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I. Inleiding  

- 1 - 

Vanaf 1 februari 1981 wordt in acht arrondissementen bij wijze van experiment 

Dienstverlening toegepast. Dit experiment wordt onderzocht door het WODC. 

In de allereerste pleats is het WODC nagegaan welke ppvattingen over Dienst-

verlening er leefde 1,66r de aanvang van het experiment. De resultaten van 

deze peiling zullen hier beschreven worden 2) . 

Omdat verwacht werd dat Dienstverlening vooral opgelegd zou worden door 

het.Openbaar Ministerie (0M), verd besloten dit attitudeonderzoek te ver-

richten bij het OM, de reclassering en de strafrechtelijke advocatuur. 

Achteraf gezien wordt betreurd dat niet ook de rechters in het onder-

zoek betrokken zijn, omdat het er near uitziet, dat Dienstverlening toch 

ook door de rechter wordt opgelegd. 

Het WODC heeft tijdens parketvergaderingen in de acht proefarrondisse-

menten het onderzoek Dienstverlening in februari 1981 bij het OM geirl-

troduceerd. Hierbij werden de vragenformulieren uitgereikt, waarin naar 

de opvattingen over een aantal aspecten van Dienstverlening als alterna-

tief voor vrijheidsstraffen werd gevraagd. 

Bij de reclassering werd in de acht arrondissementen een andere proce-

dure toegepast. Aangezien het aantal reclasseringswerkers, dat met Dienst-

verlening te maken ken krijgen, bijzonder groot is, werd telkens voor de 

Stuurgroepen Dienstverlening, waarvan een aantal reclasseringsambtenaren 

deel uitmaakt, in februari of maart 1981 een introductiebijeenkomst ge-

houden. Aan de aanwezigen werd een vragenformulier uitgereikt; voor de 

niet aanwezige reclasseringswerkers, die mogelijk met Dienstverlening re 

maken zouden krijgen, werden vragenlijsten achtergelaten. 

De strafrechtelijke advocatuur werd in april 1981 schriftelijk benaderd. 

Aan het Bureau voor Rechtshulp en de deken van de Orde van Advocacen in 

het betreffende arrondissement werd verzocht vragenlijsten door te sturen 

can advocaten, die zich vaak met strafrechtelijke zaken bezighouden en 

dientengevolge ook een grote kans hebben om met Dienstverlening in aan-

raking te komen. Voor de advocatuur werden door het WODC geen introductie-

bijeenkomsten georganiseerd, omdat op hen in veal mindere mate een be-

roep zal worden gedaan bij het vervolg van het onderzoek dan op de re-

classering en het OM. 

11-2Te Justitiele Verkenningen nr. 7, 1981, blz. 99/100. 
2) Verslaggever io Jaap de Hullu, als student psychologie (Rijksuniversi- 

teit Groningen) betrokken bij dit gedcelte van het WODC-onderzoek. 



In totaal zijn 660 vragenlijsten uitgereikt (zie bijlage XII). Hiervan verden 

er 341 (52%)
3)

geretourneerd. Specifieke entvoordpercentages zijn alechts be-

kend, voorzover near functie ocderscheiden vordt. Van het OM beantvuurdde 16Z 

de vragenlijet. van de reclassering 60% en yen de advocetuur 312. 

Uit het bovenstaande volgt det enige voorzichtigbeid betracht dient re 

vorden bij de interpretatie van de reaultaten die in het vervolg beschre-

ven sullen vorden. De procedure die gevolgd ward on de vragenlijeten in te 

leiden en te verstrekken, was niet geheel uniform. Het is filet bekend vie 

Cr precies van elle personen, die in principe hiervoor in aanmerking Iowa-

men, zijn benaderd. Men ken zeggen dat op grond van de gevolgde procedure 

verreveg de meeete laden van het OM zijn benaderd, vaarbij het respond-

percentage (76%) bevredigend is. Of ook de meeste in aanmerking komende 

reclasseringsambtenaren en advocaten benaderd zijn, is moeilijker te zeg-

gen. Hierbij moet dan nog gevezen vorden op het lege responspercentage van 

de advocatuur (31Z). Tenslotte met Cr nog aan herinnerd vorden dat dit 

attitudeonderzoek rich beperkt heeft tot de acht arrondissementen die met 

Dienstverlening experimenteren. In andere arrondissementen zouden andere 

opvattingen kunnen bestaan bij Met OM, de reclassering en de advacatuut 

over Dienstverlening. 

De conclusie luidt dan ook dat het moeilijk te zeggen is, of de 

te presenteren resultaten volledig representatief zijn voor met name de 

recl aaaaa ing en de advocatuur tilt de debt proefarrondissementen els uok 

voor elle nederlandee arrondissementen. 

De teruggestuurde vragenlijsten zijn over functie en arrondissement ver-

deeld, coals in tabel 1 staat mangegeven. 

Sabel I:  De ontvangen vragenlijsten, onderscheiden near functie en arron-
dissement van de respondent in percentages (6 334) 

Arrondissement: 

Punctie: 

OM: 	 aeclass.: 	Advoc.: 	Totaal: 

Groningen 	 1.6 	 1.2 	 3.0 	 6.0 
Assen 	 1 .8 	 8.7 	 0.6 	 11.1 
Almelo 	 24 	 6.0 	 4.2 	 12.6 
Zutphen 	 1.8 	 5.4 	 1.5 	 8.7 
Den Bosch 	 3.3 	 9.9 	 3.9 	 17.1 
Breda 	 1.5 	 19.2 	 5.1 	 25.7 
Alkmaar 	 1.5 	 4.5 	 1.8 	 7.8 
Haarlem 	 3.0 	 4.5 	 3.6 	 11.1 

Totaal: 	 17.1 	 59.3 	 23.7 	 100 

511Wt in de tabellen ververkte santal respondenten is meestal kleiner dan 

341, omdat vragen soma niet verden beantvoord 
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Bij de in tabel I gegeven percentages moet wel opgemerkt worden dat er minder 

Officieren van Justitite dan reclasseringsambtenaren werkzaam zijn. Het aan-

tal advocaten, dat zich met strafrecht bezighoudt, bevindt zich hier tussen 

in. In Assen, Den Bosch en Breda werden relatief veel vragenlijsten achter-

gelaten voor reclasseringsambtenaren, die niet bij de introductiebijeen- 

komaten aanwezig waren. Hierdoor is de respons van de reclassering in deze 

arrondissementen waarschijnlijk betrekkelijk groot. 

In het onderstaande komen achtereenvolgens aan de orde: 

- op welke manier moet Dienstverlening toegepast worden? (paragraaf 2) 

- voor welk soort delicten is het een geschikte reactie? (paragraaf 3) 

- voor welke verdachten is het een geschikte reactie? (paragraaf 4) 

- welke problemen zullen er naar verwachting optreden? (paragraaf 5) 

- vat is het nut van het toepassen van Dienstverlening? (paragraaf 6) 

Hierbij moet nog eens benadrukt worden dat het bier om opvattingen gaat, 

die gemeten zijn voordat het experiment Dienstverlening van start is ge- 

gaan. Bij deze vraagstellingen zal er steeds near gekeken worden of er 
4) 

verschillen in opvattingen bestaan, wanneer onderscheiden wordt naar 

functie of arrondissement. 

