer 20%. In 1994 zijn iets meer dan 12.000 werkstraffen opge-

legd.2 Verwacht wordt dat de groei ook de komende jaren aanhoudt.

Vanaf de start van het `experiment dienstverlening' in 1981 heeft de toepassing van

de werkstraf in het licht gestaan van het terugdringen van de korte onvoorwaarde-

lijke vrijheidsstraf. Aan vrijheidsstraffen van maximaal zes maanden kleven namelijk

belangrijke nadelen. Zo duurt de vrijheidsbeneming doorgaans te kort om er een

zinvolle invulling aan te geven. Doordat de veroordeelde buiten de samenleving

wordt geplaatst, zijn de mogelijkheden tot resocialisatie beperkt. Bovendien kan de

tenuitvoerlegging van een korte vrijheidsstraf het maatschappelijk functioneren van

de delinquent ernstig schaden (verlies van een baan, verbreking van sociale contac-
ten). Daarnaast is de executie van vrijheidsstraffen duur en legt de korte vrijheids-

straf een zwaar beslag op de schaarse capaciteit van het gevangeniswezen. De werk-

straf, waarbij de delinquent binnen een bepaald tijdsbestek gedurende een vast-

gesteld aantal uren onbetaalde werkzaamheden verricht in en ten behoeve van de

gemeenschap, wordt geacht deze nadelen, voor een belangrijk deel althans, te onder-

vangen. De maximale duur van de werkstraf - 240 uur ter vervanging van zes maan-

den onvoorwaardelijke vrijheidsstraf - is bijvoorbeeld zo gekozen dat het in principe

mogelijk is om de werkzaamheden binnen een half jaar naast een volledige dagtaak
- dus in de vrije tijd - te verrichten. De werkstraf hoeft hierdoor niet te interfereren

met een betaalde baan. Doordat de veroordeelde niet uit zijn sociale omgeving

wordt gehaald en de opgelegde werkzaamheden in de samenleving verricht, wordt

de kans op resocialisatie van de delinquent - en daarmee de kans op het voorkomen

van recidive - groter geacht dan bij het ondergaan van een vrijheidsstraf. Het voor-

naamste doel van de werkstraf is dan ook, zoals gezegd, de korte onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf zoveel mogelijk terug te dringen. Andere doelen zijn het leveren van

een bijdrage aan de humanisering van de strafrechtspleging en het terugdringen van

recidive. Een `positief nevengevolg' van het opleggen van werkstraffen in plaats van

1 De termen werkstraf en dienstverlening worden in dit rapport door elkaar gebruikt ter aanduiding van de

straf van onbetaalde arbeid.

2 Het gaat hier om het aantal verzekerde werkstraffen (bron: Stichting Reclassering Nederland (voorheen

Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen (NFR)).



Hoofdstuk t 12

korte vrijheidsstraffen is de afname van de druk op de capaciteit van het gevangenis -

wezen.3 Een ander 'voordeel' is dat de executie van werkstraffen goedkoper is dan

die van korte vrijheidsstraffen.

Deze positieve effecten van de werkstraf zijn echter alleen te verwachten indien de

sanctie daadwerkelijk in de plaats komt van de korte onvoorwaardelijke vrijheids-

straf. De richtlijnen en voorschriften die vanaf het begin van het experiment dienst-

verlening zijn ontwikkeld, zijn (mede) hierop duidelijk gericht. In de circulaire van

10 november 1980, waarin het experiment met dienstverlening wordt aangekondigd

en de te volgen richtlijnen staan geformuleerd, wordt bijvoorbeeld als 'basisvoor-

waarde' genoemd dat dienstverlening alleen mogelijk is bij een voorgenomen

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal zes maanden. Ook in de wettelijke

regeling van de werkstraf (Wet van 25 oktober 1989, Stb. 482) komt deze bepaling

voor. Artikel 22b WvSr. luidt: 'Indien de rechter een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

van niet meer dan zes maanden overweegt op te leggen dan wel een vrijheidsstraf,

waarvan het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelte niet meer dan zes

maanden bedraagt, kan hij in plaats daarvan het verrichten van onbetaalde arbeid

ten algemenen nutte opleggen.' De werkstraf wordt daarbij nadrukkelijk beschouwd

als een zwaardere sanctie dan een voorwaardelijke vrijheidsstraf of een geldboete. Of

de werkstraf ook in de praktijk altijd wordt toegepast als alternatief voor een korte

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, valt echter te betwijfelen. Zetten we bijvoorbeeld

de ontwikkeling van de werkstraf af tegen het aantal vrijheidsstraffen dat jaarlijks

wordt opgelegd, dan zijn er geen aanwijzingen dat de groei van de werkstraf gepaard

gaat met een evenredige afname van het aantal korte vrijheidsstraffen. In figuur 1 is

deze ontwikkeling weergegeven voor de periode 1985-1994.

Zoals figuur 1 laat zien, eindigt jaarlijks ongeveer 18% van het aantal onherroepelijke

schuldigverklaringen in een korte (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Het exac-

te percentage vrijheidsstraffen varieert over de periode van tien jaar maar weinig.4

Tegelijkertijd zien we dat het aandeel van de werkstraffen tussen 1985 en 1994 toe-

neemt van 4% tot 15%. Dit komt niet overeen met wat we verwachten indien de werk-

straf de korte vrijheidsstraf zou vervangen. Gaan we ervan uit dat de criminaliteit en

de straftoemeting niet al te sterk zijn veranderd en dat ook het aantal verstekvonnis-

sen min of meer gelijk is gebleven, dan ligt een geleidelijke daling van het percen-

tage korte vrijheidsstraffen namelijk (meer) voor de hand.5 Het lijkt er dan ook op

dat de werkstraf in een aanzienlijk aantal gevallen een andere (lees: lichtere) sanctie

3 Zie Memorie van toelichting (1986-1987).

4 Het betreft hier voor een deel'eigen' schattingen. Het CBS registreert sinds 1991 namelijk alleen nog af-

doeningen in eerste aanleg en niet langer onherroepelijke afdoeningen zoals voorheen. Ook is gecorri-

geerd voor de indeling die het CBS hanteert om de duur van de opgelegde vrijheidsstraffen weer te geven

(tot zes maanden, zes tot negen maanden, enz.). Overigens maken de korte (deels) onvoorwaardelijke vrij-

heidsstraffen ruim 80% van het totale aantal (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen uit.

5 Omdat het opleggen van een werkstraf zowel een aanbod hiertoe als de instemming van de verdachte

vereist, worden werkstraffen in principe alleen opgelegd aan personen die op de behandeling ter terecht-

zitting verschijnen.
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Figuur 1: Aandeel van de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en de werkstraf In het totale

aantal schuldigverklaringen
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1985 1985 1987 1988 1989 1990

Jaar
1991

0 korte ovvrijheldsstraf 0 werkstraf

Bron: CBS/NFR

1992 1993 1994

dan een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf vervangt. Te denken valt aan een

boete of een voorwaardelijke vrijheidsstraf. Ook recente cijfers van het Centraal

Bureau voor de Statistiek (CBS) over strafzaken die tussen 1990 en 1994 in eerste

aanleg zijn afgedaan, wijzen in deze richting. Het CBS constateert in deze periode

een groei van 25% van het aantal (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen en

100% van het aantal werkstraffen in eerste aanleg. Het aantal (deels) onvoorwaarde-

lijke boetes daalt daarentegen met bijna 8% (CBS, 1995). Berekenen we het aandeel

van de korte (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in het totale aantal schuldig-

verklaringen in eerste aanleg, dan vinden we een lichte stijging van 20% in 1990 naar

22% in 1994. Het aandeel van de werkstraffen stijgt in deze periode van 6% tot 10%

van de schuldigverklaringen.
Ook uit andere bronnen komen aanwijzingen dat de werkstraf regelmatig wordt toe-

gepast als alternatief voor een lichtere sanctie dan bedoeld: het verschijnsel van de

zogenaamde aanzuigende werking. Hanewinkel en Lolkema (1990) concluderen

bijvoorbeeld op basis van een strafdossieronderzoek dat personen die in 1987 in het

arrondissement Assen een werkstraf hebben gekregen, wat betreft hun justitiële

verleden veel meer overeenkomen met voorwaardelijk gestraften dan met personen

die een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen. Bovendien blijkt uit

interviews met rechters en officieren van justitie in het arrondissement dat men de
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werkstraf veelal beschouwd als een lichtere sanctie dan de korte onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf, een opvatting die door de uitkomsten van een in 1990 uitgevoerde jan

delijke enquête onder onder andere rechters en officieren van justitie wordt beves-

tigd (Kockelkorn e.a., 1991). Uit een in 1994 gepubliceerd WODC-onderzoek naar de

recidive van in totaal 902 dienstverleners en 946 kortgestraften komen eveneens

aanwijzingen voor een aanzuigende werking van de werkstraf naar voren (Spaans,
1994).6 De dienstverleners uit dit onderzoek, die in 1987 een werkstraf hebben

gekregen, vertonen net als de dienstverleners van Hanewinkel en Lolkema wat hun

justitiële verleden betreft veel meer overeenkomst met personen die in dat jaar een

korte voorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen dan met personen die toen

veroordeeld zijn tot een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De dienstverleners

zijn in het verleden aanzienlijk minder vaak wegens strafbare feiten met justitie in

aanraking geweest c.q. veroordeeld dan de onvoorwaardelijk gestraften. Ten opzich-

te van de onderzochte personen die een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf van

maximaal zes maanden hebben gekregen, valt er geen verschil te constateren: de

dienstverleners en de voorwaardelijk gestraften hebben een vergelijkbaar of `even

zwaar' justitieel verleden. Omdat het onderzoek betrekking heeft op personen van

dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht, die bovendien een zelfde delict hebben ge-

pleegd, wordt deze uitkomst gezien als een aanwijzing dat er, in 1987 althans, sprake

is van een behoorlijke mate van aanzuigende werking van de werkstraf. Immers, de

dienstverleners vertonen wat hun justitiële verleden betreft meer overeenkomst met

personen die, voor een zelfde delict, een lichtere, voorwaardelijke vrijheidsstraf

hebben gekregen dan met personen die veroordeeld zijn tot een korte onvoorwaar-

delijke vrijheidsstraf. Deze onderzoeksuitkomst is evenwel gebaseerd op gegevens

over sancties die inmiddels ruim zeven jaar geleden zijn opgelegd. Sindsdien is er

het nodige veranderd. Zo wordt de werkstraf sinds 1 december 1989 opgelegd als

derde hoofdstraf uit het Wetboek van Strafrecht en is het aantal opgelegde werkstraf-

fen sterk gegroeid. Ook de samenstelling van de dienstverlenerspopulatie is gewij-

zigd. De meest in het oog vallende verandering is ongetwijfeld de toename van het

aantal uitkeringsfraudeurs onder de dienstverleners. De intensivering van fraude-

bestrijding heeft in sommige arrondissementen geleid tot een stijging van het aantal

opgelegde taakstraffen met 30% tot 40%. Tevens worden werkstraffen steeds vaker

opgelegd aan verslaafden, zwervers en psychisch gestoorden. De vraag is dan ook of

de gegevens uit de recidivestudie nog steeds opgaan voor de huidige toepassings-

praktijk. Er is echter nog een tweede argument om nader in te gaan op de vraag in

hoeverre de werkstraf in de plaats komt van de korte onvoorwaardelijke vrijheids-

straf. Dit is het gegeven dat de conclusies uit het recidive-onderzoek gebaseerd zijn

op informatie uit uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister. Deze informa-

tie is vrij beperkt. Afgezien van het artikel van het delict, de beslissende instantie en

de datum en wijze van afdoening leveren de uittreksels weinig meer informatie over

6 Dit recidive-onderzoek heeft, net als het onderhavige onderzoek, plaatsgevonden inde arrondissementen

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen, Maastricht en Utrecht.
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het desbetreffende justitiecontact. Andere gegevens die een indicatie geven van de

ernst van de zaak, zoals toegebracht(e) schade of letsel, de toepassing van voor-

lopige hechtenis of het aantal delicten dat in het proces-verbaal van de politie dan

wel op de dagvaarding wordt vermeld, ontbreken. Dergelijke informatie is evenwel

van belang om inzicht te krijgen in de wijze van toepassing van de sancties. Het is

namelijk in principe mogelijk dat het verhoudingsgewijs 'lichte' justitiële verleden

van de dienstverleners uit de recidivestudie gecompenseerd wordt door de ernst van

de feiten die ze hebben gepleegd. Met andere woorden, het aantal delicten waarvoor

de dienstverleners zijn opgepakt of de schade of het letsel dat zij hebben toege-

bracht, rechtvaardigt bijvoorbeeld het opleggen van een werkstraf, 'ondanks' het feit

dat de personen in kwestie in het verleden verhoudingsgewijs weinig en/of voor

relatief lichte vergrijpen met justitie in aanraking zijn geweest. Zonder dergelijke

extra informatie die een indruk geeft van de ernst van de gepleegde feiten, valt niet

goed vast te stellen in hoeveel gevallen de werkstraf - bij benadering - wel en niet

een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf vervangt. Zo is het onduidelijk of de per-

centages aanzuigende werking die in buitenlands onderzoek zijn vastgesteld (45%

tot 55% in bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Australië; zie Junger-Tas, 1993) ook voor

de toepassing van de werkstraf in ons land gelden.
Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de werkstraf wordt toegepast, is op

verzoek van de directie Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie van

Justitie en de, inmiddels opgeheven, Overleg- en Adviescommissie Alternatieve

Sancties een uitgebreid onderzoek verricht.7 In zes arrondissementen (Amsterdam,

Arnhem, Den Haag, Groningen, Maastricht en Utrecht) is dossierinformatie ver-

zameld van personen die in 1992 een werkstraf dan wel een korte voorwaardelijke

respectievelijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen. Net als bij het

recidive-onderzoek gaat het om personen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht,

die vanwege een zelfde delict zijn veroordeeld. In totaal zijn strafdossiers geraad-

pleegd van 600 dienstverleners en 600 kortgestraften. Tevens is informatie over de

dienstverleners en de opgelegde werkstraffen verzameld bij het - toenmalige - BAS.8
Laatstgenoemde informatie is gebruikt om meer inzicht te krijgen in onder andere

de wijze waarop de omrekening van vrijheidsstraf naar werkstraf plaatsvindt en even-

tuele verbanden tussen kenmerken van de dienstverleners/werkstraffen en het ver-

loop en de afloop van de dienstverlening. Aan de hand van de verzamelde gegevens

is getracht een antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen.

- Vervangt de werkstraf daadwerkelijk de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

zoals de wet voorschrijft, of wordt zij (ook) opgelegd aan personen die, gelet op

7 De Overleg- en Adviescommissie Alternatieve Sancties onder voorzitterschap van mr J.P. Balkenra is in

1989 ingesteld voor de tijd van - aanvankelijk - drie jaar. De drie taken van de commissie waren evaluatie

van de toepassing en uitvoering van bestaande alternatieve sancties, advisering over nieuw beleid en

stimulering van nieuw beleid in deze. De commissie bracht in totaal zeven adviezen uit. In mei 1994 Is de

commissie opgeheven.

8 In de nieuwe reclasseringsorganisatie, die op 1 januari 1995 is Ingevoerd, zijnde 'aparte' Bureaus Alterna-

tieve Sancties (of Bureaus Dienstverlening) geïntegreerd in de op regiobasis werkzame units.



Hoofdstuk 1 1 6

de ernst van de gepleegde feiten, eigenlijk in aanmerking komen voor een lichte-
re, voorwaardelijke vrijheidsstraf (aanzuigende werking)?

- Welke factoren hebben de grootste invloed op de beslissing van de rechter om

een werkstraf dan wel een vrijheidsstraf op te leggen?

- Hoe luidt de verhouding tussen het voorgenomen het aantal dagen onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf en het aantal opgelegde uren werkstraf?

Hoe wordt de in voorarrest doorgebrachte tijd in mindering gebracht op het
aantal op te leggen uren werkstraf?

- In hoeveel gevallen vindt de aanvang en de beëindiging van de werkstraf binnen

de gestelde termijnen plaats?

- Is er een verband tussen kenmerken van de werkstraf (duur, aard) of kenmerken

van de dienstverlener (leeftijd, geslacht, dagelijkse bezigheid, justitieel verleden)

en het verloop of de afloop van de werkstraf?

Ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag dient overigens te worden opgemerkt dat
het daadwerkelijk aantonen van aanzuigende werking van de werkstraf onmogelijk

is. Dit vereist namelijk dat de huidige toepassingspraktijk vergeleken wordt met de

situatie van voor de invoering van de dienstverlening, dus van voor 1981. Alleen dan

is immers met zekerheid vast te stellen of dienstverlening inderdaad in de plaats

komt van een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, of dat de mogelijkheid van het

opleggen van werkstraffen ertoe heeft geleid dat men anders of zwaarder is gaan

straffen dan voorheen. Door veranderde opvattingen, prioriteiten, richtlijnen en

dergelijke binnen de strafrechtspleging is de situatie van voor 1981 echter niet meer

te vergelijken met de straftoemetingspraktijk ruim tien jaar later. De term aanzui-

gende werking wordt in dit rapport dan ook in een beperktere betekenis gehanteerd,

en wel als het opleggen van een werkstraf waar, gelet op de ernst van de zaak, met

een voorwaardelijke vrijheidsstraf kan worden volstaan. Een opmerking die zowel de

eerste als de tweede onderzoeksvraag betreft, is dat in het onderhavige onderzoek

weliswaar (veel) aandacht is besteed aan de ernst van de gepleegde feiten, maar dat

de ernst van de zaak niet de enige factor is die van invloed is op de straftoemeting.

