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VOORWOORD 

Pet bgagrip 'dienstverlenina'  
Dienstverloning houdt bier in, dat eon van eon strafbaar 
felt verdachte, aan wie enders eon korte onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf zou worden opgelegd, in 
pleats daarvan nuttige werkzaamheden verricht ten be-
hoove van de samenleving. De dienstverlener is de (be-
kennende) verdachte of de veroordeelde die zulke 
werkzaamheden verricht. 

Rol van het WODC bli de dienstverleninq 
Op 10 november 1980 deed de Minister van Justitie eon 
circulaire uitgaan, waarin word aangekondigd dat or in 
ons land voor de duur van 2 3 jeer zou worden 
geexperimenteerd met dienstverlening. Als proefarrondis-
sementen werden aangewezen Alkmaar, Almelo, Assen, 
Breda, Groningen. Haarlem, 's-Hertogenbosch en Zutphen. 
Hiermee volgde de Minister de voorstellen van de Voorbe-
reidingsgroep Experimenten Dienstverlening (voortaan 
genoemd VED) welke op 1 mei 1980 als zodanig door de Mi-
nister was geEnstalleord. 
De circulaire vermeldde tevens, dat de experimenten 
onderwerp zouden zijn van een door het WODC to verrichten 
onderzoek. In het onderhavige rapport is eon gedeelte 
van de resultaten hiervan neergelegd. Het WODC-onderzoek 
ging van start op 1 februari 1981, de datum waarop vol-
gens de circulaire de experimenten een aanvang konden 
nemen. Als begeleidingscommissie fungeert de voornoemde 
VED, onder voorzitterschap van mr. H. van Buuren. 

Planning van de onderzoekraPPortage 
Hadat eerder verslag word gedaan van eon voorpeiling 
(september 1981) on nadat in maart 1982 eon beknopt in-
terimverslag word uitgebracht, presenteren wij thans het 
eerste 'grote' deelrapport. Hierin treft u hoofdzakelijk 
gegevens over gerealiseerde dienstverleningen on over de 
dienstverleners (zie verder hoofdstuk 1). Het is de be-
doeling dot in de loop van 1983 nog twee andere 
deelrapporten het licht zien. 
In het tweede deelrapport zullen ter sprake komen de 
voorstellen tot dienstverlening die door de justitiale 
autoriteiten warden afgewezen, on zal warden nagegaan of 



de verdachten qua env- soon,- on delictennovens nfweken 
van degenen wipr voorstol nint wrrd paw:we:en. Oak znI 
men bijzondere vorm van dienstverlening. nl. dip in het 
kader van gratin, afzonderlijk ender de loop worden OP-
nomen. 'larder warden de resultnten besprokpn van vrnen-
gesprekken die werden gevoerd met dionstverlpnern en met 
'contactpersonen' op de werkprojecten. Tot slot wordt 
gerapporteerd over men schriftelijke enque. te. qehouden 
ander do besturen van instellingen: rowel benturen dip 
wel tot plaatsing van dienstverleners bereid waren els 
donation die dot niet waren, warden door ons nanneschre-
von. Aan beide groepen vrosteen we of zij hun beslissine 
omtrent deelneme wilden motiveren: de motivaties am al 
den niet tot plaatsing over to neon, kunnen men indruk 
geven van de mate wanrin dienstverlening meatschappelijk 
wordt aanveard. 
In het derde deelrapport zal eon overzicht warden germ-
von van de verschillen in organisatiestructuur met be-
trekking tot de dienstverlening in de acht 
proefarrondissementen. Aangezien hiervoor peen dwingende 
regels door do Minister werden voorgeschreven, hebben 
organisatie en pleatselijke rlchtlijnen zich in de loop 
der experimenteerperiode stork kunnen differentiaren en 
moesten daze derhalve near onze mening oak zelf voorwerp 
van onderzoek warden. Er zal daarom nog Pen 'rondreis' 
lanes de acht proefarrondissementen warden ondernomen. 
teneinde hierover aanvullende gegevens to verkrijnen 
(nl. gegevens die niet direct zijn of to leiden uit het 
thans beschikbaro onderzoekmateriaal). Eon ander themn 
van hot leatste deolrapport betrpft de anion, walk° ver-
dachten het nu feitolijk zijn die voor dienstverlening 
In aanmerking blijken te komen: onderscheiden zij zich 
op tlan of ewer belangrijka punten van ander(' 
(bekannende) verdachten wie men korte. onvoorweardelijke 
straf haven het hoofd hangt? 
Maar voaral willen we eon antwoord trachten to geven op 
de (moeillike) vraag, of daze nieuwe sanctiemogelijkheid 
Inderdaad in de pleats komt van de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf, en of er niet eon 'aanzuigende' working 
van ultgaat. dat wil zeggen of er ten gevolge van de 
dienstverleningtsmogelijkheid misschien joist meer in 
pleats van minder personen in de strafrechtelijke meal-
stream verzelld reken. Tenslatte zal verslag warden 
gedaan van gen (tweede) attitudemeting c.q. eindevalua-
tie bij reclassering. advocatuur en magistratuur, 
vergalijkbear met (maar uitgebreider dan) die welke in 
1981 bij wijza van voorpelling word verricht. 
De Inhoud van de deelrapparten zal te zijner tijd warden 
geEntegreerd, nader goanalyseerd on gelivalueerd in eon 
eindrapport dat vermoedellik begin 1984 kan verschijnen. 
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1 1NLEIDING 