De vergelijkingen tussen de arrondissementen hebben overigens een proble-

matische kant. De daarbij gevonden verschillen zouden namelijk veroor-

zaakt kunnen worden door verschillende responspercentages van OM, reclas-

sering en advocatuur in de onderscheiden arrondissementen. 

Gevonden verschillen tussen arrondissementen kunnen dan een uitvloeisel 

zijn van de gevonden verschillen tussen het OM, de reclassering en de ad-

vocatuur. Dit geldt omgekeerd mogelijk ook voor de vergelijkingen tussen 

de verschillende functies. 

Vergelijkingen binnen de arrondissementen tussen de verschillende functies 

konden moeilijk gemaakt worden. De aantallen respondenten waren meestal 

te klein on in dit opzicht uitspraken te kunnen doen. In het vervolg zal slechts 

melding gemaakt worden van verschillen binnen de arrondissementen tussen 

de verschillende functies, als daze verschillen opvallend zijn. 

Tot slot zullen enkele conclusies gegeven worden. 

4) Hierbij zullen alleen de zogenaamde statistisch significante verschil-
len besproken worden. Een verschil is statistisch significant als de 
gevonden verschillen van dien aard zijn dat het zeer waarschijnlijk is 
(i.e. 95%) dat daze verschillen ook werkelijk bestaan binnen de onder-
zochte arrondissementen en niet toevallig tot stand zijn gekomen door de 
samenstelling van de steekproef. On de significantie te bepalen is steeds 
gebruik gemaakt van een toets die aansluit bij het meetniveau van de va-
riabele in kwestie. 
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7. Op welke manier moet Dienstverlening tuegepast warden? 

A. Welke modaliteit? 

De Voorbereidingsgroep Experimenten Dienstverlening heeft in hear brief 

van 10 november 1980 aangegeven in welke verschillende vormen, ook wel 

modaliteiten genoemd, Dienstvertening toegepast kin warden. De verschil-

lende modaliteiten zijn: 5)  

A)Het onvoorwaardelijk sepot. De officier van justitie seponeert zodra 

Dienstverlening is afgesproken. Dit betekent dat het sepot gehandhaafd 

blijft, oak ale de Dienstverlening niet near wens verloopt. 

B)Het uitstel van de beslissing tot al dan niet vervolgen. De officier 

stelt hierbij aijn beslissing uit tot na de afloop van de Dienstver-

lening. 

C)Het voorweardelijke sepot. De officier seponeert onder de voorwaarde, 

dat de Dienstverlening goed vervuld wordt. Sleehts als de Dienstverle-

fling niet near wens verloopt, ken de officier stenos vervolgen. 

D)Het uitstel van vonniswijzing. De Dienstverlening wordt overeengekomen 

met de rechter, die pas na snoop van de Dienstverlening een definitieve 

beslissing neemt. 

(E)De voorwaardelijke veroordeling. De door de reciter voorwaardelijke op-

gelegde Ztraf ken tenuitvoergelegd warden, els de Dienstverlening niet 

gOed vervuld is. Toepassing van dere modaliteit werd door de Voorbe-

reidingsgroep minder gewenst geacht, omdat volgens hear bij toepassing 

ervan het geyser groot is dat de dienetverlening ale "forced labour" , 

wordt geinterprereerd. 

Mn de respondenten ward g 	gd welke modaliteit men prefereerde, wearbij 

de mogelijkheid beatond deze voorkeur toe te lichten. 

;TM eombinatie met elk van deze modaliteiten kin so:horsing van de voor-
lopige hechtenis warden bevolen. 
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Tabel 2:  De voorkeuren voor modaliteiten van het IOM, de reclassering en 
de advocatuur in percentages (N 	312) 

Functie: 

Modaliteiten: 	OM: 	Reclass.: 	Advoc.: 	Allen 	Significant ver- 
schil tussen 
functies? 

onvoorwaarde-
lijk sepot 10 	30 	 15 	22 	ja 

Uitstel ver- 
volgingsbe- 
slissing 	 60 	30 	 18 	33 	ja 

Voorwaarde- 
lijk sepot 	37 	27 	32 	30 	nee 

Uitstel vonnis- 
wijzing 	 51 	44 	40 	44 	nee 

Voorwaardelijke 
veroordeling 	10 	21 	36 	22 	ja 

Schorsing voor- 
lopige hechtenis 10 	32 	23 	26 	ja 

gemiddeld aantal 
geprefereerde 
modaliteiten 	1.8 	2.2 	2.0 	2.1 	ja 

I) Evenals dat bij een aantal volgende tabellen het geval is, konden de 
respondenten bij deze vraag meerdere mogelijkheden noemen. 

Uit tabel 2 blijkt dat de "uitstel van vonniswijzing"-modaliteit het incest 

genoemd werd. Net  OM, de reclassering en de advocatuur hebben voor deze modali-

telt ongeveer dezelfde voorkeur, gemiddeld 44%. Opvallend is de voor- 

keur van het OM voor die modaliteiten, waarbij er na afloop van de Dienst-

verlening nog een beslissing genomen moet worden, waarbij men "de handen 

nog vrij" heeft. Ook is het OM wat meer dan de reclassering en de advo-

catuur genegen de zaak door het OM af te laten handelen. Tenslotte lijkt 

het OM duidelijker voorkeuren te hebben. Sommige modaliteiten worden 

veel genoemd, andere weinig, terwiil men gemiddeld het minste aantal 

modaliteiten noemt (1,8). De spreiding in voorkeur is bij de reclasse- 



ring en de advocatuur gelijknatiger; met name de reclassering Ale geheel 

heeft nauwelijks een specifieke voorkeur •  Bij de advocatuur had 368 van 

de respondenten een voorkeur voor de modaliteit met de voorweardelijke 

veroordeling. Dit is opmerkelijk omdat de Voorbereidingsgroep deze mo-

daliteit.minder gewenst achtte. 

Gemiddeld 152 van de reapondenten gal ten toelichting bij de opgave van 

ten voorkeur. Door dit geringe minted en door de variatie in toelichting 

is het moeilijk over dem toelichtingen uitspraken te doen. In het alge-

neon ken gezegd worden dat het ON vat meet de nadruk legde op het felt 

dat het wenselijk is om, in geval van mislukken van de Dienstverlening, 

stenos strafrechtelijk adequaat in te kunmen grijpen. De rec aaaaa ring 

legde betrekkelijk veal nadruk op de sekerheid voor de verdschte. De ed-

vocatuur had het meeste oog voor de pleats van de Dienstverlening in het 

strafproces. Nogmaals sij benadrukt dat den testate uitspraken afgeleid 

sijn uit slechts een klein /motel antwoorden, maar overigens met name 

voor het ON en de reclassering vet voor de hand liggen vanuit htm be-

roepsperspectief. 