Andere factoren, zoals de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd, de 'per-

soon van de verdachte' en de `persoon van de rechter en/of de officier van justitie',

oefenen eveneens invloed uit op de uitkomst van een strafzaak. Omdat de invloed

van dergelijke factoren niet (goed) is vast te stellen op basis van informatie uit de

.strafdossiers zijn ze in dit onderzoek echter buiten beschouwing gelaten.
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Opzet en uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek naar de toepassing van de werkstraf is op dezelfde wijze opgezet als

het WODC-onderzoek naar de recidive van dienstverleners (Spaans 1994). Dienst-

verleners uit de arrondissementen Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen,

Maastricht en Utrecht zijn vergeleken met personen uit dezelfde arrondissementen

die voor een zelfde delict veroordeeld zijn tot een korte voorwaardelijke dan wel

(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Belangrijke verschillen tussen beide onder-

zoeken zijn, afgezien van de vraagstelling, het jaar waarop de onderzochte zaken

betrekking hebben en de databronnen die geraadpleegd zijn. Zoals in hoofdstuk 1 is

aangegeven, heeft het onderzoek naar de toepassing van de werkstraf betrekking op

sancties die in 1992 zijn opgelegd/uitgevoerd en is het onderzoeksmateriaal voor het

grootste deel afkomstig uit strafdossiers. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op
de opzet en uitvoering van het onderzoek naar de toepassing van de werkstraf.

2.1 Selectie van de dienstverleners

De selectie van de dienstverleners is uitgevoerd in twee stappen.

Stap 1: selectie bij Bureau Alternatieve Sancties

De eerste stap bestond uit de selectie van dienstverleners bij BAS van de reclassering.

Per onderzoeksarrondissement zijn 110 tot 120 dienstverleningszaken gekozen die

aan twee criteria voldoen: de werkstraffen zijn in 1992 door de politierechter of de

meervoudige kamer opgelegd en de werkstraffen zijn qua duur hetzelfde verdeeld als

het totale aantal 'korte', 'middellange' en 'lange' werkstraffen in het desbetreffende

arrondissement.9 De keuze om werkstraffen die in hoger beroep zijn opgelegd bui-

ten beschouwing te laten, is genomen om de vergelijking met de korte vrijheidsstraf-

fen, die ook allemaal in eerste aanleg zijn opgelegd, zo zuiver mogelijk te houden.

Door bij de selectie rekening te houden met de duur van de werkstraffen, is bereikt

dat de onderzochte dienstverleningen, wat omvang betreft, representatief zijn voor

zowel het desbetreffende arrondissement als voor het totale landelijke beeld in 1992

(bijlage 2, figuur 1). Voor het overige zijn de dienstverleners geheel aselect gekozen.

Van de geselecteerde zaken zijn de dienstverleningsdossiers geraadpleegd en gege-

vens verzameld over de persoon van de dienstverlener en over de aard, het verloop

en de afloop van de werkstraf.

9 De onderverdeling van werkstraffen naar duur in 'kort' (maximaal 50 uur), 'middellang' (51 t/m 150 uur)

en 'lang' (meer dan 150 uur) wordt onder andere gehanteerd door de Stichting Reclassering Neder-

land (voorheen de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen (NFR); zie bijvoorbeeld 'Reclasse-

ring in cijfers, 1992' (1993)).
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Stap 2: het achterhalen van de strafdossiers

Om meer inzicht te verkrijgen in de aard en ernst van de gepleegde feiten zijn vervol-

gens de strafdossiers opgezocht die betrekking hebben op de dienstverleningszaken.

Hierbij was het de bedoeling om gegevens te verzamelen van 100 dienstverleners per

arrondissement. In verband met verwachte uitval - dossiers kunnen (opnieuw) opge-

vraagd zijn of om andere reden niet beschikbaar zijn voor onderzoek - zijn bij wijze

van voorzorgsmaatregel bij elk BAS zo'n 10 à 20 extra dienstverleningszaken geselec-

teerd `als reserve' (zie stap 1). De uitval was echter groter dan verwacht: van 564 van

de in totaal 703 geselecteerde dienstverleners was het strafdossier aanwezig.10 Om

aan het gewenste aantal van 600 werkstraffen te komen, zijn 39 `vervangende' straf-

dossiers geraadpleegd van zaken waarin werkstraffen van de gewenste omvang zijn

opgelegd. Uit de strafdossiers zijn gegevens verzameld over onder andere de achter-

grond van de dienstverleners (leeftijd, geslacht, geboorteland, dagelijkse bezigheden

en dergelijke), de aard van het delict, het aantal delicten volgens het proces-verbaal,

het justitiële verleden, de toepassing van voorlopige hechtenis, de afdoening van de

uitgangszaak en eventuele voegingen bij de uitgangszaak.11 Vergelijken we de 600

dienstverleners van wie het strafdossier is geraadpleegd, met de `oorspronkelijke'

groep van 703 dienstverleners, dan vinden we overigens nauwelijks verschillen wat

betreft achtergrondkenmerken, kenmerken van de werkstraffen en aard van de

delicten waarvoor de werkstraffen zijn opgelegd.

2.2 Selectie van de kortgestraften

Ook de selectie van de vergelijkingsgroep, bestaande uit personen die in 1992 een

korte vrijheidsstraf hebben gekregen, heeft plaatsgevonden in twee stappen.

Stap 1: selectie met behulp van Gouden Delta12

Eerst zijn met behulp van Gouden Delta zaken geselecteerd die voldoen aan de vol-

gende criteria: misdrijfzaken, gepleegd door meerderjarigen, die in 1992 in eerste

aanleg onherroepelijk zijn afgedaan en waarbij de veroordeelde op de behandeling
ter terechtzitting is verschenen. Als sanctie is ofwel een geheel voorwaardelijke vrij-

heidsstraf van maximaal een half jaar ofwel een (deels) onvoorwaardelijke vrijheids-

straf van maximaal zes maanden (onvoorwaardelijk) opgelegd. 13 Om de overeen-

komst met de groep dienstverleners zo groot mogelijk te maken is vervolgens, voor

10 De 142 niet-beschikbare strafdossiers betreffen zowel werkstraffen die tot een goed einde zijn gebracht

(114) als werkstraffen die niet zijn gestart (12) dan wel niet zijn afgemaakt (16).

11 Onder uitgangszaak wordt verstaan het politie- /justitiecontact dat geleid heeft tot het opleggen van de

sanctie in kwestie (in dit geval de werkstraf).

12 Gouden Delta is een in januari 1992 landelijk ingevoerd beleidsinformatiesysteem ten behoeve van de

parketten, waarin gegevens worden bijgehouden over de verwerking en afdoening van ten parkette

ingeschreven misdrijven en overtredingen.

13 Combinaties met andere hoofdstraffen, zoals geldboetes en werkstraffen, zijn buiten beschouwing

gelaten.
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elk onderzoeksarrondissement afzonderlijk, een tweede selectie uitgevoerd. Hierbij

is gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en gepleegd delict van de kortgestraften.

Alleen die kortgestraften zijn geselecteerd die in elk van deze opzichten (zoveel

mogelijk) overeenkomen met de dienstverleners. Aan de hand van de parketnum-

mers van de geselecteerde zaken zijn vervolgens de bijbehorende strafdossiers

opgezocht. Hierbij was het de bedoeling dat een kwart van de vergelijkingsgroep zou

bestaan uit personen met een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal

zes maanden. De overige 75% zou moeten bestaan uit personen met een korte,

geheel onvoorwaardelijke of deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Omdat ook hier

vooraf rekening is gehouden met het eventueel niet-beschikbaar zijn van strafdos-

siers, is voor elk arrondissement weer een aantal extra 'reserve'-zaken geselecteerd.

Stap 2: het achterhalen van de strafdossiers

Bij het achterhalen van de strafdossiers van de kortgestraften hebben zich twee pro-

blemen voorgedaan. In de eerste plaats week de informatie uit Gouden Delta nogal

eens af van de gegevens in de strafdossiers. Zo is bijvoorbeeld in 4% van de geselec-

teerde zaken hoger beroep aangetekend, terwijl het volgens Gouden Delta ging om

zaken die in eerste aanleg onherroepelijk zijn afgedaan. Ook is het bij herhaling

voorgekomen dat zaken waarin Gouden Delta een contradictoir vonnis vermeldt,

volgens het dossier bij verstek zijn afgedaan (3%). De duur van de opgelegde vrij-

heidsstraffen en de modaliteit bleken in 9% van de gevallen niet te kloppen met de

informatie uit de strafdossiers. Voor deze 'ten onrechte' geselecteerde zaken dienden

'juiste' vervangers te worden gezocht. Een tweede probleem was dat in de arrondis-

sementen Groningen, Maastricht en Utrecht in 1992 relatief weinig korte (deels) on-

voorwaardelijke vrijheidsstraffen zijn opgelegd in zaken die in eerste aanleg onher-

roepelijk zijn afgedaan. Hierdoor kon het gewenste aantal (deels) onvoorwaardelijk

gestraften die aan het profiel van de dienstverleners voldoen, voor deze arrondisse-

menten niet worden gerealiseerd. Pogingen om voldoende vervangers te vinden in

kortgestraften die bijvoorbeeld (iets) ouder of jonger zijn of die een zelfde 'type'

delict hebben gepleegd, brachten onvoldoende soelaas. Om toch aan het gewenste

aantal van 100 kortgestraften per arrondissement te komen, zijn de ontbrekende

zaken aangevuld met geheel voorwaardelijk gestraften. Tabel 1 laat zien hoe de

gerealiseerde steekproef in het strafdossieronderzoek er uiteindelijk uitziet. Zoals uit

de tabel valt af te leiden, bevat de gerealiseerde steekproef aanzienlijk meer voor-

waardelijk gestraften dan oorspronkelijk de bedoeling was (39%, in plaats van 25%).

Het aantal (deels) onvoorwaardelijk gestraften ligt 14% lager dan gepland. Van de

personen in de vergelijkingsgroep is, net als van de dienstverleners, het strafdossier

van de uitgangszaak geraadpleegd.

2.3 Indeling in groepen voor het onderzoek

Bij de analyse van de strafdossiergegevens is aanvankelijk uitgegaan van de indeling

in vijf groepen (zie tabel 1). Uit het materiaal blijkt echter dat de personen die alleen
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Tabel 1: Gerealiseerde steekproef voor het strafdossieronderzoek
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(sub)groep N ok

dienstverleners 600 100
- werkstraf 'sec' 258' 43,0

- werkstraf + voorwaardelijke vrijheidsstraf 342 57,0
vergelijkingsgroep 600 100
- voorwaardelijke vrijheidsstraf 233 38,8
- deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 134 22,4
- onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 233 38,8

Van wie 10 personen naast hun werkstraf een boete opgelegd hebben gekregen.

een werkstraf hebben gekregen, nauwelijks verschillen van de personen die naast

hun werkstraf een voorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen. Hetzelfde geldt

voor de kortgestraften met een geheel onvoorwaardelijke vrijheidsstraf versus de

kortgestraften met een deels voorwaardelijke, deels onvoorwaardelijke vrijheids-

straf. De overeenkomst tussen de groepen betreft zowel de kenmerken van de betrok-

ken personen (zoals leeftijd, geslacht en justitieel verleden) als de kenmerken van de

uitgangszaak (aard, schade en/of letsel, de toepassing van voorlopige hechtenis,

voegingen en dergelijke). Besloten is dan ook om de dienstverleners samen te nemen

tot één categorie en hetzelfde te doen met de personen die een geheel of gedeeltelijk

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen. Dit resulteerde in drie onder-

zoeksgroepen: dienstverleners, voorwaardelijk gestraften en (deels) onvoorwaarde-

lijk gestraften. De grootte van elk van deze groepen en de gemiddelde duur van hun

sanctie staan vermeld in hoofdstuk 4, tabel 7.

2.4 Uitbreiding van het onderzoek

Op verzoek van de toenmalige Projectstaf Taakstraffen van het ministerie van Justitie

is de vergelijkingsgroep in de loop van het onderzoek uitgebreid met 600 personen

die in 1992 bij verstek zijn veroordeeld tot een korte, geheel onvoorwaardelijke vrij-

heidsstraf. De vraag die aan deze uitbreiding ten grondslag ligt, luidt of en in hoever-

re de groep bij verstek veroordeelden overeenkomt met de groep dienstverleners. Als

dit in voldoende mate het geval is, dan ligt hier in principe een mogelijkheid om het

aantal korte vrijheidsstraffen verder terug te dringen en daarmee de druk op de capa-

citeit van het gevangeniswezen te verlichten. Men zou dan bijvoorbeeld kunnen

zoeken naar wegen om personen vaker op de behandeling ter terechtzitting te laten

verschijnen. Of men zou het wettelijk kader van de straf van onbetaalde arbeid zo

kunnen aanpassen dat de werkstraf ook bij verstek kan worden opgelegd.

Om inzicht te verkrijgen in het potentieel aan dienstverleners onder de verstekzaken

zijn, met behulp van Gouden Delta, per onderzoeksarrondissement (iets meer dan)

100 misdrijfzaken geselecteerd waarin meerderjarigen bij verstek veroordeeld zijn

tot een geheel onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal zes maanden. Net als
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bij de hiervoor beschreven sancties gaat het om strafzaken die in eerste aanleg

onherroepelijk zijn afgedaan. Omdat het de bedoeling is, vast te stellen in hoeverre

de 'doorsnee' verstekklant overeenkomt met de `doorsnee' dienstverlener, zijn de

verstekzaken, net als de dienstverleningszaken, aselect gekozen. Uit de strafdossiers

van de verstekzaken zijn dezelfde gegevens verzameld als bij de dienstverleners en

de kortgestraften die (wel) op de zitting zijn verschenen. Over de vergelijking van de

dienstverleningszaken met de verstekzaken wordt gerapporteerd in hoofdstuk 5.14

2.5 Indeling van het rapport en gebruikte terminologie

In hoofdstuk 3 worden de uitkomsten van het dossieronderzoek bij BAS beschreven.

Aan de orde komen de kenmerken van de 703 dienstverleners in kwestie en de aard,

de omvang, het verloop en de afloop van hun werkstraf. Ook wordt aandacht besteed

aan onder andere de omrekening van vrijheidsstraf naar werkstraf en aan de termij-

nen waarbinnen de werkstraffen zijn gestart en beëindigd.

In hoofdstuk 4 worden de 600 dienstverleners van wie het strafdossier is geraad-

pleegd, vergeleken met de 600 kortgestraften die, net als de dienstverleners, op de

strafzitting zijn verschenen. Aangegeven wordt welke verschillen en overeenkomsten

er zijn te constateren in de ernst van de gepleegde feiten en in hoeverre er sprake

lijkt te zijn van vervanging van de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf door de

werkstraf. Ook zal worden ingegaan op de vraag welke factoren de meeste invloed

(lijken te) hebben op de beslissing van de rechter om een werkstraf dan wel een

voorwaardelijke of (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op te leggen. Het rapport

wordt afgesloten met een vergelijking van de dienstverleners met personen die bij

verstek tot een korte, geheel onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn veroordeeld

(hoofdstuk 5).

Wat de terminologie in dit rapport betreft, het volgende. Zoals al eerder is aangege-

ven, worden in het rapport de begrippen werkstraf en dienstverlening door elkaar

gebruikt als aanduiding voor de straf van onbetaalde arbeid. Terwille van de lees-

baarheid wordt de toevoeging '(deels)' bij de groep personen met een geheel of

gedeeltelijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraf verder achterwege gelaten. Deze groep

wordt in het rapport bovendien regelmatig met de term onvoorwaardelijk gestraften

aangeduid. Voor de groep personen met een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf

wordt regelmatig de term voorwaardelijk gestraften gebezigd. Een verband of

verschil wordt significant genoemd indien de kans dat het geconstateerde verband

of verschil op toeval berust en er in werkelijkheid géén verband of verschil bestaat,

maximaal 5% bedraagt (p50,05). In de tekst staan de gebruikte toetsen en de bijbeho-

rende significantieniveaus (p-waarden) doorgaans in voetnoten vermeld. Om telkens

terugkerende opsommingen van wel onderzochte, maar niet gevonden verbanden

en verschillen tussen variabelen te vermijden, worden de onderzoeksresultaten in

14 Een uitgebreidere beschrijving van de verschillen en overeenkomsten tussen de dienstverleningszaken en

de verstekzaken is te vinden in een eerder uitgebrachte notitie over dit onderwerp (Spaans, 1995).
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het rapport alleen uitgesplitst naar bijvoorbeeld leeftijd, arrondissement of aard

van de sanctie indien er in dat opzicht sprake is van significante of opmerkelijke
uitkomsten. l5
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15 Van een opmerkelijke uitkomst is bijvoorbeeld sprake indien een statistisch verband of verschil ontbreekt

waar men dit wel zou verwachten, of indien een verband of verschil weliswaar (net) niet significant is,

naaar wel in een (on)verwachte richting wijst.
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Beschrijving van de werkstraffen

In dit hoofdstuk worden de gegevens gepresenteerd die verzameld zijn bij BAS. Het

gaat om in totaal 703 personen die in 1992 bij de coordinator dienstverlening zijn

aangemeld voor het verrichten van een werkstraf. Bijlage 2, tabel 1 geeft de verdeling

van de dienstverleners naar onderzoeksarrondissement. In paragraaf 3.1 wordt een

beschrijving gegeven van de groep dienstverleners in termen van leeftijd, geslacht,

werk-/opleidingssituatie en dergelijke. Paragraaf 3.2 gaat in op de aard en de duur

van de opgelegde werkstraffen. Tevens wordt aandacht besteed aan de verhouding

tussen het aantal opgelegde uren dienstverlening en de vervangen vrijheidsstraf en

aan de termijnen waarbinnen de werkstraffen (dienen te) zijn aangevangen en ver-

richt. Paragraaf 3.3 beschrijft het verloop en de afloop van de werkstraffen. Paragraaf

3.4 geeft een korte samenvatting van de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

3.1 Kenmerken van de dienstverleners

Figuur 2 geeft de verdeling van de groep dienstverleners naar geslacht, leeftijd, ge-

boorteland en werk-/opleidingssituatie. Zoals uit figuur 2 kan worden afgeleid, zijn

zes op de zeven dienstverleners (84,5%) van het mannelijk geslacht. De gemiddelde

leeftijd van dienstverleners, van wie ruim 41% tussen de 21 en 30 jaar oud is, be-

draagt 31 jaar (de oudste dienstverlener is 64 jaar). Het percentage dienstverleners

dat niet in Nederland is geboren (bijna 28%), ligt ruim twee keer zo hoog als onder

de dienstverleners uit de recidivestudie die in 1987 een werkstraf opgelegd hebben

gekregen (12%). Van de dienstverleners die een uitkering ontvangen, is 89% werkloos

en 11% arbeidsongeschikt. De dienstverleners met een 'andere' werk-/opleidings-

situatie zijn dienstplichtig of huisvrouw/-man.

Tabel 2 geeft informatie over eventuele persoonlijke problemen van de dienstverle-

ners die van invloed (kunnen) zijn op het verloop en/of de afloop van hun werkstraf.

Dergelijke problemen worden gemeld bij 222 dienstverleners (32%). Ruim 44% van

de dienstverleners heeft, voor zover valt na te gaan, geen ernstige persoonlijke pro-

blemen. In de overige gevallen ontbreek informatie hieromtrent. Zoals in tabel 2 is te

zien, worden lichamelijke klachten en druggebruik het meest genoemd in de dienst-

verleningsdossiers. Het feit dat sommige dienstverleners met persoonlijke proble-

men kampen, betekent echter niet dat zij (daarom ook) moeilijk plaatsbaar zijn. Dit

kan worden afgeleid uit het feit dat niet meer dan 64 van de 222 dienstverleners met

persoonlijke problemen (28,8%, oftewel 9,1% van alle 703 dienstverleners) worden

aangemerkt als 'moeilijk plaatsbaar'. Bij alle moeilijk plaatsbaren is sprake van pro-

blematisch alcohol- en/of druggebruik.16 Andere redenen voor het moeilijk plaats-

16 In 43 gevallen is er sprake vandrugverslaving, in 13 gevallen vanalcoholverslaving en in 2 gevallen van



Hoofdstuk 3

Figuur 2: Kenmerken van de onderzochte dienstverleners (N=703)
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Tabel 2: Persoonlijke problemen van de dienstverleners'

24

persoonlijke problemen N %

lichamelijke klachten 90 12,8

(hard)druggebruik 51 7,3

overmatig alcoholgebruik 26 3,7

psychische/psychiatrische klachten 13 1,8

relatieproblemen 7 1,0

financiële problemen 3 0,4

anders 49 7,0
geen 312 44,4

onbekend 169 24,0

> 40 jaar

40

22

' Omdat bij een aantal dienstverleners meer dan één probleem is genoemd, telt het totaal op tot boven de 703

respectievelijk 100%.
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Tabel 3: Type misdrijf waarvoor de werkstraf Is opgelegd

type misdrijf

vermogensmisdrijven

geweldmisdrijven

misdrijven Wegenverkeerswet

vernieling en openbare orde

Opiumwetmisdrijven

zedenmisdrijven

overig

onbekend

totaal

* Waarvan valsheid in geschrifte 188 (26,7%) en gekwalificeerde diefstal 145 (20,6).

25

N 0/s

447 64,6

76 10,8

59 8,4

52 7,4

26 3,7

16 2,3

14 2,0

13 1,6

703 100

baar zijn van de dienstverleners, die elk slechts een paar keer tezamen met versla-

ving worden genoemd, zijn onder andere het ontbreken van een vaste woon- of

verblijfplaats en gezondheidsproblemen.17

3.2 Aard en duur van de opgelegde werkstraf

3.2.1 Aanleiding tot het opleggen van de werkstraf

Tabel 3 vermeldt het delicttype waarvoor de werkstraf is opgelegd. Uitgangspunt bij

de samenstelling van tabel 3 is het delict met de zwaarste strafdreiging volgens het

Wetboek van Strafrecht dat in het dienstverleningsdossier wordt genoemd. De ver-

mogensdelicten, die veruit het meest voorkomen, bestaan in hoofdzaak uit valsheid

in geschrifte (42% van de vermogensmisdrijven) en gekwalificeerde diefstal (32%).18

Van de 76 plegers van een gewelddelict heeft 39% zich schuldig gemaakt aan mishan-

deling en 36% aan diefstal met geweld of afpersing. De misdrijven tegen de Wegen-

verkeerswet bestaan in hoofdzaak uit rijden onder invloed. Van deze 'automobilisten

met een slok op' hebben er, voor zover bekend, 14 tevens deelname aan een alcohol-

verkeerscursus opgelegd gekregen. Bijlage 2, tabel 2 geeft een nadere uitsplitsing van

de delicten waarvoor de werkstraffen zijn opgelegd. Het type delict vertoont een

samenhang met zowel het geslacht als de leeftijd van de dienstverleners. Vrouwelijke

dienstverleners blijken zich minder vaak aan geweld- en openbare-ordemisdrijven

en vaker aan vermogensmisdrijven schuldig te hebben gemaakt dan mannelijke

dienstverleners. Vooral valsheid in geschrifte komt bij vrouwen verhoudingsgewijs

zowel alcohol- als drugverslaving. In de resterende gevallen is het niet duidelijk waaraan de dienstverle-

ners verslaafd zijn.

17 Het totale aantal dienstverleners zonder vaste woon- of verblijfplaats bedraagt, voor zover bekend, 12

(1,7%).

18 Valsheid in geschrifte betreft hoofdzakelijk fraude met sociale uitkeringen. Slechts in enkele gevallen is er

sprake van belastingfraude of het innen van gestolen cheques.
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veel voor. Van de vrouwelijke dienstverleners is 63% wegens dit misdrijf veroordeeld,

van de mannelijke dienstverleners 21%b. Deze `voorkeur' voor valsheid in geschrifte

onder vrouwelijke dienstverleners werd ook al in het recidive-onderzoek vastgesteld

(Spaans, 1994). Dit gegeven, in combinatie met de enkele jaren geleden ingezette

geïntensiveerde aanpak van uitkeringsfraude door middel van het opleggen van

werkstraffen, verklaart de verdubbeling van het percentage vrouwelijke dienstverle-

ners ten opzichte van de uitkomsten van het recidive-onderzoek. Met betrekking tot

het verband tussen leeftijd en type misdrijf kan worden opgemerkt dat vernielingen,

openbare-ordemisdrijven, diefstal met geweld en gekwalificeerde diefstal minder

vaak voorkomen naarmate de dienstverleners ouder zijn. Het aantal gevallen van

valsheid in geschrifte en rijden onder invloed neemt daarentegen toe met de leeftijd

van de dienstverleners.

3.2.2 Omvang van de opgelegde werkstraf

De omvang van de opgelegde werkstraffen varieert van 10 tot 240 uur en bedraagt

gemiddeld 111 uur (mediaan = 100 uur). In figuur 3 is de verdeling naar het aantal
opgelegde uren in termen van korte (maximaal 50 uur), middellange (51 t/m 150

uur) en `lange' (meer dan 150 uur) werkstraffen weergegeven. Hoewel in Groningen

verhoudingsgewijs iets meer korte en middellange werkstraffen zijn opgelegd dan

elders, verschilt de gemiddelde duur van de werkstraffen niet per arrondissement

(p=0,76). Leeftijd, geslacht en werk/-opleidingssituatie van de dienstverleners zijn

evenmin van invloed op de omvang van de opgelegde dienstverlening.19 De aard van

het gepleegde delict maakt daarentegen wel verschil. Plegers van geweld- en Opium-

wetmisdrijven zijn met gemiddeld 140 respectievelijk 163 uur dienstverlening zwaar-

der gestraft dan gemiddeld. Misdrijven tegen de Wegenverkeerswet zijn in de regel

het lichtst bestraft: gemiddeld 58 uur werkstraf. De overige typen misdrijven zitten

rond het gemiddelde.20

Voor zover uit de onderzochte dienstverleningsdossiers viel te achterhalen, is onge-

veer 60% van de werkstraffen opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke vrij-

heidsstraf. De duur van de voorwaardelijke vrijheidsstraf varieert van een week tot

een jaar en bedraagt gemiddeld twee maanden.

3.2.3 Verhouding tussen vrijheidsstraf en werkstraf

Artikel 22d van het Wetboek van Strafrecht schrijft voor dat het vonnis vermeldt hoe-

veel vrijheidsstraf de rechter overwoog op te leggen en hoeveel werkstraf hiervoor in

19 Dienstverleners met een betaalde baan hebben gemiddeld zelfs iets meer uren werkstraf (namelijk 113

uur) opgelegd gekregen dan dienstverleners met een uitkering (106 uur; p=0,27). Deze uitkomst is niet toe

te schrijven aan eventuele verschillen in de ernst of zwaarte van de uitgangszaak. De gemiddelde ernst-

"score (zie hoofdstuk 4) laat zien dat dienstverleners met een baan nagenoeg even ernstige feiten hebben

gepleegd als dienstverleners zonder baan.

20 F=11,58; df=6; p<0,01.
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Figuur 3: Verdeling naar aantal opgelegde uren werkstraf (N=703)
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de plaats is gekomen. Een kopie van het vonnis of een extract mondeling vonnis was

beschikbaar van 583 dienstverleners (82,9%). Uit de vonnissen valt op te maken dat

de voorgenomen vrijheidsstraf varieert van een week (1,5% van de gevallen) tot zes

maanden (10,2%). Gemiddeld vervangt de werkstraf 75 dagen, oftewel 2,5 maand

onvoorwaardelijk.21 De verhouding tussen het aantal dagen onvoorwaardelijke vrij-

heidsstraf en het aantal uren werkstraf is, in 1992 althans, echter niet in alle zes

arrondissementen gelijk. De rechtbanken in Amsterdam, Den Haag en Utrecht hante-

ren bij de omrekening van vrijheidsstraf naar werkstraf een lineaire methode, waar-

bij voor elke maand onvoorwaardelijk 40 uur dienstverlening staat. De drie andere

rechtbanken gebruiken een niet-lineaire degressieve methode, wat inhoudt dat er

verhoudingsgewijs minder uren dienstverlening worden opgelegd naarmate het

voorgenomen aantal maanden vrijheidsstraf toeneemt. De exacte verhouding tussen

vrijheidsstraf en werkstraf verschilt echter in de drie arrondissementen.22

Tabel 4 geeft de verhouding tussen de voorgenomen vrijheidsstraf en de werkstraf'

weer voor de 583 dienstverleners gezamenlijk. Aangegeven wordt hoeveel uren werk-

straf gemiddeld zijn opgelegd in plaats van één week tot zes maanden onvoorwaar-

delijke vrijheidsstraf. In de rechter kolom staat het aantal uren werkstraf vermeld dat

de Werkgroep Harmonisatie onbetaalde arbeid van de Nederlandse Vereniging voor

Rechtspraak (NVVR) aanbeveelt bij een voorgenomen vrijheidsstraf van genoemde

omvang (Boerwinkel, 1993). Vergelijking van deze `norm' met de vastgestelde gemid-

delde duur van de werkstraffen leert dat onderzochte werkstraffen doorgaans iets

21 De mediaan geeft aan dat de helft van de werkstraffen maximaal 55 dagen onvoorwaardelijke vrijheids-

straf vervangt.

22 De rechtbank in Arnhem legt in 1992 bijvoorbeeld 80 uur werkstraf op in plaats van één maand onvoor-

waardelijk, de rechtbank in Maastricht 60 uur en de rechtbank in Groningen 50 uur. Voor een tweede

maand onvoorwaardelijk wordt tussen de 40 en 50 uur extra werkstraf opgelegd, voor elke daarop volgen-

de maand onvoorwaardelijk tussen de 30 en 50 uur extra (Boerwinkel, 1993).
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Tabel 4: Vastgestelde verhouding tussen voorgenomen vrijheidsstraf en werkstraf en het

aantal door de NVVR aanbevolen uren werkstraf (N=583)
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voorgenomen onvoorwaardelijke N opgelegde werkstraf norm NWR
vrijheidsstraf (gemiddelde duur)

1 week 9 22 uur 30 uur
2 weken 73 32 uur 40 uur

3 weken 27 47 uur 50 uur

4 weken 11 maand 94 50 uur 60 uur

2 maanden 103 91 uur 100 uur

3 maanden 73 134 uur 140 uur

4 maanden 51 168 uur 180 uur

5 maanden 29 205 uur 210 uur

6 maanden 72 239 uur 240 uur

korter zijn dan door de NVVR wordt aanbevolen. Overigens zijn de aanbevelingen

van de werkgroep pas in 1993 - dus ongeveer een jaar na het opleggen van de onder-

zochte werkstraffen - door de NVVR overgenomen.

Vanwege verschillen in de omrekeningstabellen die in de arrondissementen worden

gebruikt, is de in tabel 4 gepresenteerde verhouding tussen de voorgenomen vrij-

heidsstraf en de werkstraf niet overal gelijk. In Amsterdam en Utrecht is bijvoorbeeld

gemiddeld 25 uur dienstverlening opgelegd ter vervanging van twee weken onvoor-

waardelijke vrijheidsstraf, in Arnhem en Den Haag (bijna) 40 uur. Bij een maand on-

voorwaardelijk loopt het gemiddelde aantal uren werkstraf uiteen van 40 in Amster-

dam tot 68 in Arnhem. Dergelijke verschillen zien we ook bij voorgenomen vrijheids-

straffen van twee tot vier maanden. Bijlage 2, tabel 3 geeft een overzicht van de vast-

gestelde verhouding tussen vrijheidsstraf en werkstraf in elk arrondissement. Uit

deze tabel valt op te maken dat het arrondissement Amsterdam een relatief milde

omrekeningstabel hanteert. In de andere arrondissementen is het patroon wisse-

lend. Afhankelijk van de duur van de voorgenomen vrijheidsstraf ligt het gemiddelde

aantal uren werkstraf in elk arrondissement nu eens boven, dan weer op of onder het

algemeen gemiddelde.

3.2.4 Aftrek werkstraf in verband met voorarrest

Voor zover uit de dossiers valt na te gaan, zijn 256 (36,4%) dienstverleners na ver-

hoor korte of langere tijd vastgehouden. De duur van hun inverzekeringstelling

respectievelijk voorlopige hechtenis loopt uiteen van 1 dag tot 108 dagen. Van aftrek

van een aantal uren werkstraf in verband met voorarrest wordt melding gemaakt bij

150 van de 256 dienstverleners (58,6%). Van de 106 personen bij wie, voor zover

bekend, geen aftrek heeft plaatsgevonden, is bijna 75% maximaal vier dagen vast-

gehouden. De overige 25 personen zijn na verhoor nog een week tot drie maanden

vastgehouden. Het valt te betwijfelen of bij deze laatste groep dienstverleners inder-
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Tabel 5: Aftrek werkstraf in verband met voorarrest: gemiddelde aantal uren werkstraf per

dag voorarrest

duur voorarrest N aftrek werkstraf
(incl. inverzekeringstelling) (uren per dag)

minder dan 12 dagen 121 2,2

12 tot 42 dagen 14 1,8

42 dagen of meer 15 1,3

totaal 150 2,1

daad geen aftrek in verband met voorarrest heeft plaatsgevonden. Eerder lijkt de

informatie in de dienstverleningsdossiers in dit opzicht onvolledig te zijn. Bij de 150

dienstverleners bij wie, voor zover bekend, wel aftrek in verband met voorarrest is

toegepast, is nagegaan hoe de omrekening naar minder uren werkstraf heeft plaats-

gevonden. Een eerste, grove indicatie van de wijze waarop hun voorarrest is verre-

kend, is verkregen door het aantal afgetrokken uren werkstraf te delen door het aan-

tal dagen dat in voorarrest is doorgebracht. Dit quotiënt bedraagt 2,1. Met andere

woorden, gemiddeld is twee uur van de te verrichten werkstraf afgetrokken voor

iedere dag die in voorlopige hechtenis is doorgebracht. De aftrek hangt echter

samen met de duur van het voorarrest. Zoals tabel 5 laat zien, worden er gemiddeld

minder uren werkstraf afgetrokken naarmate de dienstverleners langer in voorarrest

hebben gezeten. Deze uitkomst stemt overeen met de aanbevelingen hieromtrent

van de NVVR (Boerwinkel, 1993).

3.2.5 Aanvang en einde van de werkstraf

In het vonnis bepaalt de rechter niet alleen het aantal te verrichten uren werkstraf.

Ook de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn aanvangen na het

onherroepelijk worden van het vonnis en de termijn waarbinnen de arbeid moet zijn

verricht, staan in het vonnis vermeld (art. 22d WvSr.). Op deze wijze tracht men te

voorkomen dat de uitvoering van de werkstraf onnodig lang wordt uitgesteld en dat

de werkzaamheden over een te lange periode worden uitgesmeerd. Figuur 4 laat de

aanvangs- en afrondingstermijnen van de werkstraffen - voor zover bekend - zien.

Zoals uit figuur 4 kan worden afgeleid, dient 97% van de werkstraffen binnen maxi-

maal drie maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis te zijn aangevan-

gen. In 32% van de gevallen bedraagt de gestelde aanvangstermijn zelfs maximaal

een maand. Vergelijken we de gestelde aanvangstermijn met de gerealiseerde aan -

vangstermijn, dan kunnen we concluderen dat 71% van de werkstraffen te laat is

begonnen. Gemiddeld starten deze werkstraffen 2,6 maanden na het verstrijken van

de gestelde aanvangstermijn.
De termijn waarbinnen de werkstraf moet zijn verricht, is wettelijk bepaald op zes

maanden na aanvang van de werkzaamheden voor dienstverleningen van maximaal
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Figuur 4: Termijn waarbinnen de werkstraf dient te zijn aangevangen respectievelijk verricht

1 mnd 32%

2mnd 41%

aanvangstermijn
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120 uur en twaalf maanden na aanvang voor dienstverleningen van meer dan 120

uur. Deze afrondingstermijnen worden dan ook het meest genoemd in de vonnissen

van de onderzochte werkstraffen (figuur 4). Hoewel ruim 70% van de werkstraffen te

laat begint, komt overschrijding van de afrondingstermijn maar sporadisch voor. Iets

meer dan 97% van de dienstverleningen wordt namelijk binnen de gestelde termijn

verricht. De overige 3% loopt gemiddeld twee maanden uit.

Behalve naar de aanvangs- en afrondingstermijn is ook gekeken naar de termijn

waarbinnen de aanmelding bij het BAS en het kennismakingsgesprek op de project-

plaats plaatsvinden. Gemiddeld verstrijken er iets meer dan vijf weken tussen de

datum waarop het vonnis onherroepelijk is geworden en de aanmelding van de

dienstverlener bij BAS.23 Het kennismakingsgesprek op de projectplaats vindt vervol-

gens gemiddeld drie maanden later plaats.24 Daarna duurt het nog gemiddeld twee

weken voordat de dienstverlener start met zijn werkzaamheden op de projectplaats.