Er :lin nogal wet verschillen tussen de betrokken arrondissementen in 

bun voorkeuren voor modaliteiten, goals tabel 3 teat glen. 

Zabel 3:  De voorkeuren voor de modaliteiten in de verschillende arron-
dissementen in percentages IN ■ 316) 

Arrondissement: Groin Ass: Alm: Zut: Bost Bred: Alkm: Bari: Significant 
versebil 
tussen de 
arrondisse-
menten7 

Modaliteit: 	 Gem. 

Onvoorwaarde- 	0 	14 	12 34 22 23 38 	39 22 	ja 
lijk sepot 

Uitstel vervol- 
gingsb 	• ing 5 	22 	15 62 47 38 	29 	62 33 	is  

Voorwaardelijk 
sepot 	 5 	14 	37 	19 29 	45 21 	33 30 	ja 

uitatet vonnis- 
wijsing 	86 , 57 54 42 29 	37 50 	28 44 	is 

Voorwaardelijke 
veroordeling 	14 	27 	22 	It 18 	31 	29 	14 	22 	nee 

Schoraing voor- 
lopige hichtenis 5 	11 	20 	58 31 	35 	I7 	17 	26 	is 

Gesiddeld aantal 
gepref 	de 
modaltepitmn 	1.1 	1.4 1.7 2.5 2.3 	2.5 2.4 	1.8 21 	ja 
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Opvallend is dat men in het arrondissement Groningen meestal ken modali-

•teit prefereert, uitstel van vonniswijzing. Ook in Assen bestaat hier eni-

ge overeenstemming over. Hierbij moet opgemerkt worden dat men in Gronin-

gen afgesproken heeft uitsluitend deze modaliteit te gebruiken, terwij1 

men dit in Assen in principe zal doen. In de overige arrondissementen 

noemt men meestal wet meer voorkeuren (gemiddeld 2,2) maar veel overeen-

stemming over die voorkeuren bestaat er binnen die arrondissementen niet. 

In Den Bosch, Breda en Haarlem bestaat relatief veel voorkeur voor die 

modaliteiten, waarbij de zaak in handen blijft van het OM, vooral het uit-

stel van de vervolgingsbeslissing en het voorwaardelijk sepot. Hiermee 

hangt mogelijk semen, dat het OM in Breda blijkens verklaringen van mening 

lijkt te zijn, dat slechts lichtere vergrijpen, n.l. tot een maximum van 

drie maanden onvOorwaardelijke vrijheidsstraf, in aanmerking kunnen komen 

voor Dienatverlening; in Den Bosch ligt dit maximum zelfs bij zes weken on-

voorwaardelijke vrijheidsstraf. In Haarlem was het opvallend dat 502 van het 

OM een voorkeur had voor het onvoorwaardelijk sepot. In Zutphen waren de ver-

schillende functionarissen in gelijke mate van mening dat de schorsing van de 

voorlopige hechtenissen een bijzondere voorkeur verdient. 

De toelichtingen zijn te gering in aantal en te gevarieerd on daar zinvolle 

opuerkingen over te kunnen maken, wanneer onderscheiden wordt near arron-

dissement. Alleen ken gezegd worden, dat men in Groningen zo eensgezind 

de voorkeur can uitstel van vonniswijzing geeft, omdat men van mening 

is dat dit uit strafprocessueel oogpunt de meest juiste vorm is. 



B. Verbend [paten de ernst van het delict en de duur van de Dienstverlenin 

Op de yr.'s& of Cr en verband dient te bestaan tussen de ernst van het 

delict en de duur van de Dienstverlening, antwoordde 98; van het OM, 

86% van de advocatuur en 792 van de reclassering bevestigend. be toe-

lichting voor dit verband bcstond voor driekwart van de gevallen bier-

in dat er, to geed ale dit voor andere straiten geldt, rechtsgelijk-

heid dient te bestaan door ten reAle verhouding tussen de ernst van het 

delict en de zwaarte van de sanctie. Ook dient er rechtsgelijkheid te 

zijn, wanneer men de toepassing van verschillende Benches vergelijkt. 

Bij de toelichting voor het niet gewenst zijn van bovenstaand verband, 

antwoordde de helft van de reclasseringsambtenaren, die dit verband niet 

gewenst vonden (21%), dat de delicts- en dienstverleningservaring voor 

elke verdachte enders Ian zijn. Rule ten derde van de advocaten, die 

bovenstaand verband niet gewenst vonden (14i) antwoordde dat de duur 

van de Dienstverlening (mede) afhankelijk met zijn van de and van het 

te verrichten werk. 

Bij ten vergelijking tussen de arrondissementen bleek dat in Groningen 

100% van de respondenten van =ening was dat er een verband dient te be-

staand tussen de ernst van het delict en de duur van at Dienstverlening. 

In Almelo en Alkmaar was 713 den mening toegedaan. 

C. Welke projecten sun geschikt voor Dienstverlenina? 

De respondenten werd ook g 	gd of men ten bepaalde voorkeur had voor 

het soort werk, dat een dienstverlener Lou kunnen verrichten. Van de res-

pondenten had 602 geen bepaalde voorkeur. 

Ala men vet eta voorkeur had, werd at milieuzorg bet meest gepref 	d 

(M erle bijlage l). 

	 roar functie onderscheiden werd, werd Cr sateen ten verschil in 

opvatting gevonden veer wet betreft de gezondheidszorg: bet ON en de ad-

vocatuur hoiden bier b aaaaa d meet voorkeur icor Jan de reel ' . Ver 

schillen tussen of binnen arrondissementen werden niet gevonden. 

D. Welke speciale rol heeft de reel 	ins bij Dienstverteninkt 

DAt at reel 	ing bij de Dienstvertening ten spectate rot te vervulten 

heeft, was 961 van as respondenten van mening. Het OM, at advocatuur en 

at reel aaaaa ing self dachten bier hetzelfde over. Vanneer near erten- 
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dissement onderscheiden werd, viel op dat in Groningen 81% van de res-

pondenten deze mening was toegedaan, terwijl de overige arrondissementen 

onderling weinig verschillen (gemiddeld 972). Dit valt misschien te ver-

klaren met het gegeven dat men in Groningen een aparte coOrdinator heeft 

aangesteld om de Dienstverlening te begeleiden. Deze coOrdinator verzorgt 

bijvoorbeeld de berichtgeving can de Rechterlijke Macht. De reclassering 

zal hierdoor weinig verandering ondervinden in haar werkiaamheden bij de 

invoering van de Dienstverlening. 

Tabel 4:  De speciale rol die de reclassering volgens het OM, de reclasse-
ring en de advocatuur te vervullen heeft bij de Dienstverlening 
in percentages (N ■ 320) 

Rol van de reclassering: 

Functie: 

OM: 	Reel.: 	Advoc.: 	Allen Significant 
verschil tus- 
sen functies? 