Tellen we de drie genoemde perioden bij elkaar op, dan krijgen we een beeld van de

totale duur van de periode tussen het onherroepelijk worden van het vonnis en de

aanvang van de werkstraf. Het blijkt dan dat 53% van de dienstverleners binnen drie
maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis met hun werkzaamheden

aanvangt en 84% binnen een half jaar. Gemiddeld verstrijken er iets meer dan vier

maanden voordat met de uitvoering van de werkstraf wordt begonnen.

23 In dit opzicht valt een significant verschil te constateren tussen Amsterdam, Arnhem en Den Haag ener-

zijds en Groningen, Utrecht en Maastricht anderzijds. In eerstgenoemde arrondissementen vindt het

intakegesprek met de dienstverlener doorgaans binnen drie weken na het onherroepelijk worden van het

vonnis plaats. In de drie andere arrondissementen daarentegen pas na gemiddeld zeven weken.

24 Ook hier valt een significant verschil tussen de arrondissementen te constateren: Amsterdam, Groningen

en Maastricht zijn met gemiddeld twee maanden iets sneller, Arnhem met gemiddeld vijf maanden aan-

zienlijk langzamer.
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Gegevens over de projectplaats en over de aard van de te verrichten werkzaamheden

zijn bekend van 665 dienstverleners. Van hen is 24% te werk gesteld in een verzor-

gingstehuis. Zieken- en verpleeghuizen (14%), instellingen voor sport en spel (14%)

en buurt- en clubhuizen (eveneens 14%) komen op een gedeelde tweede plaats. De

te verrichten werkzaamheden bestaan vooral uit onderhouds-, schilder- en reparatie-

werk (47%), huishoudelijk werk (32%) en'klussen' (11%).

3.3 Verloop en afloop van de werkstraf

3.3.1 Verloop van de werkstraf

Om inzicht te verkrijgen in het verloop van de werkstraffen, is aandacht besteed aan

de volgende onderwerpen: eventuele problemen tijdens de uitvoering van de dienst-

verlening, de wijze waarop de werkzaamheden zijn verricht en eventuele, al dan niet

officiële, waarschuwingen van de kant van de coordinator dienstverlening. De

gegevens die hieronder worden gepresenteerd, hebben betrekking op 662 personen.

De 41 dienstverleners (5,8%) die niet met hun werkstraf zijn begonnen, zijn buiten

beschouwing gelaten.25

Problemen tijdens de dienstverlening

Het aantal werkstraffen waarbij zich tijdens de uitvoering problemen hebben voor-

gedaan, bedraagt 210, oftewel 32%. Het optreden van problemen blijkt samen te

hangen met zowel de leeftijd van de dienstverleners als de omvang van de opgelegde

werkstraf. Figuur 5 laat zien dat problemen tijdens de uitvoering van de werkstraf

vaker voorkomen naarmate de dienstverleners jonger zijn (p<0,01).

Ook verlopen de werkstraffen vaker problematisch naarmate er meer uren dienst-

verlening zijn opgelegd (p<0,01). In figuur 6, waarin dit verband is weergegeven, zijn

de lange werkstraffen onderverdeeld in werkstraffen tot en met 200 uur (N=68) en

werkstraffen van meer dan 200 uur (N=95). Opvallend is dat bij de werkstraffen van

151 tlm 200 uur nagenoeg even vaak sprake is van een problematisch verloop als bij

de middellange werkstraffen (namelijk bij een derde). Bij werkstraffen van meer dan

200 uur neemt het aantal probleemgevallen echter met 10% toe tot bijna de helft van

de opgelegde werkstraffen. Verder is van invloed of de desbetreffende dienstverlener

moeilijk plaatsbaar is. Bij moeilijk plaatsbaren doen zich namelijk ruim twee keer zo

vaak problemen tijdens de uitvoering van de werkstraf voor als bij de doorsnee

dienstverleners (te weten bij 70% versus 31%; p<0,01). De problemen die het meest

genoemd worden, zijn het niet-nakomen van afspraken (91 keer, oftewel 43% van de

problemen), het veelvuldig of langdurig afwezig zijn wegens ziekte (62 keer = 30%)

25 Het betreft de 22 personen die niet gereageerd hebben op de oproep van de coordinator dienstverlening

om te verschijnen voor een intakegesprek en 19 personen die niet op de projectplaats zijn verschenen.
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Figuur 5: Problemen tijdens de uitvoering van de werkstraf: samenhang met leeftijd (in

N=662)
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Figuur 6: Problemen tijdens de uitvoering van de werkstraf: samenhang met aantal opgeleg-

de uren werkstraf (in %, N=662)
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en het afwezig zijn zonder geldige reden (53 keer = 25%). Bijlage 2, tabel 4 geeft een

overzicht van de verschillende problemen die zich tijdens de uitvoering van de

werkstraffen hebben voorgedaan.

Het naar behoren verricht hebben van de werkzaamheden

Van de dienstverleners die met hun werkstraf zijn begonnen, heeft 89% de opgedra-

gen werkzaamheden naar het oordeel van de coordinator dienstverlening en/of de

contactpersoon op de projectplaats naar behoren verricht. De overige 11% scoort in

dit opzicht onvoldoende. Deze laatste dienstverleners kennen overigens ook alle-

maal een problematisch verloop van hun werkstraf. Twee op de drie dienstverleners

die de opgedragen werkzaamheden niet naar behoren hebben verricht, hebben hun

werkstraf uiteindelijk ook niet afgemaakt.

Waarschuwingen tijdens de werkstraf

Voor zover bekend, is aan 159 dienstverleners (24%) één of meer keer een officiële of

officieuze waarschuwing uitgedeeld.26 Net als bij problemen tijdens de werkstraf valt

er een significant verband te constateren tussen het geven van een waarschuwing en

de leeftijd van de dienstverleners respectievelijk de omvang van de opgelegde werk-

straf. Van de dienstverleners tot 21 jaar wordt bijvoorbeeld 38% ten minste één keer

gemaand om zijn werkstraf beter uit te voeren. Onder de veertigplussers is dit per-

centage afgenomen tot 12. Voor de omvang van de werkstraf geldt dat hoe meer uren

dienstverlening er zijn opgelegd, hoe vaker er gewaarschuwd wordt.27 Tot slot kan

worden vermeld dat moeilijk plaatsbaren verhoudingsgewijs ruim twee keer zo vaak

gewaarsi huwd worden als niet-moeilijk plaatsbaren, namelijk 52% versus 22%.

3.3.2 Afloop van de werkstraf

Tabel 6 laat zien hoe de onderzochte werkstraffen zijn beëindigd. Het percentage

werkstraffen dat, al dan niet na wisseling(en) van de projectplaats, tot een goed

einde is gebracht, bedraagt bijna 85.28 Iets minder dan 6% van de werkstraffen is niet

gestart, de rest (9,5%) is definitief afgebroken. De afloop van de werkstraf vertoont

een duidelijke samenhang met de leeftijd, het geslacht, eventuele persoonlijke pro-

blemen en het moeilijk plaatsbaar zijn van de dienstverlener. Ook het aantal opgeleg-

de uren (b)lijkt van invloed op de wijze waarop de werkstraf is beëindigd.

Vergelijken we de vrouwelijke met de mannelijke dienstverleners, dan valt op dat het

percentage afgemaakte werkstraffen onder de vrouwen significant hoger is dan on-

26 In het onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen officiële en niet-officiële waarschuwingen.

27 Van de dienstverleners met een korte werkstraf wordt 17% gewaarschuwd, van degenen met een middel-

lange werkstraf 25% en van de dienstverleners met een lange werkstraf 32%.

28 De dienstverleners die hun werkstraf op een tweede of volgende projectplaats hebben afgemaakt, hebben

op de eerste projectplaats gemiddeld een derde van het totale aantal opgelegde uren volgemaakt. Van de

werkstraffen die op de eerste of volgende projectplaats(en) mislukt zijn, is doorgaans een kwart van het

aantal uren voltooid.
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Tabel 6: Wijze van beëindiging van de werkstraf
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werkstraf afgemaakt N %

ja, op eerste projectplaats 545 77,6

ja, op tweede/volgende projectplaats 50 7,1

nee, op eerste projectplaats afgebroken 50 7,1

nee, op tweede/volgende projectplaats afgebroken 17 2,4

nee, niet gestart 41 5,8

totaal 703 100

der de mannen (namelijk 92%, tegenover 83% bij de mannen; p=0,02). Het verband

tussen de leeftijd van de dienstverleners respectievelijk het aantal opgelegde uren

dienstverlening en de afloop van de werkstraf staat weergegeven in de figuren 7 en 8.
Uit figuur 7 valt af te leiden dat werkstraffen vaker tot een goed einde worden ge-

bracht naarmate de dienstverleners ouder zijn (p<0,01). Opvallend is bovendien het

hoge percentage niet gestarte werkstraffen onder dienstverleners tot 21 jaar (13%).

Van de 41 personen die niet gereageerd hebben op de oproep van de coordinator

dienstverlening of niet verschenen zijn op de projectplaats, zijn er 12 - oftewel bijna

30% - tussen de 18 en 21 jaar.

Uit figuur 8 valt af te leiden dat werkstraffen vaker worden afgebroken naarmate er

meer uren zijn opgelegd (p=0,07). Bij de lange werkstraffen, die weer zijn onder-

verdeeld in werkstraffen t/m 200 uur en werkstraffen van meer dan 200 uur, valt

opnieuw een breekpunt te constateren bij 200 uur dienstverlening. Boven de 200 uur

verdubbelt het percentage afgebroken werkstraffen van 8 tot 16. Van de in totaal 87

werkstraffen van 240 uur - het huidige maximum - is 18% afgebroken en 7% niet van

start gegaan. Wat betreft het verband tussen de afloop van de werkstraf en het moei-

lijk plaatsbaar zijn van de dienstverleners kan worden opgemerkt dat 58% van de

moeilijk plaatsbaren zijn werkstraf heeft afgemaakt. Bij de dienstverleners op wie

het predikaat moeilijk plaatsbaar niet van toepassing is, ligt dit percentage op 87

(p<0,01). De dienstverleners die met persoonlijke problemen kampen, blijken in

gemiddeld 77% van de gevallen hun werkstraf tot een goed einde te brengen. Van de

dienstverleners die dit soort problemen niet hebben, maakt 91% zijn werkstraf af

(p<0,0l). Het arrondissement van herkomst, de werk-/opleidingssituatie van de

dienstverleners of hun justitiële verleden houden geen verband met de afloop van de

werkstraf.

3.3.3 Werkstraf niet gestart of afgebroken: omzetting naar vrijheidsstraf

Indien een werkstraf niet van start is gegaan of niet is afgemaakt, kan de officier van

justitie tenuitvoerlegging vorderen van de vrijheidsstraf waarvoor de werkstraf in de

plaats is gekomen. Bij toekenning van de vordering houdt de rechter rekening met

zowel de duur van het eventuele voorarrest als het aantal uren werkstraf dat reeds
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Figuur 7: Beëindiging van de werkstraf: samenhang met leeftijd (in %, N=703)
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- naar behoren - verricht is (art. 22g WvSr.). Informatie over de eventuele omreke-

ning van een niet-vervulde werkstraf naar een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is

bekend van in totaal 62 dienstverleners. Het betreft 27 personen die niet met hun

werkstraf zijn begonnen en 35 personen die voortijdig met hun werkzaamheden zijn
gestopt.

Van tenuitvoerlegging van (een deel van) de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is spra-

ke bij 48 van de 62 dienstverleners (77%). Het gaat dan om 70% van de niet-gestarte

dienstverleners en 83% van de dienstverleners met een afgebroken werkstraf. Gemid-

deld wordt één dag onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd voor elke 1,6 uur werk-

straf die niet is verricht.29 De omrekening van een nog openstaande werkstraf naar

een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf volgt ongeveer hetzelfde patroon als de omzet-

ting van een voorgenomen vrijheidsstraf naar een werkstraf (zie tabel 4).

Bij 14 van de 62 niet-gestarte respectievelijk afgebroken werkstraffen vindt geen om-

zetting naar een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf plaats. In de helft van de gevallen

is er geen vordering van de officier van justitie hiertoe, in de andere gevallen is de

vordering van de officier van justitie door de rechter afgewezen. Meestal is er sprake

van overmacht. Er is bijvoorbeeld geen geschikt project voorhanden of de dienst-

verlener is voor aanvang of tijdens de werkstraf ernstig ziek geworden. Bij een enkele

werkstraf vindt, naar het zich laat aanzien, geen omzetting naar vrijheidsstraf meer

plaats, omdat de opgelegde uren nagenoeg volgemaakt zijn.

3.4 Samenvatting

Uit de onderzochte dossiers van BAS valt af te leiden dat vijf op de zes onderzochte

dienstverleners uit 1992 van het mannelijk geslacht zijn. De gemiddelde leeftijd

bedraagt 31 jaar; bijna drie kwart is in Nederland geboren. Voor zover bekend, leeft

40% van een uitkering en heeft 33% een betaalde baan. Problemen die van invloed

kunnen zijn op het verloop en/of de afloop van de werkstraf, worden genoemd bij

32% van de dienstverleners.

De meeste werkstraffen zijn opgelegd naar aanleiding van valsheid in geschrifte (lees

uitkeringsfraude, 27%) en gekwalificeerde diefstal (21%). Van de werkstraffen, die

een gemiddelde omvang van 111 uur hebben, is bijna 30% van korte duur (t/m 50

uur), 44% van middellange duur (51 t/m 150 uur) en 27% van lange duur (meer dan

150 uur). Voor de groep dienstverleners als geheel geldt dat de omrekening van een

voorgenomen vrijheidsstraf naar een werkstraf overeenkomt met de richtlijnen hier-

omtrent die de NVVR in 1993 heeft aangenomen. Tussen de arrondissementen afzon-

derlijk vallen echter aanzienlijke verschillen in de verhouding tussen vrijheids- en

werkstraf te constateren.

Tussen het onherroepelijk worden van het vonnis en de start van de werkzaamheden

verstrijken gemiddeld iets meer dan vier maanden. De gestelde aanvangstermijn - in

29 Bij de berekening vandit quotiënt is rekening gehouden met eventuele aftrek in verband met voorarrest.

Dit geldt tevens voor de overige omrekeningen in deze paragraaf.
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de regel één tot drie maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis - wordt

dan ook bij bijna drie kwart van de gevallen overschreden. Ondanks de te late start

vormt de afrondingstermijn nauwelijks een probleem. Iets meer dan 97% van de

dienstverleners rondt zijn werkstraf binnen drie tot twaalf maanden na aanvang van

de werkzaamheden af. Het verloop en de afloop van de werkstraf hangen samen met

de leeftijd van de dienstverleners, de omvang van de opgelegde werkstraf en het al

dan niet moeilijk plaatsbaar zijn van de dienstverleners. Naarmate de dienstverle-

ners jonger zijn, zijn er vaker problemen tijdens de uitvoering van de werkstraf,

worden er vaker waarschuwingen uitgedeeld en wordt de werkstraf vaker niet afge-

maakt. Hetzelfde geldt voor moeilijk plaatsbaren in vergelijking met niet-moeilijk

plaatsbare dienstverleners. De duur van de opgelegde werkstraf geeft een zelfde

beeld te zien: naarmate er meer uren werkstraf zijn opgelegd, is er vaker sprake van

een negatief verloop en/of afloop. Bij ongeveer 200 uur dienstverlening lijkt een

breekpunt te liggen. Boven de 200 uur stijgt het percentage problematisch verlopen

en/ of afgebroken werkstraffen aanzienlijk. Van de dienstverleners die hun werkstraf

niet hebben afgemaakt, moet 77% (een deel van) de oorspronkelijke vrijheidsstraf

alsnog uitzitten.
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Werkstraffen en korte

vrijheidsstraffen: een vergelijking

In dit hoofdstuk worden dienstverleners vergeleken met personen die veroordeeld

zijn tot een korte voorwaardelijke dan wel onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De

dienstverleners (100 per arrondissement) en de kortgestraften (eveneens 100 per

arrondissement) zijn zoveel mogelijk gematcht op leeftijd, geslacht en gepleegd

delict. Alle personen zijn op de behandeling ter terechtzitting verschenen en in alle

gevallen is de strafzaak in eerste aanleg onherroepelijk afgedaan. Tabel 7 geeft de

indeling in de drie `soorten' van sancties weer. De 600 werkstraffen variëren in om-

vang van 15 tot 240 uur. Bij de voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke vrijheids-

straffen ligt het minimum op een week en het maximum op een half jaar.

In paragraaf 4.1 wordt een beschrijving gegeven van een aantal belangrijke achter-

grondkenmerken van de dienstverleners en de kortgestraften, zoals leeftijd, geslacht

en werk-/opleidingssituatie. Ook wordt aandacht besteed aan het justitiële verleden.

Paragraaf 4.2 handelt over de uitgangszaak, dat wil zeggen, het politie-/justitiecon-

tact naar aanleiding waarvan de sancties zijn opgelegd. Aan de orde komen onder

meer aard en aantal-gepleegde delicten, toegebracht(e) schade en/of letsel, de even-

tuele toepassing van preventieve hechtenis en de afdoening door de rechter. Omdat

de strafmaat mede bepaald wordt door eventuele voegingen bij de uitgangszaak,

wordt ook aan dit aspect aandacht besteed. In paragraaf 4.3 wordt vervolgens een

aantal belangrijke kenmerken van de uitgangszaak en van het justitiële verleden van

de onderzochte personen samengenomen tot één maat, de ernstscore. Aan de hand

van een vergelijking van de ernstscores van de dienstverleners en de kortgestraften

wordt ingegaan op de vraag, of de werkstraf wordt toegepast als alternatief voor de

korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, zoals de wet voorschrijft, of dat zij in de

plaats komt van de minder zware, voorwaardelijke vrijheidsstraf. Het hoofdstuk

wordt afgesloten met een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten uit de

voorgaande paragrafen.

4.1 Achtergrondkenmerken

Om de vergelijking met de dienstverleners zo zuiver mogelijk te houden, is bij de

selectie van de kortgestraften gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, geboorteland en

gepleegd delict. In enkele arrondissementen ontbrak het achter aan voldoende kort-

gestraften die volledig aan het profiel van de dienstverleners voldoen (zie paragraaf

2.2). Hierdoor zijn de onderzochte groepen uiteindelijk niet helemaal gelijk aan

elkaar. In deze paragraaf worden de (verschillen in) achtergrondkenmerken van de

dienstverleners en de kortgestraften kort beschreven. De gegevens zijn afkomstig uit
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Tabel 7: Werkstraffen en vrijheidsstraffen waarvan het dossier geraadpleegd is: aantal en

gemiddelde duur

sanctie N gemiddelde

werkstraffen 600 110 uur

voorwaardelijke vrijheidsstraffen 233 38 dagen
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 367 71 dagen

totaal 1.200

de strafdossiers waarin, indien ze compleet zijn, onder meer zijn opgenomen het

proces-verbaal van de politie, de dagvaarding, een kopie of extract mondeling von-

nis, informatie over vorderingen en beslissingen omtrent de toepassing van voorlopi-

ge hechtenis, een uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister (voor zover van

toepassing) en eventuele voorlichtingsrapportages van de reclassering.

Geslacht

De verdeling mannen/vrouwen in de drie groepen verschilt significant. Van de on-

voorwaardelijk gestraften is 93% van het mannelijk geslacht, van de dienstverleners

85% en van de voorwaardelijk gestraften 75%.

Leeftijd

Ook de leeftijd van de veroordeelden verschilt significant. De voorwaardelijk gestraf-

ten zijn met een gemiddelde van 33 jaar zo'n 2,5 jaar ouder dan de onvoorwaardelijk

gestraften. De dienstverleners nemen met gemiddeld 31 jaar een tussenpositie in.

Geboorteland

Van de dienstverleners en de voorwaardelijk gestraften is ongeveer 75% in Neder-

land geboren. Onder de onvoorwaardelijk gestraften ligt het aantal personen van

Nederlandse origine aanzienlijk lager, namelijk op 61%. Personen uit uiteenlopende

landen als Bulgarije, Duitsland, Ghana, ex-Joegoslavië, Indonesië, Oostenrijk, Paki-

stan en Zuid-Afrika vormen de op één na grootste categorie bij de onvoorwaardelijk

gestraften ('overig geboorteland': 16%). Van de dienstverleners en van de voorwaar-

delijk gestraften valt respectievelijk 9% en 4% in deze categorie. Voor het overige

komt de indeling in de drie groepen in grote lijnen overeen met het beeld in hoofd-

stuk 3, figuur 2.

Werk/opleiding

De werk-/opleidingssituatie van de dienstverleners en de kortgestraften staat weer-

gegeven in figuur 9. Het aantal personen dat van een uitkering leeft, neemt toe van

55% bij de dienstverleners tot 77% bij de onvoorwaardelijk gestraften. Het aantal

personen met een betaalde baan geeft het omgekeerde beeld te zien.
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Figuur 9: Werk-/opleidingssituatie van de dienstverleners en de kortgestraften
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Figuur 10: Percentage alcohol-, harddrug- en gokverslaafden onder de dienstverleners en de

kortgestraften
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Druggebruik, alcoholgebruik en gokken

Aan de hand van de gegevens in de strafdossiers is nagegaan of er ten tijde van de

delictpleging dan wel de veroordeling sprake is van problematisch druggebruik, alco-

holgebruik en/of gokken. Deze informatie is weergegeven in figuur 10. Zoals figuur

10 laat zien, is het aantal alcohol- en harddrugverslaafden onder de onvoorwaarde-

lijk gestraften aanzienlijk groter dan onder de dienstverleners en de voorwaardelijk
gestraften (p<0,01).

Twee derde van de personen met een of andere vorm van verslaving heeft geen vaste

woon- of verblijfplaats. Dit geldt zowel voor de dienstverleners als voor de voorwaar-

delijk en de onvoorwaardelijk gestraften. Van het totale aantal onvoorwaardelijk ge-

straften heeft overigens 26% geen vaste woon- of verblijfplaats. Bij de voorwaardelijk

gestraften en de dienstverleners bedraagt dit percentage respectievelijk 7 en 3.

Opgemerkt moet nog worden dat de vermelding van verslavingsgedrag in het straf-

dossier veelal een momentopname weergeeft: het gaat om gedrag dat ten tijde van

de delictpleging en/of de veroordeling speelt. Bovendien is de vermelding afhanke-

lijk van het feit of de opstellers van de verslagen/verbalen op de hoogte zijn van het

verslavingsgedrag en of zij dit een relevant gegeven achten om in de rapportage te

vermelden. De gegevens in figuur 10 dienen dan ook met enige terughoudendheid

geïnterpreteerd te worden.

Justitieel verleden

Het justitiële verleden van de dienstverleners en de kortgestraften is in kaart ge-

bracht aan de hand van gegevens uit de justitiële documentatie. Het gebruik van

uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister impliceert dat het gaat om

justitiecontacten die ten minste op het niveau van het openbaar ministerie zijn (of

zullen worden) afgedaan. Overigens is alleen gekeken naar eerdere misdrijven;

overtredingen zijn buiten beschouwing gelaten. Figuur 11 vermeldt het percentage

recidivisten en hun gemiddelde aantal eerdere justitiecontacten voor de dienst-

verleners en de kortgestraften. Zoals uit figuur 11 valt af te leiden, zijn negen van de

tien onvoorwaardelijk gestraften eerder wegens een misdrijf met justitie in aan-

raking geweest. Dit is 15% tot 20% meer dan van de dienstverleners en de voorwaar-

delijk gestraften.

Het gemiddelde aantal eerdere justitiecontacten van de recidiverende onvoorwaar-

delijk gestraften ligt bijna twee tot drie keer zo hoog als van de voorwaardelijk ge-

straften en de dienstverleners. Ook de zwaarste afdoening van de eerdere justitie-

contacten verschilt. Zoals tabel 8 laat zien, heeft ruim 50% van de onvoorwaardelijk

gestraften al eens een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gekregen, tegenover

25% van de voorwaardelijk gestraften en de dienstverleners. Bij sepots en transacties

door het openbaar ministerie is het beeld precies andersom. Op dit niveau ligt de

zwaarste eerdere afdoening van ongeveer 15% van de voorwaardelijk gestraften

en de dienstverleners en van 4% van de onvoorwaardelijk gestraften. Het aantal

eerdere veroordelingen ligt voor de onvoorwaardelijk gestraften met gemiddeld 5,4

(mediaan=3) eveneens significant hoger dan voor de voorwaardelijk gestraften
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Figuur 11: Eerdere justitiecontacten van de dienstverleners en de kortgestraften: % recidivis-

ten en gemiddelde aantal contacten
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Tabel 8: Justitieel verleden van de dienstverleners en de kortgestraften: zwaarste afdoening

van eerdere justitiecontacten (in %)'

zwaarste afdoening verleden

sepot/transactie

boete

voorw. vrijheidsstraf / alternatieve sanctie

(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

anders"

onbekend***

geen eerdere justitiecontacten

totaal

dienstverleners voorwaardelijk

gestraften
onvoorwaardelijk

gestraften
(N=600) (N=233) (N=367)

13,2 15,9 3,6

8,7 7,7 6,5

21,8 15,9 11,7

25,7 25,4 52,6

1,2 1,7 5,4

3,0 3,9 10,1

26,5 29,6 10,1

100 100 100

' X2=185,88; df=1 4; p<0,01.

" Waaronder maatregelen, schuldigverklaringen zonder toepassing van straf en vrijspraken.

Van deze personen Is wel bekend dat zij eerder met justitie in aanraking zijn geweest, maar (nog) niet hoe deze
eerdere justitiecontacten zijn afgedaan.
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(gemiddeld 3,6; mediaan=2) en de dienstverleners (gemiddeld 2,9; mediaan=2). Op-

gemerkt kan nog worden dat 16% van de kortgestraften met eerdere justitiecontac-

ten in het verleden een werkstraf opgelegd heeft gekregen. Voor de dienstverleners

bedraagt dit percentage 11,5.

4.2 Kenmerken van de uitgangszaak

4.2.1 Aantal delicten

In de processen-verbaal van de politie worden tussen de één (in 57% van de geval-

len) en 43 (één keer) verschillende delicten genoemd. De dienstverleners scoren met

gemiddeld 3,8 delicten het hoogst. Op de tweede plaats komen de onvoorwaardelijk

gestraften met gemiddeld 2,6 delicten. De voorwaardelijk gestraften sluiten de rij

met gemiddeld 1,7 delicten per proces-verbaal.

4.2.2 Delict met de zwaarste strafdreiging

Als we kijken naar de delicten in de processen verbaal van de politie met de zwaarste

strafdreiging, dan vinden we over het algemeen weinig verschil tussen de drie groe-

pen. Doorgaans wijkt het aantal plegers van een bepaald misdrijf in de ene groep

niet meer dan 3% à 4% af van dat in beide andere groepen. Een uitzondering vormen

valsheid in geschrifte en gekwalificeerde diefstal. Van de dienstverleners en de voor-

waardelijk gestraften is respectievelijk 28% en 27% aangehouden wegens valsheid in

geschrifte, van de onvoorwaardelijk gestraften niet meer dan 8%. Voor diefstal in ver-

eniging en/of met braak is het beeld precies omgekeerd. Dit misdrijf wordt genoemd

als zwaarste delict in de processen-verbaal van 38% van de onvoorwaardelijk gestraf-

ten en van respectievelijk 23% en 19% van de dienstverleners en de voorwaardelijk

gestraften. Het kleine percentage valsheid in geschrifte onder de onvoorwaardelijk

gestraften kan worden toegeschreven aan de richtlijnen inzake de aanpak van

sociale-zekerheidsfraude (Stc. 110, 1989). Deze hebben namelijk geleid tot het op

grote schaal opleggen aan uitkeringsfraudeurs van werkstraffen in combinatie met

een terugbetalingsregeling.

4.2.3 Schade en letsel

Op basis van de informatie in onder andere de processen-verbaal van de politie is

nagegaan hoeveel materiële schade de dienstverleners en de kortgestraften hebben

aangericht. De omvang van de materiële schade is daarbij bepaald aan de hand van

de (herstel)waarde van de gestolen of beschadigde/vernielde goederen dan wel de

hoogte van het verduisterde of ten onrechte ontvangen geldbedrag. In sommige

gevallen was het schadebedrag vrij exact te bepalen, bijvoorbeeld aan de hand van

reparatienota's of financiële overzichten van de benadeelde uitkeringsinstantie die

in het proces-verbaal zijn gevoegd. In andere gevallen is een schatting gemaakt,
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Tabel 9: Omvang van de toegebrachte materiële schade volgens het proces verbaal van de

politie (in %)*

omvang schade

f 100

f 100 tot f 500

f 500 tot f 1.000

f 1.000 tot f 5.000

f 5.000 of meer

onbekend

geen schade

X2=123,42; df=12; p<0,01.

Voornamelijk uitkeringsfraude.

dienstverleners voorwaardelijk

gestraften
onvoorwaardelijk

gestraften
(N=600) (N=233) (N=367)

9,3 11,6 10,9

6,0 7,7 14,2

5,7 8,6 10,1

12,7 15,0 22,3

49,3* 31,8 19,9

0,8 0,4 4,9

16,2 24,9 17,7

bijvoorbeeld van de kosten van een vernielde ruit of van de waarde van een gestolen

videorecorder. Tabel 9 geeft een overzicht van de toegebrachte materiële schade.

Zoals uit de tabel valt op te maken, heeft bijna de helft van de dienstverleners voor

minimaal 5.000 gulden schade veroorzaakt. In bijna 30% van de dienstverlenings-

zaken bedraagt de toegebrachte schade zelfs 20.000 gulden of meer. Het gaat dan

vooral om uitkeringsfraude. Immers, iemand die gedurende enkele maanden ten

onrechte een uitkering ontvangt, benadeelt de uitkeringsinstantie al snel voor enkele

tienduizenden guldens. Bij de kortgestraften blijft de aangerichte schade in twee

derde tot drie kwart van de gevallen beperkt tot ten hoogste 5.000 gulden.

Van lichamelijk letsel is melding gemaakt in ongeveer 15% van de strafdossiers van

zowel de dienstverleners als de kortgestraften. Doorgaans heeft het slachtoffer alleen

pijn geleden en/of is een eenmalige (ehbo-)behandeling toegepast. Meer dan één

behandeling of opname in het ziekenhuis als gevolg van het toegebrachte letsel is

gemeld bij ongeveer 4% van alle dienstverleners en kortgestraften.

4.2.4 Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis

De percentages dienstverleners en kortgestraften dat na hun aanhouding in verzeke-

ring is gesteld, verschillen aanzienlijk. Van de personen die veroordeeld zijn tot een

geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf is 28% na verhoor vastgehouden op het politie-

bureau. Onder de dienstverleners en de onvoorwaardelijk gestraften ligt het percen-

tage inverzekeringstellingen op 49 respectievelijk 68.

De voorlopige-hechtenisgegevens laten nog grotere verschillen tussen de drie groe-

pen zien. Tabel 10 geeft het percentage voorlopige hechtenissen in elke groep weer,

alsmede het gemiddelde en de mediaan van de duur van het voorarrest. Uit tabel 10

blijkt dat bijna vier keer zoveel dienstverleners in voorlopige hechtenis zijn geno-

men als voorwaardelijk gestraften. De gemiddelde duur van het voorarrest in beide
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Tabel 10: Percentage en duur van de voorlopige hechtenis onder de dienstverleners en

kortgestraften.
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groep % voorlopig gehechten' duur voorlopige hechtenis"

gemiddelde'"* mediaan'"""

dienstverleners 22,7 22 dagen 8 dagen
voorwaardelijk gestraften 6,2 12 dagen 8 dagen
onvoorwaardelijk gestraften 47,2 54 dagen 51 dagen

" X2=130,33; df=2; p<O,01.

Inclusief inverzekeringstelling en eventuele opheffing schorsing voorlopige hechtenis.

F=33,86; df=2; p<0,01.

X2=36,74; df=2; p<0,01.

groepen verschilt echter niet significant. Uit de mediaan valt af te leiden dat het

voorarrest van zowel de dienstverleners als de voorwaardelijk gestraften in de helft

van de gevallen maximaal acht dagen heeft geduurd. Van de onvoorwaardelijk

gestraften is bijna de helft gedurende gemiddeld bijna twee maanden vastgehouden.

Zowel het gemiddelde als de mediaan van de duur van hun voorarrest is significant

groter dan bij de dienstverleners en de voorwaardelijk gestraften.

4.2.5 Afdoening van de uitgangszaak

De afdoening van de uitgangszaak vindt bij de dienstverleners en de voorwaardelijk

gestraften gemiddeld 14 tot 16 maanden na het plegen van het delict plaats. Tussen

de pleegdatum en het opleggen van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen verstrij-

ken gemiddeld 8 maanden. Ruim 80% van de dienstverleners en de onvoorwaardelijk

gestraften is veroordeeld door de politierechter en iets minder dan 20% door de

meervoudige kamer. De voorwaardelijk gestraften zijn op vijf na (2%) allemaal door

de politierechter veroordeeld.

De delicten met de zwaarste strafdreiging die in het vonnis van de rechter worden

genoemd, geven nagenoeg hetzelfde beeld te zien als de delicten in het proces-

verbaal van de politie (zie paragraaf 4.2.2). Voor de meeste delicten geldt weer dat

het verschil tussen de dienstverleners, de voorwaardelijk gestraften en de onvoor-

waardelijk gestraften niet groter is dan 4%. Uitzonderingen zijn opnieuw valsheid in

geschrifte en gekwalificeerde diefstal. Wegens eerstgenoemd misdrijf is 27% van

zowel de dienstverleners als de voorwaardelijk gestraften veroordeeld en 7% van de

onvoorwaardelijk gestraften. Voor diefstal met braak/in vereniging gepleegd ligt het

percentage veroordelingen op 21 voor zowel de dienstverleners als de voorwaardelijk

gestraften en op 37 voor de onvoorwaardelijk gestraften. Een verschil ten opzichte

van de processen-verbaal van de politie is dat de vonnissen enigszins uiteenlopende

percentages te zien geven voor de delicten diefstal met geweld en afpersing. Van de

voorwaardelijk gestraften is nog geen 0,5% wegens deze geweldmisdrijven veroor-

deeld, van de dienstverleners 4,5% en van de onvoorwaardelijk gestraften 7%.
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Tabel 11: Duur van de opgelegde werkstraffen en vrijheidsstraffen (in %; tussen haakjes

staat de gemiddelde duur van de sancties)
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duur sanctie dienstverleners voorwaardelijk onvoorwaardelijk
gestraften gestraften

(N=600) (N=233) (N=367)

kort 29,0 ( 37 uur) 68,7 ( 20 dgn) 40,6 (18 dgn)

middellang 44,5 ( 97 uur) 24,5 ( 59 dgn) 28,1 ( 65 dgn)

lang 26,5 (209 uur) 6,8 (143 dgn) 31,3 (146 dgn)

totaal 100 (110 uur) 100 ( 38 dgn) 100 ( 71 dgn)

Bijlage 2, tabel 5 geeft een overzicht van de misdrijven waarvoor de drie sancties zijn

opgelegd.

Omdat de afdoening van een strafzaak mede bepaald wordt door eventuele voegin-

gen bij de uitgangszaak, is ook met dit aspect rekening gehouden. Uit de strafdos-

siers blijkt dat bij 23% van zowel de dienstverleners als de voorwaardelijk gestraften

en bij 32% van de onvoorwaardelijk gestraften sprake is van voeging van eerder of

later ingeschreven zaken bij de uitgangszaak. Gemiddeld gaat het, in elke groep, om

twee tot drie zaken, waarbij ongeveer even vaak sprake is van een voeging ad infor-

mandum als van een voeging ter berechting. Ongeveer 60% van alle voegingen be-

treft vermogensmisdrijven, iets meer dan 14% verkeersmisdrijven en 10% misdrijven

tegen de Opiumwet. Van schade is sprake in ongeveer 40% van de gevoegde zaken

(oftewel bij 11% van het totale aantal dienstverleners en kortgestraften). Letsel komt

voor bij 5% van de gevoegde zaken (1% van het totaal).