Initiatiefnemer 	 43 	44 	37 	42 	nee 

Bemiddelaar 	 59 	74 	62 	64 	nee 

Verantwoordelijk voor 
verloop 	 34 	31 	27 	29 	nee 

Berichtgever san 
Rechterlijke Macht 	 39 	25 	31 	27 	nee 

Uit tabel 4 blijkt dat men de reclassering vooral als initiatiefnemer en 

bemiddelaar zou willen zien optreden. Onderscheiden naar functie, denkt 

men niet wezenlijk verschillend over de speciale rol die de reclassering 

moet vervullen. Dit is misschien opvallend ten aanzien van een eventuele 

verantwoordelijkheid van de reclassering voor het verloop van de Dienst-

verlening. Het OM, de advocatuur en de reclassering zelf denken bier het-

zelfde over: gemiddeld 292 is van mening dat de reclassering verantwoor-

delijk is voor het verloop van de Dienstverlening. 

Wel is duidelijk dat de reclassering zichzelf vooral als bemiddelaar ziet 

en zich, minder dan het OM dat doet, de task van berichtgever toekent. 



Olt is opmerkelijk cadet tan de berichtgeversrol een controlerend aspect 

kleeft, dat vellicht moeilijk in overeenstemming is te brengen met de al-

gement reclasseringstaak, die bestaat uit het bieden van hulp en steun 

aan de cliZnten. Om deze reden wordt de berichtgeverstaak dan ook in 

de reclasseringskringen aangevochten. 6)  

Dit zoo toch kunnen vijzen op een verschillende opvatting van het OM en de 

recl sssss ing over de verentwoordelijkheid van de reclassering voor bet 

verloop van de Dienstver1ening. 7)  

Wanneer onderscheiden vordt near arrondissement, blijkt dat in Groningen 

slechte 62 en in Assen 44; van de respondenten de reel 	• g ale be- 

middelsar ziet, tervij1 dat percentage in de overige arrondissementen on-

geveer 75 is. In Alkmast net slechts 42 van de rmspondenten de reties-

acting ale verantwoordelijk voor het verloop van de Dien eeeee lening, ter-

wij1 dat in de overige arrondissementen gemiddeld 342 is. In Alkmaar be- 

stood bier overeenstemming over tomato het OM, de reel 	' g en de ad- 

vocatuur. In Assen bestond over deze vraeg geen overeenstemming. Dat de 

reel 	g 4erantwoordelijk is voor het verloop van de Dienstverlening 

vond 872 van het OM, 57; van de advocatuur en 272 van de reclassering in 

Aasen. Andere belangrijke verschillen tussen of binnen arrondissementen 

werden niet gevonden (tie voor de verschillen tussen arrondissementen 

bijlage II). 

3. Welke delicten zijn geschikt your Dienstverlenitm1 

In het experiment is in prinicpe geen enkel delict uitgesloten voor het 

toepassenvan Dienstverlening. Toth is het goed voorstelbaar dat men deze 

sanctievoorsommige delicten hetet geschikt acht dan voor andere delicten. 

Op de vreag of men tonnage delicten speciaal geschikt achtte, antwoordde 

682 van de respondenten bevestigend (van het OM vond 902 dit, van de re-

el sssss ing 572 en van de advocatuur 782). 'Innen de arrondissementen be-

stonden vat dit betreft geen verschillen. De genoemde voorkeuren, onder-

scheiden near functie, stem in tsbel 5. 

WTiTe hierover bijvoorbeeld Horizontaal, januari 1981, p. 7. 
7) Dit verschil in opvatting tussen ON en reel • g werd ook in 

Engeland weargenomen bij het invoeren van de Community Service (tie 
J. Junger-Tas in Delikt en Delinkwent, 1981, 1, pp. 21-22). 



Tabel 5: De delicten die het OM, de reclassering en de advocatuur speciaal 
geschikt achten voor Dienstverlening in percentages (N 	241) 

Delict: 

Delict: 

Functie: 

- 1 1 - 

OM: 	Recl.: 	Advoc.: 	Allen: 	Significant ver- 
schil in voorkeur 
tussen functies? 

Vermogensdelicten 	61 	61 	43 	56 

Zaakagressie 	 92 	77 	79 	81 

Persoonsagressie 	67 	67 	78 	70 

Zedendelicten 	 4 	14 	12 	12 

Verkeersmisdrijven 	59 	58 	55 	58 

°plummet 	 4 	23 	20 	18 

gemiddeld aantal: I) 
	3.2 	4.1 	3.4 	3.7 

Functie: 

is 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

1) Respondenten die geen voorkeur opnoemden, zijn voor deze meat meegeteld 
• 	in die zin, dat zij voor elk delict een gelijke voorkeur geacht worden 

te hebben. 

Op de vraag of men sommige delicten ongeschikt achtte, antwoordde 421 van 

de respondenten bevestigend. Van het ON vond 672 dit, van de reclassering 

322 en van de advocatuur 482. Ook bier bestonden tussen de arrondissementen 

geen verschillen. W4lke delicten men den ongeschikt achtte, staat, onder-

scheiden near functie, vermeld in tabel 6. 

Tabel 6: De delicten die het OM, de reclassering en de advocatuur ongeschikt 
achten voor Dienstverlening in percentages (N = 141) 

OM: Recl.: 	Advoc.: 	Allen: 	Significant ver- 
schil tussen func-
ties? 

Vermogensdelict 	 8 	15 	11 	12 	 nee 

Zaakagressie 	 0 	8 	5 	5 	 nee 

Persoonsagressie 	16 	20 	3 	14 	 ja 

Zedendelicten 	 82 69 	71 	73 	 nee 

Verkeersmisdrijven 	8 	8 	16 	10 	 nee 

Opiumwet 	 76 	54 	58 	61 	 nee 

Gemiddeld aantal: 	1.9 1.7 	1.6 	1.7 	 nee 
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Opvallend is dat men de zedendelicten en de overtredingen van de Opium- 

vet nauvelijks speciaal gesebikt en vaak zelfs ongeschikt acht voor Dienst-

verlening. Het OM is hierin bepaald het meest uitgesproken, zeker als men 

het grote antral officieren (47Z vin het OM)in aannerking meet, dat in daze 

tabel is ververkt. De advocatuur has ft vat minder voorkeur voor de vermogens-

delikten en vat meet voorkeur voor persoonsagressiedelikten dan de reties-

meting en het OM. 

Uit daze gegevens kan geconcludeerd vorden dat het ON een vat beperkter 

toepassingsgebied van Dienstverlening voorstaat dan de advocatuur en de 

reelaesering. In vergelijking met den twee Imitate groepen vinden offi-

cieren vaker dat bepaalde delicten ongeachikt zijn en vinden zij relate? 

ook meet delicten ongeschikt voor Dienstverlening. 

Wanneer onderecheiden wordt near arrondissement (tie Bijlage III en IV), 

blijkt dat Groningen en Breda de overtredingen van de Opluamet vaker (res-

pectievelijk 312 en 322) species' geschikt achten den de overige arron-

dissementen (gemiddeld 142). In Almelo had men eenopvallendevoorkeur  voor 

verkeersmisdrijven (882), tervill men in Almelo (282) en Zutphen (352) 

de vermogenedelicten relatief gezien minder noemde den in de andere anon-

dissementen (getaiddeld 662). 