Tabel 11 vermeldt de sancties die door de rechter zijn opgelegd. Om rekening te kun-

nen houden met de duur van de sancties zijn de dienstverleners en de kortgestraften

ingedeeld in drie categorieën: kort, middellang en lang. Voor de dienstverleners is

uitgegaan van de driedeling die onder andere de reclassering gebruikt (zie ook

hoofdstuk 3). Voor het definiëren van korte, middellange en lange vrijheidsstraffen is

aangesloten bij de omrekeningstabel die beschreven is in hoofdstuk 3 (tabel 4). Vol-

gens deze tabel komt 50 uur werkstraf overeen met een vrijheidsstraf van een maand

en (iets minder dan) 150 uur werkstraf met een vrijheidsstraf van drie maanden

onvoorwaardelijk. Korte vrijheidsstraffen zijn in dit onderzoek dan ook gedefinieerd

als vrijheidsstraffen van maximaal een maand (voorwaardelijk/onvoorwaardelijk).

Bij middellange vrijheidsstraffen gaat het om straffen van één tot drie maanden

voorwaardelijk respectievelijk onvoorwaardelijk en bij lange vrijheidsstraffen om

sancties van drie tot zes maanden (on)voorwaardelijk. Zoals uit tabel 11 valt op te

maken, zijn geheel voorwaardelijke vrijheidsstraffen van maximaal een maand sterk

oververtegenwoordigd en geheel voorwaardelijke vrijheidsstraffen van drie tot zes

maanden sterk ondervertegenwoordigd. Bij de dienstverleners en onvoorwaardelijk

gestraften zijn de verschillen tussen de drie duurcategorieën minder groot.
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4.3 Ernstscores

4.3.1 Samenstelling van de ernstscores

48

Om te kunnen bepalen of de werkstraffen zijn toegepast als alternatief voor een kor-
te onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, zijn voor alle dienstverleners en kortgestraften

zogenaamde ernstscores berekend. In deze scores, die in verschillende WODC-

onderzoeken op het gebied van de strafrechtstoepassing zijn gebruikt, is de volgende
informatie van de uitgangszaak verwerkt:

- maximale strafdreiging op het zwaarste delict in het proces-verbaal;

- aantal gepleegde delicten volgens het proces-verbaal;

- omvang van de toegebrachte materiële schade c.q. waarde van de gestolen

goederen, voor zover van toepassing;

- ernst van het toegebrachte letsel, voor zover van toepassing;

- eventuele recidive (eerdere justitiecontacten);

- zwaarste afdoening van de eventuele eerdere justitiecontacten.

Omdat bij de straftoemeting ook rekening wordt gehouden met eventuele voegingen
van eerder of later ingeschreven strafzaken bij de uitgangszaak, is de volgende

informatie eveneens in de ernstscores opgenomen, voor zover van toepassing:

- aantal delicten in de bij de uitgangszaak gevoegde zaken;

- toegebrachte schade/waarde gestolen goederen in de gevoegde zaken;

- toegebracht letsel de in de gevoegde zaken.

Deze (vrij) objectief vast te stellen gegevens zijn samengevoegd tot een score die een

indicatie geeft van een belangrijke factor in de straftoemeting: de ernst van de ge-

pleegde feiten. De ernst van een zaak is echter niet de enige factor van belang. Ook

de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd, `de persoon van de dader' en

de opvattingen en ervaringen van de rechter en de officier van justitie spelen een rol

bij de straftoemeting. Deze laatste, meer subjectieve factoren zijn echter niet (goed)

uit de strafdossiers te achterhalen. In dit onderzoek zijn deze factoren dan ook

buiten beschouwing gelaten.

4.3.2 Vergelijking van de ernstscores

In figuur 12 zijn de gemiddelde ernstscores van de dienstverleners en de kort-

gestraften weergegeven. Behalve een gemiddelde totale ernstscore per sanctie, zijn

ook de gemiddelde ernstscores vermeld die we verkrijgen wanneer we rekening

houden met de duur van de opgelegde sancties in termen van kort, middellang en

lang (vergelijk tabel 11). Tussen de duur van de opgelegde sanctie en de gemiddelde

ernstscore blijkt namelijk een significant verband te bestaan. De dienstverleners die

meer dan 150 uur werkstraf hebben gekregen, hebben bijvoorbeeld gemiddeld sig-

nificant ernstiger feiten gepleegd dan de dienstverleners die een middellange of een

korte werkstraf hebben gekregen. De dienstverleners met een middellange werkstraf

van tussen de 51 en 150 uur hebben op hun beurt weer een gemiddeld significant
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Figuur 12: Gemiddelde ernstscore van de dienstverleners en de kortgestraften met een korte,

middellange of lange sanctie en totaal (de pijlen geven significante verschillen

tussen de (sub)groepen aan)

kort

voorwaardelijk
gestraften

dlenstverlenere

lang

dlenstverlenere

onvoorwaardelijk
gestraften

r>f:; sr

voorwaardelijk onvoorwaardelijk

gestraften gestraften

dienstverleners

dienetverlenere

hogere ernstscore dan de dienstverleners die maximaal 50 uur werkstraf hebben ge-

kregen. Dergelijke verschillen vallen ook te constateren tussen de onvoorwaardelijk

gestraften met een vrijheidsstraf van respectievelijk drie tot zes maanden, één tot

drie maanden en maximaal een maand. Bij de voorwaardelijk gestraften verschillen

alleen de categorieën maximaal een maand en één tot drie maanden significant van

elkaar in gemiddelde ernstscore.

Vergelijken we de gemiddelde ernstscores van de totale groep dienstverleners en

kortgestraften, dan vinden we alleen significante verschillen tussen de voorwaarde-

lijk gestraften enerzijds en de dienstverleners en onvoorwaardelijk gestraften ander-
zijds. De dienstverleners en de onvoorwaardelijk gestraften verschillen over het ge-
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heel genomen nauwelijks van elkaar wat betreft de ernst van hun uitgangszaak en/of

hun justitiële verleden. De conclusie dat de onderzochte werkstraffen en onvoor-

waardelijke vrijheidsstraffen zijn opgelegd voor feiten van vergelijkbare ernst, mag

echter niet zonder meer worden getrokken. Evenmin mag worden geconcludeerd dat

de doorsnee voorwaardelijk gestrafte veel minder ernstige feiten heeft gepleegd dan

de doorsnee dienstverlener of de doorsnee onvoorwaardelijk gestrafte. De ernst-

scores hangen namelijk, zoals gezegd, samen met de duur van de sancties. Omdat de

korte sancties oververtegenwoordigd zijn bij de voorwaardelijke vrijheidsstraffen

(69% duurt maximaal een maand; zie tabel 11), ligt de gemiddelde ernstscore van de

totale groep voorwaardelijk gestraften aanzienlijk lager dan bij de dienstverleners en

de onvoorwaardelijk gestraften. Vergelijken we echter de gemiddelde ernstscores van

de korte werk- en vrijheidsstraffen met elkaar, dan vinden we geen significante ver-

schillen tussen de drie groepen. Met andere woorden, de werkstraffen van maximaal

50 uur en de voorwaardelijke en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen van maximaal

een maand zijn opgelegd voor feiten van vergelijkbare ernst. Bij de middellange en

lange sancties zijn wel significante verschillen in gemiddelde ernstscore te consta-

teren. De kortgestraften met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van één tot drie

maanden hebben doorgaans significant ernstiger feiten gepleegd dan de personen

met een voorwaardelijke vrijheidsstraf van die duur. Hetzelfde geldt voor de vrij-

heidsstraffen van drie tot zes maanden. Ook hier scoren de onvoorwaardelijk gestraf-

ten significant hoger dan de voorwaardelijk gestraften. De dienstverleners nemen in

beide gevallen een tussenpositie in. Vergeleken met de kortgestraften met een

middellange sanctie hebben de dienstverleners geen significant ernstiger of minder

ernstige feiten gepleegd. Bij de lange sancties is het verschil - zowel ten opzichte van

de voorwaardelijk gestraften als ten opzichte van de onvoorwaardelijk gestraften -

wel significant. Dienstverleners met een werkstraf van meer dan 150 uur zijn in de

regel voor aanzienlijk ernstiger feiten veroordeeld dan de personen met een geheel

voorwaardelijke vrijheidsstraf van drie tot zes maanden. Vergeleken met de onvoor-

waardelijke vrijheidsstraffen van drie tot zes maanden zijn de werkstraffen echter

voor significant minder ernstige feiten opgelegd. Kortom, de ernstscores laten zien

dat de (middellange en lange) werkstraf een eigen plek in het sanctie-arsenaal heeft

gekregen, ergens tussen de voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

in. De vraag hoe vaak de werkstraf correct is toegepast als alternatief voor een korte

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en in hoeveel gevallen er sprake is van vervanging

van een voorwaardelijke vrijheidsstraf (aanzuigende werking), is hiermee echter nog

niet beantwoord. In de volgende paragraaf wordt een schatting gemaakt van het

aantal correcte toepassingen van de werkstraf aan de hand van de ernstscores.

4.3.3 Aanzuigende werking of correcte toepassing

De ernstscores die vermeld staan in figuur 12 zijn gemiddelden met een standaard-

deviatie van 4,0 tot 5,6. Dit betekent dat in elke groep een aanzienlijk aantal perso-

nen onder of boven het genoemde gemiddelde scoort. Zo zijn er bijvoorbeeld dienst-
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verleners met een lange werkstraf die een ernstscore hebben die kleiner is dan 14,2

(de gemiddelde ernstscore bij de lange voorwaardelijke vrijheidsstraf). Ook het

omgekeerde komt voor: personen met een ernstscore van (ver) boven de 20 - de ge-

middelde ernstscore van de onvoorwaardelijk gestraften - hebben een lange werk-

straf of een lange voorwaardelijke vrijheidsstraf gekregen. Hetzelfde gaat op voor de

andere sancties c.q. de sancties van middellange en korte duur.

Bij elke sanctie is dus sprake van een range van ernstscores die elkaar gedeeltelijk

overlappen. De vraag is nu wanneer een sanctie, gelet op de ernstscore van de be-

trokken persoon, correct is toegepast en wanneer er sprake is van een te zware of

een te lichte sanctie. Moet daarbij worden uitgegaan van de gemiddelde ernstscore

van elke sanctie, of dient er rond dit gemiddelde nog een zekere marge gehanteerd te

worden? En hoe groot moet die marge dan zijn? Een eenduidig antwoord op deze

vragen is niet voorhanden. Elk criterium dat gebruikt wordt om op basis van de

ernstscores te bepalen of een sanctie correct is toegepast, is dan ook arbitrair. In dit

onderzoek is de toepassing van de werkstraf beoordeeld aan de hand van een verge-

lijking met de gemiddelde ernstscore van de voorwaardelijk gestraften respectievelijk

de onvoorwaardelijk gestraften. Ligt de ernstscore van de dienstverlener op of onder

de gemiddelde ernstscore van de voorwaardelijk gestraften, dan wordt dit gezien als

een indicatie dat de werkstraf niet correct is toegepast. Immers, de werkstraf is dan

opgelegd aan iemand die even ernstige of minder ernstige feiten heeft gepleegd dan

de doorsnee voorwaardelijk gestrafte met een sanctie van vergelijkbare omvang.

Heeft de dienstverlener daarentegen een ernstscore op of boven het gemiddelde van

de onvoorwaardelijk gestraften (met een sanctie van vergelijkbare duur), dan wordt

verondersteld dat de werkstraf correct is toegepast. Iemand die feiten van een derge-

lijke ernst heeft gepleegd, kan immers doorgaans rekenen op een onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf. De dienstverleners met een ernstscore die groter is dan die van de

voorwaardelijk gestraften, maar kleiner dan die van de onvoorwaardelijk gestraften

vormen een 'twijfelcategorie'. Op basis van de ernst van de gepleegde feiten is niet

goed vast te stellen of ze 'eigenlijk' een voorwaardelijke vrijheidsstraf hadden moe-

ten krijgen of een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Figuur 13 vermeldt de uitkom-

sten van deze indeling van de dienstverleners op basis van hun ernstscores. Uit

figuur 13 valt af te leiden dat korte en middellange werkstraffen ongeveer even vaak

wel als niet correct zijn toegepast. Met andere woorden, ongeveer de helft van de

werkstraffen tot en met 150 uur is opgelegd aan personen die, gelet op hun ernst-

score, in aanmerking komen voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. In bijna 45%

van de gevallen lijkt de werkstraf een voorwaardelijke vrijheidsstraf te vervangen

(aanzuigende werking). Deze dienstverleners vertonen delictgedrag dat qua ernst

overeenkomt met of zelfs minder ernstig is dan dat van de doorsnee voorwaardelijk

gestrafte met een korte of middellange sanctie. Bij de werkstraffen van meer dan 150

uur is het beeld minder eenduidig. In iets minder dan een derde van de gevallen is er

sprake van een correcte toepassing en in een kwart van de gevallen van een aan-

zuigende werking. Opvallend is het grote grijze gebied tussen correcte toepassing en

aanzuigende werking bij deze categorie werkstraffen. Bijna de helft van de lange
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Figuur 13: Percentage gevallen van aanzuigende werking en correcte toepassing van de

werkstraf op grond van vergelijking van de ernstscores (N=600)
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werkstraffen neemt wat betreft de ernst van de gepleegde feiten een tussenpositie in

tussen de doorsnee voorwaardelijke vrijheidsstraf en de doorsnee onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf van drie tot zes maanden. Deze werkstraffen zijn, met andere woorden,

opgelegd voor feiten die te zwaar zijn voor een lange voorwaardelijke vrijheidsstraf,

maar te licht voor een lange onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Van vervanging van

een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf lijkt hier, evenals bij de gevallen van aanzuigen-

de werking, geen sprake te zijn. De ernst van de zaak is echter, zoals gezegd, niet de

enige factor die een rol speelt bij het opleggen van sancties. Andere factoren, zoals

de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd, de persoonlijke omstandig-

heden van de verdachte en de opvattingen van de rechter en de officier van justitie

over de geschiktheid of effectiviteit van de verschillende sancties, zijn eveneens van

invloed op de straftoemeting. Dergelijke factoren kunnen ertoe leiden dat er een

lichtere of juist zwaardere sanctie wordt opgelegd dan op grond van de ernst van de

feiten mag worden verwacht. Omdat dit soort van factoren niet in het onderzoek is

betrokken, is het niet mogelijk om hun invloed op de straftoemeting - bij benadering

- vast te stellen. Wel kan worden geconcludeerd dat 26% tot 44% van de onderzochte

werkstraffen is opgelegd aan personen die, wat betreft een aantal objectieve kenmer-

ken van hun uitgangszaak en hun justitiële verleden, meer overeenkomst vertonen

met de doorsnee voorwaardelijk gestraften dan met de doorsnee onvoorwaardelijk
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gestraften. In 30% tot 50% van de gevallen lijkt er, wanneer uitsluitend gelet wordt

op de ernst van de zaak, wel sprake te zijn van vervanging van een korte onvoorwaar-

delijke vrijheidsstraf door een werkstraf. Overigens kan nog worden opgemerkt dat

het grijze gebied en de aanzuigende werking niet `veroorzaakt' worden door het

verhoudingsgewijs grote aantal fraudezaken onder de werkstraffen. Laten we deze

gevallen, waarop voorheen niet of nauwelijks strafrechtelijk werd gereageerd, buiten

beschouwing en vergelijken we opnieuw de ernstscores van de dienstverleners en de

kortgestraften, dan vinden we namelijk nagenoeg dezelfde percentages aanzuigende

werking, grijs gebied en correcte toepassing als in figuur 13. De conclusies over de

toepassing van de werkstraf worden bevestigd door de uitkomsten van een discrimi-

nantanalyse op de ernstscoregegevens. Uit deze analyse blijkt dat 60% van het totale

aantal kortgestraften op basis van de kenmerken van hun uitgangszaak en hun

justitiële verleden goed wordt geclassificeerd (dat wil zeggen, als voorwaardelijk of

onvoorwaardelijk gestrafte). Bij de dienstverleners ligt het (totaal)percentage juiste

classificaties op 34. Het percentage korte, middellange en lange werkstraffen dat op

basis van de aard en het aantal gepleegde delicten, toegebracht(e) schade en letsel,

justitieel verleden en eventuele voegingen wordt geclassificeerd als doorsnee voor-

waardelijke vrijheidsstraf, is nagenoeg gelijk aan de percentages aanzuigende wer-

king in figuur 13.

Clustering van personen met een zelfde scorepatroon op verschillende variabelen

(waaronder leeftijd, werk-/opleidingssituatie, eventuele alcohol-, drug- en/of gok-

verslaving, kenmerken van de uitgangszaak en justitieel verleden) geeft voorname-

lijk een onderscheid te zien tussen personen met en zonder eerdere justitiecontac-

ten. De aard van de opgelegde sanctie of andere kenmerken van de onderzochte

personen en zaken differentiëren niet tot weinig. Met andere woorden, er zijn in het

onderzoek geen duidelijke kenmerken gevonden die verklaren waarom iemand een

werkstraf, een voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf heeft gekre-

gen. Het onderscheid tussen first offenders en recidivisten loopt door elk van de drie

groepen.