4. Voor vie is Dienstverlening geschikti  

Over de persoon van de verdachte, die het meest in aannerking zou komen voor 

Dienstverlening, vend ook can aantal vragen gesteld. 

Alle respondenten varen van mening dat mannen en vrouven gelijkelijk in aan-

merking moeten kunnen komen voor Dienstverlening. 

Ten aanzien van de leeftijd van de verdaehte, vond 322 van het OM, 142 van 

de advoeatuur en 42 van de reel sssss ing dat Dienstverlening vooral geschikt 

is voor jongeren onder de 23 jeer. De Overige respondenten vonden leeftijd 

niet ter sake doen. Voor vat betreft de arrondissementen, bidden Den Bosch 

(242) en Alkmaar (182) can grotere voorkeur voor verdaehten onder de 23 jaar 

den de andere arrondissementen (gemiddeld 72). 

Beast hear relatief grote voorkeur voor jongeren had het ON ook vaker can 

voorkeur voor "first offenders" (OM 262, reclassering 142 en edvocatuur 

82). De arrondissenenten verschilden in dit opticht niet. 



Onderscheiden naar functie, liepen de meningen uiteen over de vraag of 

personen met alcoholproblemen en druggebruikers in aanmerking Moeten kun-

nen komen voor Dienstverlening. 
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Tabel 7: Vie komen niet voor Dienstverlening in aanmerking naar de mening 
van het OM, de reclassering en de advocatuur (in percentages). 

verdachte met: 

Functie: 

OM: 	Reel.: 	Advoc.: 	Allen: 	Significant ver- 	N: 
schil: 

Alcoholproblemen 22 	9 	14 	13 	 ja 	 325 

Druggebruik 	37 	15 	27 	22 	 ja 	 317 

Uit tabel 7 blijkt dat het OM deze personen het minst vaak in aanmerking 

vindt komen voor Dienstverlening. De reclassering vindt deze personen vaker 

in aanmerking komen en de advocatuur bevindt zich in dit opzicht tussen 

het OM en de reclassering in. Tussen arrondissementen werden in dit opzicht 

geen grote verschillen gevonden (zie bijlage V). 

5. Welke  problemen verwacht men? 

Aan de respondenten ward gevraagd van vijf mogelijke problemen, die bij de 

invoering van de Dienstverlening zouden kunnen voorkomen, aan te geven of 

men verwachtte dat deze problemen zich voor zouden doen. De problemen "te 

weinig werkobjecten" en "verzet van de openbare mening" werden het meest 

genoemd (respectievelijk 772 en 422). Men was minder bevreesd dat de re-

cla■sering onvoldoende zou begeleiden (342), dat de berichtgeving naar de 
rechterlijke macht na afloop van de Dienstverlening onvoldoende zou zijn 

(282) of dat er te weinig geschikte kandidaten zouden zijn (212). (zie 

bijlage VI). 

Wanneer naar functie onderscheiden werd, viel op dat het OM in het al-

gemeen de meeste problemen verwachtte en met name wanneer het om zaken 

ging waar de reclassering bij betrokken is: onvoldoende begeleiding van 

de reclassering en onvoldoende berichtgeving voor de reclassering naar.de  rech-

terlijke macht over het verloop van de Dienstverlening. Ook verwachtte het OM 

betrekkelijk veel problemen met het aantal geschikte kandidaten. Dit is in 
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overeenstemming met de hogere eisen die het OM Meek te stellen m.b.t. het 

gepliegde delict en de dader. De reel 	• g vervachtte in verge- 

lijking met het OM en de advocetuur veel verzet van de openbare mening. 

Wanneer naar arrondissement onderacheideu verd (sic bijlage VII),viel 

op dat men vooral in Almelo (40%), Zutphen (402) en Haarlem (49%) noel-

lijkheden vervechtte met de beriehtgeving neer de rechterlijke yacht. In 

Almelo (612) en Breda (532) verwachtte men betrekkelijk veel verzet van 

de openbare mentos tegen het toepassen van Dienstverlening. Moselijk 

in samenhang hiermee vervachtte men in Almelo (139%) en Bred. (872) seer 

problemen met betrekking tot het eantal verkobjecten den in de overige 

arrondissementen. 

6. Het nut van Dienstverlening  

Aan de respondenten werd gevraagd on van een echttal vitspreken allereerst 

can te geveh hoe belaugrijk men het hierin geatelde vond en vervolgens on 

deec acht vitspraken op hun relatieve belang te rangschikken (tie bijlage 

VIII en IX). 

Er bleek can betrekkelijk grate consensus te bestaan over de belangrijkste 

nuttige elementen van Dienstverlening, namelijk dat Dienstverlening in 

veel gevallen hetet sal zijn den gevangenisstraf en dat het een positieve 

	lug voor de dienstverlener ken betekenen. One twee elementen werden 

overigens door de reclassering en de edvocatuur belangrijker gevonden dam 

door het OM. Minder belangrijke elementen vend men het nut van de Dienst-

verlening voor de gemeenschap (vooral de reclefisering), het begrip dat de 

gemeenschap op den manier voor delinquenten.  krijgt (moored het OM), en 

de vergelding die Dienstverlening voor de gemmenschap oplevert (vooral 

de reel 	ing en de advocatuur). 

Wanneer tussen arrondissementen onderscheiden werd (bijlage X en XI) bleek 

dat men in Groningen en Zutphen wet minder belang hechtte am n het begrip 

dat de gemeenschap voor delinquenten krijgt door Dienstverlening. In Gro- 

ningen, lasen, Almelo, Zutphen en Breda hechtte men meer belang ean de 

vervechting dat Dienstverlening in veel gevallen beter sal zijn dan seven- 

genisstraf den in Den Bosch, Almelo en Haarlem. Dat Dienetverlening een 

poeitieve 'roaring ken sijn voor de dienstverlener, vond men in Breda, Den 

Bosch en Almelo reletief belangrijk. 
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Samenvattend kan echter gesteld warden dat er, ook wanneer onderscheiden 

wordt naat functie of arrondissement, een sterke mate van overeenstemming 

bestaat over de nuttigste elementen van Dienstverlening: het is beter dan 

gevangenisstraf en het kan een positieve ervaring zijn voor de dienst-

verlener. Ook over het belang van de andere nuttige kanten van Dienstver-

lening bestond tamelijk veel overeenstemming, ondanke de onderlinge ver-

schillen,die vooral gevonden werden wanneer men naar functie onderscheidde. 

De verschillen die er ondanks de conaensus gevonden werden, zijn in over-

eenstemming met het beroepsperspectief van de respondent. Het OM bekijkt 

de zaak vanuit het oogpunt van de gemeenschap en legt daarom meer nadruk 

op het strafkarakter van de Dienstverlening en de genoegdoening aan de ge-

meenschap. De reclassering legt waarschijnlijk meet -  de nadruk op het be-

Lang van de individuele delinquent en hecht daarom meer belang aan het 

begrip dat de gemeenschap voor delinquenten zal krijgen en de positieve 

ervaring die Dienatverlening voor de overtreder kan betekenen. De advoca-

tuur lijkt zich in haar opvattingen over het nut van de Dienstverlening 

dichter bij de reclassering dan bij het OM te bevinden. 