4.3.4 De gevolgen van aanzuigende werking

Ervan uitgaand dat de gegevens in figuur 13 een reëel beeld geven van het aantal

gevallen waarin een werkstraf is opgelegd aan personen die eigenlijk een voorwaar-

delijke vrijheidsstraf hadden moeten krijgen, laat zich vervolgens de vraag stellen

wat hiervan de consequenties (kunnen) zijn. Het kostenaspect wordt hierbij buiten

beschouwing gelaten, evenals de vraag of het gerechtvaardigd is om personen in be-

paalde gevallen een zwaardere sanctie op te leggen dan op grond van de ernst van de

zaak nodig lijkt. Waar het hier om gaat is de vraag, hoe groot de kans is dat iemand

ten onrechte een werkstraf krijgt, deze vervolgens niet afmaakt en daarom alsnog

moet `zitten'.
Om een idee te krijgen van de kans op dit soort van ongewenste gevolgen van aan-

zuigende werking is gekeken naar het aantal niet-gestarte en afgebroken werkstraf-
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fen onder de dienstverleners met een ernstscore op of onder de gemiddelde ernst-

score van de voorwaardelijk gestraften. Het blijkt dan dat van de in totaal 153 'ten

onrechte' opgelegde werkstraffen er 16 (10%) niet worden afgemaakt. Gaan we ervan

uit dat vervolgens in drie kwart van de gevallen een geheel of gedeeltelijke tenuit-

voerlegging van de oorspronkelijke vrijheidsstraf volgt (zie paragraaf 3.3.3), dan

houden we in principe 12 werkstraffen over die worden omgezet in een onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf. Op het totaal van 600 werkstraffen betekent dit een kans van

2% dat iemand uiteindelijk ten onrechte in de gevangenis belandt.

4.4 Samenvatting

Vergelijking van de drie groepen onderzochte personen laat zien dat de onvoorwaar-

delijk gestraften gemiddeld jonger, vaker van het mannelijk geslacht, vaker van niet-

Nederlandse afkomst en vaker arbeidsongeschikt of werkloos zijn dan de dienstverle-

ners en de voorwaardelijk gestraften. Ook zijn de onvoorwaardelijk gestraften, voor

zover bekend, vaker verslaafd aan alcohol en drugs en hebben ze een significant

'zwaarder' justitieel verleden. De dienstverleners en de voorwaardelijk gestraften

vertonen wat betreft hun justitiële verleden veel overeenkomst.

Wat betreft de uitgangszaak kan worden vermeld dat de dienstverleners gemiddeld

meer delicten hebben gepleegd en meer materiële schade hebben aangericht dan de

kortgestraften. Het hoge schadebedrag is toe te schrijven aan het relatief grote aantal

gevallen van uitkeringsfraude onder de dienstverleners. In termen van duur en aan-

tal gevallen van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis nemen de dienstverle-

ners een tussenpositie in tussen de voorwaardelijke en de onvoorwaardelijk gestraf-

ten. Uit de ernstscores van de dienstverleners en de kortgestraften valt af te leiden

dat de middellange en vooral de lange werkstraf een eigen positie inneemt tussen de

voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Bij de korte werk- en vrij-

heidsstraffen valt geen duidelijk verschil in gemiddelde ernst van de gepleegde fei-

ten te constateren. Schatting van het aantal gevallen van aanzuigende werking geeft

een percentage te zien dat ligt tussen 26 (lange werkstraf) en 44 (korte en middel-

lange werkstraf). Het aantal werkstraffen dat in de plaats lijkt te komen van een

onvoorwaardelijk vrijheidsstraf, varieert van 30% (lang) tot 50% (korte werkstraf).

Deze schattingen zijn evenwel uitsluitend gebaseerd op een aantal objectief vast te

stellen kenmerken van de uitgangszaak en van het justitiële verleden van de betrok-

ken personen. Met meer subjectieve factoren, zoals de omstandigheden waaronder

het delict is gepleegd en 'de persoon van de verdachte', is geen rekening gehouden.

De kans dat aanzuigende werking tot gevolg heeft dat iemand ten onrechte in de

gevangenis belandt, wordt geschat op 2%.
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Werkstraffen en verstekzaken

Zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, is het onderzoek naar de toepassing van de werk-

straf uitgebreid met 600 personen die bij verstek tot een korte onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf zijn veroordeeld. Deze uitbreiding had tot doel een indruk te geven van

het potentieel aan werkstraffen onder de verstekzaken. Is dit potentieel namelijk

voldoende groot, dan ligt hier in principe een mogelijkheid om het aantal korte vrij-

heidsstraffen (verder) terug te dringen. Om deze vraag van de toenmalige Projectstaf

Taakstraffen van het ministerie van Justitie te beantwoorden, zijn in elk onderzoeks-

arrondissement 100 strafdossiers geraadpleegd van meerderjarigen die in 1992 bij

verstek veroordeeld zijn tot een geheel onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maxi-

maal zes maanden. Om te kunnen vaststellen in hoeverre de doorsnee verstekklant

overeenkomt met de doorsnee dienstverlener zijn de verstekzaken aselect gekozen.

5.1 Kenmerken van de bij verstek veroordeelden

De informatie uit de strafdossiers laat zien dat er veel overeenkomsten bestaan tus-

sen de personen die bij verstek tot een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn

veroordeeld en de onvoorwaardelijk gestraften uit het onderzoek die wel op de be-

handeling ter terechtzitting zijn verschenen. Dit geldt voor achtergrondkenmerken

als leeftijd en geslacht, voor het justitiële verleden en voor de kenmerken van de

uitgangszaak.

Achtergrondkenmerken

In de onderzochte verstekzaken gaat het in hoofdzaak om mannelijke daders (92%).

De gemiddelde leeftijd ten tijde van de veroordeling ligt iets boven de 30 jaar; 60% is

in Nederland geboren. Wat de werk-/opleidingssituatie betreft, kan worden vermeld

dat 15% van de bij verstek veroordeelden een betaalde baan heeft en ruim 80% van

een uitkering leeft. Het percentage personen zonder vaste woon- of verblijfplaats

bedraagt, voor zover bekend, 40. In de strafdossiers wordt bij 43% van de bij verstek

veroordeelden melding gemaakt van problematisch drank- en/of druggebruik dan

wel gokken. Vooral harddruggebruik komt relatief veel voor. Dit soort van drugs

wordt door 35% van de bij verstek veroordeelden regelmatig gebruikt. Negen van de

tien harddruggebruikers heeft geen vaste dagbesteding. De helft van de harddrug-

gebruikers heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Justitieel verleden

Het percentage bij verstek veroordeelden dat eerder met justitie in aanraking is ge-

weest wegens een misdrijf, bedraagt 85. Tabel 12 laat zien wat de zwaarste afdoening

is die in het verleden is opgelegd. Vergelijking met tabel 8 laat zien dat de overeen-
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Tabel 12: Bij verstek veroordeelden: zwaarste afdoening in het verleden (in %, N=600)

zwaarste afdoening

sepot/transactie
boete

voorwaardelijke vrijheidsstraf / alternatieve sanctie

(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

anders

onbekend

geen eerdere justitiecontacten

totaal

o/0

3,5

3,2

8,8

54,8

1,0

14,0

14,7

100

komst met de onvoorwaardelijk gestraften die op de zitting zijn verschenen, groot

is. Vergeleken met de dienstverleners hebben de bij verstek veroordeelden een

zwaar(der) justitieel verleden. Tellen we het aantal eerdere sepots, transacties,

voegingen, veroordelingen en (nog) openstaande zaken op, dan komen we uit op een

gemiddelde van 20 en een mediaan van 11 eerdere justitiecontacten. Deze waarden

zijn nagenoeg gelijk aan die bij de onvoorwaardelijk gestraften die op tegenspraak

zijn veroordeeld en significant hoger dan bij de dienstverleners. Het gemiddelde

aantal eerdere veroordelingen in de verstekzaken bedraagt zes.

5.2 Kenmerken van de uitgangszaak

In het proces-verbaal van de politie, dat gemiddeld twee delicten vermeldt, wordt

gekwalificeerde diefstal het meest frequent genoemd als het delict met de zwaarste

strafdreiging (37%). Eenvoudige diefstal neemt met 20% de tweede plaats in. Het

percentage bij verstek veroordeelden dat wegens valsheid in geschrifte is aangehou-

den, bedraagt 8. Het beeld dat hier naar voren komt, is hetzelfde als bij de vergelij-

king van de dienstverleners met de onvoorwaardelijk gestraften die op de zitting zijn

verschenen. Dit geldt ook wanneer we kijken naar eventueel toegebrachte materiële

schade en/of letsel. De bij verstek veroordeelden hebben aanzienlijk minder (vaak)

schade aangericht dan de dienstverleners. Van letsel is sprake in ongeveer 10% van

de uitgangszaken.

Van de bij verstek veroordeelden is 40% na verhoor in verzekering gesteld. Dit is 9%

minder dan bij de dienstverleners en 26% minder dan bij de onvoorwaardelijk

gestraften die op tegenspraak zijn veroordeeld. Ook het aantal verstekzaken waarin

voorlopige hechtenis is toegepast (10%) en de duur van de voorlopige hechtenis

(gemiddeld twee weken) liggen lager dan bij de dienstverleners en de `verschenen'

onvoorwaardelijk gestraften.

De verstekzaken zijn op drie na allemaal door de politierechter afgedaan. Voor het

delict met de zwaarste strafdreiging dat in het vonnis van de rechter wordt genoemd,

geldt hetzelfde als voor het zwaarste delict in het proces-verbaal van de politie. Zo is

7% bij verstek veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en 61% wegens diefstal. In
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Figuur 14: Duur van de bij verstek opgelegde korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen

(N=600, M=gemiddelde duur)
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de meeste gevallen gaat het daarbij om gekwalificeerde diefstal (37% van alle verstek-

zaken). Bijlage 2, tabel 6 geeft een overzicht van de zwaarste delicten die genoemd

worden in de vonnissen van de bij verstek veroordeelden.

Figuur 14 vermeldt de duur van de bij verstek opgelegde onvoorwaardelijke vrij-

heidsstraffen. Zoals uit figuur 14 kan worden afgeleid, zijn vrijheidsstraffen van maxi-

maal een maand oververtegenwoordigd (56%). Vrijheidsstraffen van drie tot zes

maanden onvoorwaardelijk zijn in slechts 13% van de onderzochte verstekzaken

opgelegd. Bij 39% van de verstekzaken is sprake van voeging van eerder en/of later

ingeschreven strafzaken bij de uitgangszaak. Meestal gaat het daarbij om vermo-

gensdelicten, waarbij in minder dan de helft van de gevallen sprake is van materiële

schade. Toegebracht letsel komt in ongeveer 7% van de gevoegde zaken voor.

5.3 Ernstscore

Vergelijking van de gemiddelde ernstscore van de bij verstek veroordeelden met die

van de dienstverleners laat zien dat de doorsnee verstekzaak betrekking heeft op sig-

nificant minder ernstige feiten dan de doorsnee dienstverleningszaak. De gemiddel-

de ernstscore in de verstekzaken ligt met 15,4 bijna een heel punt onder de gemid-

delde ernstscore in de dienstverleningszaken (M=16,3). Bij de verstekzaken zijn

korte sancties van maximaal een maand echter oververtegenwoordigd (56%, tegen-

over 29% bij de werkstraffen). De vraag is dan ook of de gemiddeld lagere ernstscore

van de verstekzaken is toe te schrijven aan het verhoudingsgewijs grote aantal on-

voorwaardelijke vrijheidsstraffen van maximaal een maand, of dat de verstekzaken

over de gehele linie minder `zwaar' zijn dan de dienstverleningszaken. Tabel 13

vermeldt de gemiddelde ernstscores van de bij verstek veroordeelden en de dienst-

verleners indien we rekening houden met de duur van de opgelegde sancties. De in

paragraaf 4.3.2 beschreven significante verschillen in gemiddelde ernstscore binnen
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Tabel 13: Verstekzaken en werkstraffen: gemiddelde ernstscore naar duur van de opgelegde

sanctie

duur sanctie verstekzaken» werkstraffen**

kort 13,9 (N= 335) 14,3 (N=174)

middellang 16,6 (N= 185) 16,4 (N=267)

lang 18,5 (N= 80) 18,2 (N= 159)

totaal 15,4 (N= 600) 16,3 (N= 600)

F=37,64; df=2; p<0,01.

F=27,42; df=2; p<0,01.

de groep onvoorwaardelijk gestraften met respectievelijk een korte, middellange en

lange sanctie zien we ook bij de verstekzaken terug. Met andere woorden, in verstek-

zaken waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van drie tot zes maanden is opge-

legd, is sprake van gemiddeld significant ernstiger feiten dan in verstekzaken waarin

één tot drie maanden onvoorwaardelijk is opgelegd. De middellange verstekzaken

hebben op hun beurt weer betrekking op significant ernstiger feiten dan verstek-

zaken waarin maximaal een maand gevangenisstraf is opgelegd. Vergelijken we de

verstekzaken en dienstverleningszaken die tot dezelfde (duur) categorie gerekend

kunnen worden, dan vinden we echter geen verschil. Zaken waarin bij verstek maxi-

maal een maand onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is opgelegd hebben betrekking

op feiten die gemiddeld even ernstig zijn als zaken waarin maximaal 50 uur dienst-

verlening is opgelegd (p=0,39). Hetzelfde geldt voor één tot drie maanden onvoor-

waardelijk versus 51 t/m 150 uur dienstverlening (p=0,60) en voor drie tot zes maan-

den onvoorwaardelijk versus meer dan 150 uur werkstraf (p=0,67).

5.4 Hardddruggebruik

Een interessant verschil tussen de onderzochte verstekzaken en dienstverlenings-

zaken betreft het eventuele harddruggebruik van de betrokken personen. Volgens

de beschikbare informatie gebruikt 35% van de bij verstek veroordeelden en 10% van

de dienstverleners regelmatig harddrugs. Uit de gegevens uit de strafdossiers kan

verder worden afgeleid dat de harddruggebruikers doorgaans ernstiger feiten plegen

dan de niet-gebruikers. De gemiddelde ernstscore van de harddruggebruikers is met

17,1 namelijk significant hoger dan die van de niet-gebruikers (M=15,4). Tussen de

bij verstek veroordeelden die harddrugs gebruiken en de dienstverleners die hard-

drugs gebruiken, valt evenwel geen verschil in gemiddelde ernstscore te constateren.

Met andere woorden, harddruggebruikers die bij verstek tot een korte vrijheidsstraf

zijn veroordeeld, verschillen wat betreft de ernst van de door hen gepleegde feiten

niet significant van harddruggebruikers die een werkstraf opgelegd hebben gekre-

gen. Dit impliceert echter niet dat eerstgenoemde groep `even goed' dienstverlening

opgelegd zou kunnen krijgen. Uit het dossieronderzoek bij BAS blijkt namelijk dat de

kans op een problematisch verloop en/of het mislukken van de werkstraf bij hard-
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druggebruikers significant groter is dan bij niet-gebruikers. Zo worden bij 65% van

de harddrugs gebruikende dienstverleners problemen gemeld tijdens de uitvoering

van de werkstraf. Dit is twee keer zoveel als bij de niet-gebruikers. Het aantal niet-

gestarte en afgebroken werkstraffen ligt onder de harddruggebruikers zelfs drie keer

zo hoog als onder de niet-gebruikers. Ruim een derde van de onderzochte harddrugs

gebruikende dienstverleners heeft zijn of haar werkstraf namelijk nietvolgens plan

beëindigd, tegenover iets meer dan 10% van de niet-gebruikende dienstverleners.

Een andere contra-indicatie voor het 'zonder meer' opleggen van werkstraffen aan

harddruggebruikers is het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats in vijf van

de tien gevallen. Dit maakt controle op de dienstverlener, bijvoorbeeld bij het niet

verschijnen op de projectplaats, moeilijk. Met extra toezicht en begeleiding dan wel

plaatsing in speciale projecten voor drugverslaafden kan dit soort problemen wel-
licht - voor een deel - worden teruggedrongen. Het aantal projecten voor harddrug-

verslaafden is echter vooralsnog beperkt. Bovendien kost extra toezicht en begelei-

ding veel tijd en menskracht. Indien besloten wordt om maatregelen te nemen die

het mogelijk maken om ook bij verstek veroordeelden voor dienstverlening in aan-

merking te laten komen, dan ligt het voor de hand om zich vooralsnog te richten op

de groep niet-verslaafden. Deze groep, die volgens het onderzoek ongeveer twee

derde van het totale aantal bij verstek veroordeelden uitmaakt, vertoont immers wat

betreft achtergrondkenmerken en aard en ernst van de gepleegde delicten (vrij) veel

overeenkomst met de onderzochte dienstverleners. Bovendien zal de reclassering

dan de handen (meer dan) vol hebben aan het vinden en opzetten van voldoende

projectplaatsen en het houden van toezicht op het verloop van de werkstraffen.

5.5 Samenvatting

De personen die bij verstek tot een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn ver-

oordeeld, vertonen veel overeenkomst met de personen die op tegenspraak tot maxi-

maal zes maanden onvoorwaardelijk zijn veroordeeld. Dit geldt zowel voor de achter-

grondkenmerken en het justitiële verleden van de betrokken personen als voor de

meeste kenmerken van de uitgangszaak. Alleen het aantal gevallen en de gemiddelde

duur van de preventieve hechtenis liggen in de verstekzaken significant lager dan bij

de onvoorwaardelijk gestraften die op de zitting zijn verschenen. Vergelijking van de

ernstscores van de verstekzaken en de dienstverleningszaken waarin respectievelijk

een korte, een middellange en een lange sanctie is opgelegd, laat zien dat het om

gemiddeld even 'zware' zaken gaat. Een belangrijk verschil tussen de verstekzaken

en de dienstverleningszaken betreft evenwel het relatief hoge percentage harddrug-

gebruikers onder de bij verstek veroordeelden (35%). Gelet op de negatieve effecten

van harddruggebruik op het verloop en de afloop van dienstverleningen, wordt

terughoudendheid bij het opleggen van werkstraffen aan drugverslaafden bepleit.

Het geschatte potentieel aan dienstverleners onder de bij verstek veroordeelden

komt daarmee op ongeveer 65%.



Summary

Community service and short-term

imprisonment: a comparison

Community service orders (CSO's) have been in use in the Netherlands since 1981.

Since then the number of CSO's imposed yearly on adult offenders has risen from 213

to more than 12,000 in 1994. Community service is considered to be a less severe

sanction than an unconditional custodial sentence but more severe than a fine or a

conditional custodial sentence. In 1989 community service was introduced in the

penal code as a distinct sentence option.