7. Conclusie 

Concluderend kan over de opvattingen over Dienstverlening, gemeten v66r het 

begin van het experiment, gezegd worden: 

- De meerderheid van de respondenten ziet Dienstverlening bij voorkeur 

uitgevoerd in de vorm van uitstel van vonniswijzing. De modaliteit, 

waarbij de beslissing tevens wordt uitgesteld -uitstel van de vervol-

gingsheslissing- ward na de uitstel van vonniswijzing-modaliteit het 

meest geprefereerd. 

- Er dient een reel verband te bestaan tussen de ernst van het begane 

delict en de duur van de Dienstverlening. 

- Dienstverlening kan in veel verschillende projecten worden uitgevoerd. 

- De reclassering moet vooral optreden ale initiatiefnemer en bemiddelaar, 

waarbij het OM de nadruk legt op de task van berichtgeving door de reclas-

Bering aan de justitike autoriteiten. 

- Bij zedendelicten en overtredingen van de Opiumwet vordt toepassing van 

Dienstverlening minder geschikt geacht, vooral naar de mening van het OM. 

- In principe komt elke verdachte in aanmerking voor Dienstverlening, hoe-

wel het OM bier vat meer beperkingen stelt dan de reclassering en de ad-

vocatuur. 



- 16 - 

- Problemen verwacht men vooral door een te gering aantal werkobjecten en 

door verzet van de openbare mening. Het OM gerwacht relatief gezien meer 

problemen met betrekking tot de reclasseringstaken. 

- De belangrijkste nuttige elementen vindt men dat Dienstverlening near 

verwachting beter zal zijn den gevangenisstraf en dat Dienstverlening 

een positieve ervaring voor de dienstverlener ken betekenen. 

In het algemeen viel in dit onderzoek de tamelijk grote overeenstemming op 

tussen de respondenten, ongeacht de lunette die men vervult of het arron-

dissement waarin men werkzaam is. De verschillen die gevonden werden van-

neer onderscheiden werd naar functie of arrondissement waren niet bijzon-

der groot. Bij het onderscheiden near functie viel wel een terugkerend 

verschil op. Net  OM blijkt in het algemeen een vat beperkter toepassing 

van Dienetverlening voor te steam dan de reclassering. De advocatuur lijkt 

zich vat dit betreft tussen het OM en de reclassering op te stellen. 

Bij de bier gegeven conclusies dient er wederom aan herinnerd te worden 

dat niet met zekerheid te zeggen is of de gevonden resultaten volledig Tepre-

sentatief zijn voor de acht arrondissementen wear met Dienstverlening ge-

experimenteerd wordt. 

Tot slot zij nogmaals benadrukt dat het in dit onderzoek pat ow opvat-

tingen die men had v66rdat men ervaring set Dienstverlening had opgedaan. 

Hoe de opvattingen over Dienstverlening zijn nadat men er ervaring mee 

heeft gehad, sat nog onderzocht worden. 
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BIJLAGE I De projecten, wear volgens de respondenten de Dienstverlening het 

best uitgevoerd ken worden (8 	341), in percentages. 

Voorkeur project: 	 Allen: 

Geen voorkeur 	 60 

Gezondheidszorg 	 20 

Geestelijke Gezondheidszorg 	 11 

Welzijnswerk 	 19 

Recreatie 	 18 

Milieu 	 31 

Respondenten: 



Bijlage II: Di.  specials rol die de reclassering volgens de respondenten lit de vetschillende arrondisse-

menten te vermullen heeft bij de Dienetverlening in percentages IN 320) 

Arrondissement: 

Rol: 	 Cron.: 	Assen:. 	Alm.: 	Zutph.: 	Den Bosch: 	Breda: 	Alit.: 	Haarl: 	gemid. .Significant 
verschil? 

lnitiatiefnemer 	62 	41 	39 	44 	45 	 37 	52 	31 	42 	 nee 

Bemiddelaar: 	 6 	44 	76 	74 	 73 	 76 	82 	71 	68 ' 	34  
Verantvoorde- 
lijk verloop , 	31 	38 	22 	41 	 34 	 36 	4 	29 	31 	 ja 

Berichtgever 
aan RH 	 6 	32 	20 	30 	38 	 29 	30 	31 	29 	 nee 



Bijlage III: De del ten die men in de arrondissementen speciaal geschikt acht voor Dienstverlening in 

percentages (N • 247) 

Delict: 

Arrondissement: 

Gron.: 	Assen Alm.: 	Zut.: 	Den Bosch 	Breda Alkm.: 	Haarl.: 	Gem.: 	Significant ver- 
schil 

Vermogensdelict 	85 	56 	28 	35 	54 	61 	56 	71 	56 	 ja 

Zaaksagressie 	92 	• 	68 	68 	70 	86 	83 	87 	82 	80 	nee 

Persoonsagressie 	77 	60 	64 	80 	70 	71 	78 	71 	71 	 nee 

Zedendelict 	 15 	0 	12 	15 	7 	20 	13 	7 	12 	 nee 

Verkeersmisdrijf 	46 	48 	88 	55 	43 	61 	65 	50 	57 	 ja 

Opiumwet 	 31 	8 	8 	15 	11 	32 	17 	14 	19 	 ja 
Zi; 



Bijlage IV: De deli en die men in de arrondissementen onseschikt acht voor Diermtverlening in percentages 

(N • 143) 

Delict: 

Vermogensdelict 

Zsaksagreseie 

Persoonsagressie 

Zaakdelict 

Verkeeramisdrijf 

°plummet 

Arrondissement: 

Cron.: 	Mien: 	Alm.: 	Zut.: 	Den Bosch: 	Breda: 	Alkm.: 	Heart.: 	Gem.: 	Significant 
verschil? 

0 	7 	10 	12 	 0 	 27 	56 	0 	13 	 3 6  
0 	0 	14 	0 	 0 	 24 	14 	14 	5 	 nee 

12 	36 	5 	12 	 10 	 6 	11 	29 	14 	 nee 

75 	73 	70 	88 	63 	67 	89 	67 	72 	nee 

12 	7 	5 	12 	 10 	 6 	11 	19 	10 	 nee 

50 	64 	65 	62 	77 	42 	78 	57 	61 	nee 



Bijlage V: Wie komen niet voor Dienstverlening in aanmerking in percentages? 

Verdachte met: 

alcoholproblemen: 

Druggebruik: 

Arrondissement: 

Cron.: 	Assen: 	Alm.: 	Zut.: 	Den Bosch: 	Breda: 	Alk.: 	Haarl.: 	Gem.: 	N 	Signifi- 
cant vet.- 
schil? 

10 	18 	7 	11 	20 	11 	18 	8 	13 	331 	nee 

10 	24 	12 	18 	30 	18 	21 	35 	22 	323 . nee 

hi 

1 



Bijlage VI: Welke problemen bij de invoering van de Dienetveriening vervachten 

het OM, de reclassering, en de advocatuur in procenten? 

Functie: 

Probleem: 	 OM: 	Recites.: 	Advoc.: 	Allen: 	Verechil: 	N: 

Te veinig geechikte 
kandidaten 	 35 	18 	 19 	21 	 36 	293 

Te veinig verkob- 
jectem 	 84 	72 	83 	77 	nee 	300 

Onvoldoende bege- 
leiding reclaim. 	56 	26 	39 	34 	 34 	285 

Onvoldoende be- 
richtgeving 	 53 	23 	22 	28 	jA 	275 

Verzet openbare 
mening 	 12 	54 	35 	42 	 34 	288 



BijlageVII: Welke problemen verwacht men in de arrondissementen bij de invoering van de Dienstverlening in 

percentages? 

Probleem: 

Arrondissement: 

Gron.: 	Assen: 	Alm.: 	Zut.: 	Den Bosch 	Breda Alkm.: 	Haarl.: 	Gem.: 	N 	Significant 
verschil? 

i.e weinig geschikte 
kandidaten 	 10 	21 	20 	33 	20 	12 	32 	32 	21 	299 	nee 

Te weinig work- 
objecten 	 60 	66 	89 	64 	80 	87 	68 	75 	77 	306 	.ia 
Onvoldoende be- 
geleiding reclass. 	33 	31 	29 	27 	36 	40 	22 	36 	33 	290 	nee 

Onvoldoende be- 
richtgeving 	 24 	30 	40 	40 	26 	16 	17 	49 	28 	281 	ja 

Verzet openbare 
mening 	 35 	29 	61 	38 	33 	53 	44 	28 	42 	292 	ill 



Bijlage VIII: Hoe belangrijk vinden het ON, de advocatuur en de reclassering gemdddeld het in acht uitspraken gestelde 

(1 	onbelangrijk, 2 	van enig helang, 3 • van groot helang) 	. 330/. 

BijLage IX: 	Wet vinden het OM, de advocatuur en de raclaasering gemiddeld van het relatieve belang van het in 

acht uitspraken se:staid. (8 het must belangrijk, 1 • het minst belangrijk) (N e 298). 

I. Dienstverlening can ertoe leidan 
dat de gemeenschap meet begrip 
voor delinquents= krijgt 

2. Dienstverlening is in veel ge-
vallen beter dan gevangenis-
straf 

3. Dienstverlening is nuttig voor 
de gemeenschap 

4. Dienstverlening heeft theta-
peutische waarde 	• 

5. Dienstverlening heeft tot op 
zekere booste het karakter 
van een straf 

6. Dienstverlening biedt over-
treders de gelegenheid an-
deren te helpen 

7. Dienstverlening is een von 
van reparatie genoegdoening 
aan de gemeenachap 

8. Dienstverlening kan root de 
overtreder een positieve er-
raring betekenen 

UM: Adv.: Reel.: 	Gem.: 	Significant 	ON: 	Adv.: 	Reel.; 	Gem.: 	Significant 
verschil? 	 verschil? 

	

1,8 2,0 	2,4 	2,2 	is 	3,1 	4,0 	4,8 	4,3 	Is 

	

2,7 2,9 	2,9 	2,9 	is 	6,0 	7,0 	7,1 	6,9 	is 

	

2,0 1,6 	1,9 	1,9 	is 	3,3 	2,6 	3,0 	3,0 	nee 

	

2,2 2,4 	2,4 	2,4 	nee 	4,4 	5,4 	4,9 	4,9 	ja 

	

2,2 2,1 	2,0 	2,1 	ja 	4,9 	4,3 	3,4 	3,9 	is 

	

2,0 2,0 	2,2 	2,1 	is 	3,7 	3,9 	4,1 	4,0 	nee 

2,5 	1,9 	2,1 	2,1 	nee 	5,5 	3,6 	3,6 	4,0 	ja 

	

2,6 2,7 	2,8 	2,7 	is 	5,2 	6,2 	6,4 	6,1 	 ja 



Bijlage X: Hoe belangrijk vindt men in de arrondissementen het in acht uitspraken gestelde (1 ■ onbelangrijk, 

2 ■ van enig belang, 3 • van groot belang) (N ■ 322). 

Gron.: 	Mien: 	Alm.: 	Zut.: 	Dan Bosch: 	Breda: 	Alk.: 	Haarl. 	Gem.: Signi- 
ficant 
verschil 

I. Dienstverlening kan ertoe leiden 	 . 
dat de gemaenschap near begrip 
voor delinquenten krijgt 	 1,8 	2,2 	2,1 	2,0 	2,3 	2,3 	2,3 	2,3 	2,2 	ja 

2. Dienstverlening is in veal ge- 
vallen beter dam gevangenisstraf 	2,9 	2,9 	2,9 	2,9 	2,8 	2,8 	2,9 	2,9 	2,9 	ja 

1 3. Dienstverlening is nuttig voor 
de gemeenschap 	 1,7 	1,8 	1,7 	2,0 	1,9 	1,9 	2,2 	1,9 	1,9 	ja " v, 

' 4. Dienstverlening heeft therapeuti- 
ache waarde 	 2,1 	2,3 	2,3 	2,2 	2,4 	2,4 	2,4 	2,6 	2,4 	nee 

5. Dienstverlening heeft tot op 	 . 
zekere hoogte het karakter 
van een straf 	 2,3 	2,1 	2,1 	2,4 	2,2 	1,9 	2,2 	2,2 	2,1 	nee 

6. Dienstverlening biedt overtreders 
de gelegenheid anderen te helpen 	1,8 	2,1 	2,1 	1,9 	2,3 	2,1 	2,2 	2,0 	2,1 	nee 

7. Dienstverlening is een vorm van 
reparatie genoegdoening aan de 
gemeenschap 	 1,8 	2,1 	2,0 	2,2 	2,1 	2,0 	2,4 	2,2 	2,1 	nee 

8. Dienstverlening kan voor de 
overtreder een positieve er- 
varing betekenen 	 2,6 	2,6 	2,7 	2,7 	2,9 	2,9 	2,8 	2,7 	2,1 	ja 



Bijlage XI: Wet vindt men in de arrondiesementen gemiddeld van het relatieve belang van het in :mkt uitspraken 

gestelde (8 • het meest belangrijk, I • het must belangrijk) (N e 306). 