The main reason for introducing community service in the Dutch penal law was to

reduce the use of short-term imprisonment. CSO's should be used instead of an

unconditional custodial sentence of six months or less. This is stipulated in the

penal code and, prior to the statutory regulations, this was outlined in a ministerial

guideline. There are strong indications however that CSO's are not always used as

substitutes for short-term imprisonment. The extent to which community service

substituten non-custodial sanctions - the so called net-widening effect - is largely

unknown.

To find out more about this net-widening effect the Research and Documentation

Centre of the Ministry of Justice compared 600 adult offenders who had been given

a CSO with 600 adult offenders who had been given a short-term custodial sentence.

Both groups of offenders were sentenced in 1992. The groups were matched on the

basis of age, gender, native country and offence. Among the 600 offenders who had

received a custodial sentence, 39% involved a fully suspended sentence. In the

remaining 61% of the cases, the offender had been given an unconditional sentence

of six months or less. In some of these cases the unconditional sentence was

combined with a suspended sentence.

The criminal records of all of the 1,200 offenders included in this studywere examin-

ed. Information on the kind and number of offences, the damage or injury inflicted

and the nature of previous judicial contacts was combined into a single measure, a

so-called seriousness score. These scores were used as indicators of a very important

factor in sentencing: the seriousness of the offence. Other factors, such as the cir-

cumstances under which the offence was committed or the personal circumstances

of the defendant were not included in the study. Comparison of the seriousness

scores showed that an estimated 45% to 50% of the CSO's substituted short-term

unconditional custodial sentences. That is, these CSO's were imposed for offences

that were at least as serious as those committed by the 'average' person who was

sentenced to an unconditional custodial sentence. Indications of net-widening were

found in 30% to 45% of the cases. These offenders had been sentenced to community

service for offences that were equally serious or even less serious than those com-
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mitted by most of the offenders with a completely suspended custodial sentence.

Net-widening was least common (28%) among offenders who had been given a

relatively long CSO (151-240 hours, the present maximum). On the basis of this study

the conclusion can be drawn that, given the seriousness of the offence, only about

50% of the CSO's substitute short-term imprisonment.



Résumé

Le travail ou la détention

L'application des peines de travail et des

courtes peines d'emprisonnement en 1992

Depuis 1981, la peine de travail est infligée aux Pays-Bas aux perronnes majeures

ayant commis un fait punissable. En treize ans, le nombre des peines de travail

infligées est passé de 213 à plus de 12 000. En 1989, la peine de travail est devenue

une peine principale et elle constitue depuis lors la troisième peine principale dans

le Code pénal, après la peine d'emprisonnement et la détention et avant l'amende

pécuniaire.

L'application de la peine de travail a, dès le début, été placée sous le signe du recul

des courtes peines d'emprisonnement ferme. Aussi bien les directives ministérielles

d'avant 1989 que la réglementation légale prévoient que la peine de travail ne peut

être infligée qu'en tant que peine de substitution à une peine d'emprisonnement

(partiellement) ferme de six mois maximum. Cependant, la peine de travail semble

être régulièrement infligée en tant que peine de substitution à une sanction plus

légère, telle qu'une amende ou une peine d'emprisonnement avec sursis. La portée

de cet 'effet d'aspiration' de la peine de travail est néanmoins inconnue.

Afin d'obtenir une meilleure perception de l'application de la peine de travail, le

Centre de documentation et de recherche scientifique du ministère de la Justice

(WODC) a comparé les cas de 600 personnes majeures condamnées en 1992 à une

peine de travail à ceux de 600 personnes majeures condamnées à une courte peine

d'emprisonnement cette même année. Les deux groupes ont été comparés sur le

plan de 1'áge, du sexe, du pays d'origine et du délit commis. Parmi les 600 personnes

condamnées à une courte peine d'emprisonnement, 39% furent condamnées à une

peine d'emprisonnement avec sursis de six mois maximum, une peine plus légère

donc que la peine de travail. Les 61% restant furent condamnées à une courte peine

d'emprisonnement (partiellement) ferme. Les dossiers criminels ont permis de

recueillir des données sur, entre autres, le nombre et la nature des délits commis, les

dommages et lésions causés et le règlement d'éventuels contacts antérieurs avec la

Justice. Ces données ont été réunies pour constituer ce que 1'on appelle des scores

de gravité, qui donnent une indication d'un facteur très important de la détermina-

tion de la peine : la gravité du délit commis. Certains facteurs, tels que les circon-

stances de commission du délit ou encore les circonstances personnelles de l'auteur

du délit, n'ont pas été inclus dans 1'étude. Une comparaison des scores de gravité

montre que dans 45 à 50% des cas, les peines de travail se substituent à de courtes

peines d'emprisonnement ferme. Ces peines de travail sont notamment infligées

pour des délits dont la gravité est au moins comparable à celle des délits sanctionnés
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par des peines d'emprisonnement ferme. 11 semble être question d'effet d'aspiration

dans 30 à 45% des cas. Ces peines de travail sont infligées pour des faits qui, la

plupart du temps, sont sanctionnés par des peines plus légères d'emprisonnement

avec sursis. Leffet d'aspiration est par ailleurs le plus réduit (28%) en ce qui con-

cerne les peines de travail relativement longues (de 151 à 240 heures de travail non

rémunéré, l'actuel maximum). Sur la base des résultats de 1'étude, il peut être con-

clus que - selon la gravité du délit commis - pas plus de 50% des peines de travail

étudiées sont infligées en tant que peine de substitution à une peine d'emprisonne-

ment ferme.
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Tabellen en figuren

Tabel 1: Aantal dienstverleners van wie gegevens zijn verzameld bij BAS, per arrondisse-

ment

arrondissement aantal van wie strafdossier

geraadpleegd

Amsterdam 117 91 (77,7%)

Arnhem 112 100 (89,3%)

Den Haag 116 94 (81,0%)

Groningen 129 101 (78,3%)

Maastricht 110 94 (85,5%)

Utrecht 119 81 (68,1%)

totaal 703 561 (79,8%)
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Figuur 1: Korte, middellange en lange werkstraffen per onderzoeksarrondissement opgeno-

men In het dossieronderzoek en totaal opgelegd In 1992; in % (Bron: NFR)
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Tabellen en figuren

Tabel 2: Omschrijving van het delict met de zwaarste strafdreiging In het vonnis van de

dienstverleners

omschrijving delict

openlijke geweldpleging
brandstichting

vernieling/beschadiging
overige vernieling/orde en gezag

eenvoudige mishandeling

bedreiging met geweld

zware mishandeling

diefstal met geweld

afpersing

ontucht met kinderen

aanranding

valsheid in geschrifte

eenvoudige diefstal,

diefstal braak/in vereniging

oplichting

verduistering

heling

overige vermogensmisdrijven

rijden onder invloed
doorrijden na ongeval

rijden na ontzegging

weigeren onderzoek
dood/letsel door schuld

harddrugs

softdrugs

Vuurwapenwet

overige wetten

onbekend

totaal

71

N %

27 3,8
16 2,3

3 0,4
6 0,9

17 2,4
19 2,7
13 1,8

22 3,1

5 0,7

13 1,8

3 0,4

188 26,7

69 9,8

145 20,6

13 1,8

- -
29 4,1

3 0,4

45 6,4

3 0,4

7 1,0

3 0,4

1 0,1

26 3,7

13 1,8

1 0,1

13 1,8

703 100
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Tabel 3: Vastgestelde verhouding `voorgenomen vrijheidsstraf - gemiddelde aantal uren

werkstraf' per onderzoeksarrondissement

72

voorgenomen vrijheidsstraf arrondissement opgelegde werkstraf

(gemiddelde)

een week onvoorwaardelijk Amsterdam -

Arnhem 20 uur

Den Haag -
Groningen

Maastricht

25 uur

20 uur

Utrecht -

2 weken onvoorwaardelijk* Amsterdam

Arnhem

Den Haag

Groningen

Maastricht

Utrecht

25 uur

37 uur

40 uur

29 uur

34 uur

23 uur

3 weken onvoorwaardelijk* Amsterdam
Arnhem

Den Haag

Groningen

Maastricht

Utrecht

30 uur
53 uur

54 uur

38 uur

52 uur

30 uur

1 maand onvoorwaardelijk* Amsterdam
Arnhem

40 uur
68 uur

Den Haag 49 uur

Groningen 53 uur

Maastricht 54 uur

Utrecht 46 uur

6 weken onvoorwaardelijk Amsterdam 60 uur

Arnhem 90 uur

Den Haag 75 uur

Groningen 80 uur

Maastricht 72 uur

Utrecht 117 uur

2 maanden onvoorwaardelijk* Amsterdam 81 uur

Arnhem 101 uur

Den Haag 95 uur

Groningen 100 uur

Maastricht 91 uur

Utrecht 82 uur

* Verschil in gemiddeld aantal uren werkstraf per arrondissement is significant (pS0,05).
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vervolg tabel 3

voorgenomen vrijheidsstraf arrondissement opgelegde werkstraf

(gemiddelde)

3 maanden onvoorwaardelijk'

maanden onvoorwaardelijk*

maanden onvoorwaardelijk

maanden onvoorwaardelijk

Amsterdam

Arnhem

Den Haag

Groningen

Maastricht

Utrecht

Amsterdam

Arnhem

Den Haag

Groningen

Maastricht

Utrecht

Amsterdam

Arnhem

Den Haag

Groningen

Maastricht

Utrecht

Amsterdam

Arnhem

Den Haag

Groningen

Maastricht

Utrecht

119 uur

148 uur

141 uur

148 uur

129 uur

142 uur

159 uur

175 uur

167 uur

180 uur

169 uur

162 uur

203 uur

206 uur

200 uur

208 uur

208 uur

200 uur

235 uur

240 uur

240 uur

240 uur

239 uur

240 uur

* Verschil In gemiddeld aantal uren werkstraf per arrondissement is significant (P50,05).
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Tabel 4: Problemen tijdens de uitvoering van de werkstraf (n=210)'

probleem

komt afspraken niet na

veel/lang afwezig wegens ziekte

veel/lang afwezig zonder geldige reden

weggebleven zonder geldige reden

toont te weinig inzet

is onvoldoende gemotiveerd

problemen met collega's/bewoners

veelvuldig te laat

weigert opgedragen werk
opgepakt i.v.m. nieuw delict

onaangepast gedrag op projectplaats
veel/lang afwezig wegens familie-omstandigheden

veel/lang afwezig wegens ongeval

doet werk niet goed (genoeg)

delinquent gedrag op projectplaats

anders

74

N 0/o

91 43,3

62 29,5

53 25,2
19 9,0

17 8,1

12 5,7

12 5,7.

11 5,2

6 2,9
6 2,9

6 2,9

5 2,4

4 1,9

4 1,9

3 1,4

61 29,0

' Omdat er verschillende problemen kunnen optreden tijdens de uitvoering van een werkstraf, telt het totaal op tot

boven de 210 respectievelijk 100%.
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Tabel 5: Omschrijving van het delict met de zwaarste strafdreiging in het vonnis van de

dienstverleners en kortgestraften (in %)

omschrijving delict opgelegde sanctie

openlijke geweldpleging

brandstichting

vernieling/beschadiging

overige vernieling/orde en gezag

eenvoudige mishandeling

bedreiging met geweld

zware mishandeling

diefstal met geweld

afpersing

ontucht met kinderen

aanranding

valsheid in geschrifte

eenvoudige diefstal

diefstal braak/in vereniging

oplichting

verduistering

heling

overige vermogensmisdrijven

rijden onder invloed

doorrijden na ongeval

rijden na ontzegging

weigeren onderzoek

dood/letsel door schuld

harddrugs
softdrugs

Vuurwapenwet

overige wetten

75

werkstraf voorwaardelijke onvoorw.

vrijheidsstraf vrijheidsstraf
(N=600) (N=233) (N=367)

3,5 4,3 3,0

2,2 0,4 1,4

0,5 0,9 0,8
1,5 1,3 1,3

1,5 5,2 2,1

2,2 3,0 3,0

3,3 3,0 4,3

3,0 0,4 4,1

1,5 - 3,0

1,7 2,1 0,5

0,5 0,3

28,3 27,0 7,1

4,5 9,4 8,7

22,3 20,6 37,3

1,7 1,7 0,8

1,0 2,2 1,0

3,2 2,1 1,7

1,5 - 0,3

6,8 5,1 9,8

0,3 0,3

0,5 0,4 1,6

0,5 1,1

0,5 0,4

4,8 6,8 4,4

0,4 0,8

2,5 2,6 1,1

0,2 0,4
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Tabel 6: Omschrijving van het delict met de zwaarste strafdreiging in het vonnis van de bij

verstek veroordeelden

omschrijving delict

openlijke geweldpleging

brandstichting

vernieling/beschadiging

overige vernieling/orde en gezag

eenvoudige mishandeling

bedreiging met geweld

zware mishandeling

diefstal met geweld

afpersing

ontucht met kinderen

aanranding

valsheid in geschrifte

eenvoudige diefstal

diefstal braak/in vereniging

oplichting

verduistering

heling

overig vermogensmisdrijven

rijden onder invloed

doorrijden na ongeval

rijden na ontzegging

weigeren onderzoek

dood/letsel door schuld

harddrugs

softdrugs

vuurwapenwet

overige wetten

totaal

N a/o

5 0,8

2 0,3

8 1,3
9 1,5

16 2,7
6 1,0
4 0,7

22 3,7

3 0,5

1 0,2

- -

44 7,3

142 23,7

224 37,3

1 0,2

4 0,7

6 1,0

7 1,2

40 6,7

2 0,3

13 2,2
6 1,0

2 0,3

25 4,2

2 0,3

5 0,8

1 0,2

600 100
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Samenstelling van de ernstscores

De ernstscore is samengesteld uit negen variabelen. Zes variabelen hebben betrekking op

de uitgangszaak (het justitiecontact dat de directe aanleiding vormt tot het opleggen van

de sanctie), de drie overige variabelen op eventuele voegingen bij de uitgangszaak. De

informatie over de gepleegde delicten is afkomstig uit de processen verbaal van de politie.

Gegevens over het justitieel verleden van de dienstverleners en kortgestraften zijn

ontleend aan uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister. Voor elke variabele is

een score vastgesteld. Deze scores vormen tezamen de ernstscore. De scores zijn als

volgt toegekend.

a. Type delict uitgangszaak
De indeling is gebaseerd op de (maximale) strafdreiging op het zwaarste delict genoemd

in het proces verbaal van de politie.
1 = 3-6 maanden 6 = 4 jaar

2 = 7 maanden - 2 jaar 7 = 4-6 jaar

3 = 2-4 jaar 8 = 6 jaar

4 = 3 jaar 9 = 7-8 jaar

5 = 3-6 jaar 10 = 8 jaar en meer

b. aantal delicten
1 = 1 delict 4 = 6-9 delicten

2 = 2 delicten 5 = 10 of meer delicten

3 = 3-5 delicten

c. schade
0 = geen schade/n.v.t./onbekend 3 = f 500 tot f 1000,-

1 = tot f 100,- 4 = f 1000,- tot f 5000,-

2 = f 100,- tot f 500,- 5 = f 5000,- of meer

d. letsel
0 = geen letsel/n.v.t./onbekend
1 = pijn, geen zichtbaar letsel
2 = eenmalige behandeling

3 = meermalen behandeld
4= opname ziekenhuis

e. recidive
0 = geen recidive/onbekend 1 = wel recidive

f. zwaarste afdoening in het verleden
0 = n.v.t., geen recidive 3 = boete
1 = sepot/onbekend 4 = voorw. vrijh.straf / alternatieve sanctie
2 = transactie 5 = onvoorw. vrijheidsstraf
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g.aantal gevoegde delicten
0 = n.v.t., geen voegingen 3 =

1 = 1 delict 4 =

2 = 2 delicten 5 =

h. gevoegde schade
0 = geen schade/n.v.t./onbekend 3 =

1 = tot f 100,- 4 =

2 = f 100,- tot f 500,- 5 =

i. gevoegd letsel
0 = geen letsel/n.v.t./onb. 3 =
1 = pijn, geen zichtbaar letsel 4 =
2 = eenmalige behandeling

3-5 delicten

6-9 delicten

10 of meer delicten

f 500,- tot f 1000,-

f 1000,- tot f 5000,-

f 5000,- of meer

meermalen behandeld
opnameziekenhuis
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Tussen de zwaarte van de sanctie en de hoogte van de ernstscore bestaat, in ieder geval

wat de onderzochte werkstraffen en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen betreft, een

duidelijk verband. Naarmate het uitgangsdelict en/of het justitieel verleden zwaarder zijn,

worden er meer uren werkstraf respectielijk dagen vrijheidsstraf opgelegd (zie figuur 12

en tabel 13).

Een andere indicator voor de validiteit van de ernstscore vormt de samenhang met

preventieve hechtenis. Preventieve hechtenis is volgens de wet alleen toegestaan voor

relatief ernstige feiten. Aangenomen mag worden dat personen vaker en langer in

preventieve hechtenis worden genomen naarmate het delict waarvan zij verdacht worden

ernstiger is. Uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de

toepassing respectievelijk de duur van preventieve hechtenis en de ernstscores van de

dienstverleners en kortgestraften. Zo bedraagt de gemiddelde ernstscore van personen

die niet in voorlopige hechtenis zijn genomen 14,1. Personen die in bewaring zijn gesteld

en/of bij wie een eerste gevangenhouding is toegepast hebben een gemiddelde

ernstscore van 17,4. Is er sprake van verlenging van de gevangenhouding, dan neemt de

gemiddelde ernstscore (verder) toe tot 19,8. Factor-analyse op de negen elementen van

de ernstscore laat zien dat er 3 duidelijk te onderscheiden groepen of factoren zijn.

Namelijk het justitieel verleden (recidive en zwaarste afdoening in het verleden),

kenmerken van de uitgangszaak (type delict, aantal delicten en schade) en kenmerken

van de gevoegde zaken (aantal gevoegde delicten en gevoegde schade). Gezamenlijk

verklaren deze drie factoren meer dan 60% van de variantie in de onderzochte scores,

waarbij het justitieel verleden de grootste inbreng heeft. Letsel toegebracht in de

uitgangszaak of in eventuele gevoegde zaken draagt weinig bij aan de onderliggende,

gemeenschappelijke factoren.
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