Cron.: Mien: Alm.: 	Zut.: 	Den Bosch Breda Alm.: 	Hurl.: 	Gem.: 	Signifcant 
verschil7 

I. Dienstverlening ken er- 
toe leiden dat de ge- 
maenschap meet begrip 
voor delinquenten krijgt 	3,2 	4,2 	4,2 	3,6 	4,3 	4,7 	5,0 	4,5 	4,3 	nee 

2. Dienstverlening ii in 
• 	veal gevallen beter den 

gevangenisstraf 	 7,4 	7,2 	7,2 	7,2 	6,3 	7,0 	6,4 	6,4 	6 	 9s 
3. Dienstverlening is nut-

tig voor de gemsenschep 	3,1 	2,7 	2,4 	3,2 	• 	2,7 	3,2 	3,5 	2,9 	6,9 	I 4  
4. Dienstverlening beeft 

therapeutische weirdo 	4,4 	4,8 	4,8 	4,2 	4,9 	5,0 	5,3 	5,9 	4,9 	nee 
5. Dienstverlening heeft 

tot op :skate hoogte 
hat karakter van can 
straf 	 4,8 	4,2 	4,0 	4,3 	3,9 	3,3 	3,6 	3,8 	3,9 	9s 

6. Dkanstverlening blade 
overtreders de gelegen- 
heid anderen te helpon 	3,7 	4,2 	4,0 	3.5 	4,1 	4,1 	4,2 	3,5 	.4,0 	nee 

7. Dienstverlening is gen 
vorm van reparatie 
genoegdoening an de 
geMeenschap 	 3,6 	4,2 	3,6 	4,6 	4,0 	3,5 	4,4 	3,8 	4,0 	nee 

8. Dienstverlening ken 
voor de overtreder •en 
positieve ervaring be-
tekenen 	 5,9 	5,8 	6,3 	5,9 	6,4 	6,6 	5,6 	5,5 	6,1 	ja 

1 
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Bijlage XII: de oorspronkelijke 	 Plaats: 	  

vtagenlijst van het tam. 	 Datum van invulling- 

INTRODUCTIEBIJEENKOMST - ALGEMEEN EVALUATIEFORMULIER 

1. Vult u dit formulier in 

I 	I  als lid van het O.M. 

	 als lid van de Reclasseringsraad, in de functie van 	  

. 	n namens de particuliere reclassering, in de functie van 	  

• namens 	 , in de functie van 	  

2. Dienstverlening kan toegepast worden volgens verschillende modaliteiten. 

Naar welke modaliteit gaat uw voorkeur uit? 

n het onvoorwaardelijk sepot 

	 uitstel van beslissing tot al dan niet vervolgen 

n het voorwaardelijk sepot 

	 

• 

schorsing/opheffing van de voorlopige hechtenis 

	 

• 

uitstel van vonniswijzing 

	 voorwaardelijke veroordeling 

Kunt u dit toelichten: 

3. In heginsel kan dienstverlening toegepast worden voor elke vorm van 

delict. Zijn er naar uw mening delicten die zich toch meer speciaal 

lenen voor deze maatregel? 

	 

• 

vermogensdelicten 

1-1 agressie tegen zaken 

	 agressie tegen personen 

I 	1 

Li 

zedendelicten 

I 1 verkeersmisdrijven 

overtredingen van de opiumwet 

4. zijn er categorieen van delicten waarvan de pleger naar uw mening niet 

in aanmerking zou dienen te komen voor dienstverlening? 

vermogensdelicten 



agressie tegen zaken' 

ri agressie tegen.personen 

1-7  zedendelicten 

yerkeersmisdrijven 

	 overtredingen van de opiumwet 

S. Vindt u dienstverlening vooral geschikt yoor mensen die voor het 

eerst met de strafwet in aanraking komen of zouden ook recidivisten 

er voor in aanmerking kunnen komen? 

	 bij voorkeur first offenders 
r 	, 
	; ook voor recidivisten 

6. Maakt u ook voorbehoud ten aanzien van sexe? 

n dienstverlening alleen your mannen 

	1 dienstverlening ook voor vrouwen 

7. Denkt u dat dienstverlening voor alle leeftijden in aanmerking 

komt? 

I 	I 

8. Zouden personen met alcoholproblemen voor dienstverlening in 

aanmerking kunnen komen? 

is vooral geschikt voor jongere verdachten ((23 jaar) 

leeftijd doet niet ter zake 

is vooral geschikt yoor oudere verdachten (>23 jaar). 

ja 

nee 

I 	 ja 

IC nee 
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9. Zouden druggebruikers voor dienstverlening in aanmerking kunnen 

komen? 



10. Bent u van mening dat er een verband dient te bestaan tussen 

de ernst van het delict en de duur van de dienstverlening? 

• ja 

fl nee 

Kunt u dit toelichten? 
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11. Hebt u bepaalde voorkeuren m.b.t. projecten van dienstverlening? 

projecten in de gezondheidszorg 

D projecten in de geestelijke gezondheidszorg 

LII projecten in het welzijnswerk 

IIII projecten m.b.t. recreatie-voorzieningen 

• projecten m.b.t. de zorg vuor het milieu 

anders, n1 

12. Heeft de reclassering naar uw mening bij dienstverlening een 

speciale rol te vervullen? 

[—I  nee --16 door naar vraag 13 

	 ja 

Zo ja, kunt u aangeven wat naar uw mening de belangrijkste  rol is 
die de reclassering dient te vervullen? 

initiatiefnemer tot een aanbod van dienstverlening 

	 bemiddelaar tussen de dienstverlener en alle andere instanties 

• mede-verantwoordelijke voor een goed verloop van de dienstverlening 

fl herichtgever naar de gerechtelijke instanties van het verloop/ 
  afloop van de dienstverlening 



13. Verwacht u ook problemen bij de invoering van dienstverlening? 

Op welk terrein zouden die problemen zich voordoen? 

- te weinig geschikte kandidaten voor dienstverlening 

i 	I  ja 

ri  nee 

• ja 
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- te weinig werkobjecten 

n nee 

- onvoldoende begeleiding van de reclassering 

r-]  ja 

F-1  nee 

- onvoldoende berichtgeving naar de rechterlijke macht 
over het verloop/afloop van de dienstverlening 

ja 

n nee 

- verzet van de openbare mening 

fl ia 
 ri  nee 

n andere problemen, nl. 	  

14. Tot slot volgt hier een aantal uitspraken over het nut van 

dienstverlening. Zoudt u uw mening willen geven over het be-

lang dat u aan deze verschillende elementen hecht door in 

de desbetreffende kolom een kruisje te zetten? Wilt u vervol-

gens in de kolom uiterst rechts aangeven aan welk van de ge- 

noemde elementen u de meeste waarde toekent (het cijfer I), 

aan welk u de minste waarde toekent (het cijfer 8) en hoe 

u de waarden daartussenin verdeelt? 



I. Dienstverlening kan ertoe leiden dat de 

gemeenscnap meer begrip voor delinquen-

ten krijgt 

2. Dienstverlening is in veel gevallen 

beter dan gevangenisstraf 

3. Dienstverlening is nuttig voor de ge-

meenschap 

4. Dienstverlening heeft therapeutische 

waarde 

5. Dienstverlening heeft tot op zekere 

hoogte het karakter van een straf 

6. Dienstverlening biedt overtreders de 

gelegenheid anderen te helpen 

7. Dienstverlening is een vorm van 

reparatie genoegdoening aan de 

gemeenschap 

3. Dienstverlening kan voor de over-

treder een positieve ervaring betekenen 

belang belang 	. onbelangrijk 	 ranAschikking 
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