In het voorwoord ward reeds eon opsomming gegeven van de 
arrondissementen waarover het WODC-onderzoek zich 
uitstrektl. In elk van de proefarrondissementen warden 
gedurende de periode 1 februari 1981 tot en met 1 mei 
1982 door onze medewerkers gegevens verzameld, ten dale 
can de hand van strafdossiers, ten dele can de hand van 
informatie vanuit de reclassering. In toted l warden 453 
gevallen-geregistreerd; gevallen waarin niet slechts eon 
principebeslissing was genomen, maar waarbij minstens 
eon concreut plan betreffende de uitvoering van de 
dienstverlening bestond. Over do arrondissementen zijn 
doze als volgt verdeeld: Groningen en Assen elk 67, Alme-
lo 37, Zutphen 62, Den Bosch 30, Breda 126, Haarlem 25 1 , 
en Alkmaar 39 3 • De vraag, welke rechtbank zich relatief 
gezien het meest intensief met Dienstverlening heeft in-
gelaten, ken pas worden beantwoord wanneer per 
arrondissement bekend is in hoeveel strafzaken (in de-
zelfde periode) de betrokkene 'in theorie' voor 
dienstverlening in aanmerking kwam. Vast staat al wel, 

I Daze warden door de Minister aangewezen op basis van 
hun bereidheid om aan de experimenten moo to werken en 
zijn niet representatief voor heel Nederland; de 
Randstad is stork ondervertegenwoordigd. Het lijkt 
readzaam dat men dit bij het lezen der onderzoekre-
sultaten steeds in het achterhoofd houdt. 

2  In totaal warden er gedurende de onderzoekperiode in 
Haarlem 45 dienstverleningen tot stand gebracht; 
twintig personen echter maakten or bezwaar tegen bij 
het onderzoek te Norden betrokken. 

3  Demo aantallen wijken hier en dear lets at van die 
welke door de Algemene Reclasseringsvereniging (ARV) 
warden verzameld can de hand van verzekeringsformu-
lieren. Oorzaken hiervan zijn 1) het felt dat eon aan-
tal dienstverleners niet in het onderzoek betrokken 
wilden worden, 2) het felt dat eon aantal dienstver-
leningen waarvoor de verzekering al rond was, uitein-
delijk toch niet doorging on 3) het felt dat soms ook 
can dienstverlening tot stand kwam zonder dat de be-
trokkene was verzeker.d. 

1 
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dat opmerkelIjk waInig dianstverlaningon tot stand 

kwaman In hat arrondissement Dan Bosch; of dit to miiten 
Is aan son goring eenbod den mei can eon terughoudende 

°pistolling ven justitiile zilde, zal in eon latera face 

van de verslaggeving man de orde komen. 
fit rapport stalt de Lazar vooral in de gelagenhaid eon 

algemena indruk to krijgan van do 'populatie' von 

dienstvarlanars. 'least faitalijka gegevans over persoon. 

delict. dienstvarlaningsovereankomst on- project (hoofd-
stukkan 2 t/m 5) warden over iedero afzondorlIjke 

dianstverlaner maninganfbeschrevon van do bil die flak 

betrokken bageleider en de rachter/officiar van justitie 

(hoofdstuk 6). Varder Hardt van iedere zaak do afloop be-

'shrove!), waerondor ook begrepen is de strafrachtelijke 

efloop (hoofdstuk 7). Op tel van suntan zullon do arron-
dissementen met elkaar vargeleken 'garden' do onderlInge 

verschIllen In orgenisatie an beleid lijken niat van 

dim) earth dat de diverse proefarrondissemanten tot vol-

koman onvargalijkbara grootheden uitaon vallen. 

Hat dedrapport mordt afgaslatan mat gen samenvatting on 

(voodooism) condos'''. (hoofdstuk 8). Tot definition' 
conclusias kunnen me pas komen minnow- de bier be-

schreven graep is aaaaa lokan met de ernes waarvoor het 
aanbod ward afgemezen (In d aaaaa pport 2), on mot onze 

'referentiegroape. dat wil zeggen de group von (tor-

dachtan nor wie (tijdens de experimentearperiode, in de 

echt proeferrandissamenten) in theorie oak eon dig/n.4- 

vorlaning mogelijk flu zijn gement. Welismaer is de 

matariaalvarzameling veer beide °reason reed. afgarond. 

seer do gag aaaaa moaten nog warden vormorkti over do Ira-

farentlegreepe wordt verslag gadaan in dealrapport 3. 
Voorlopig moatan wij ons tavreden stollen mot gegevens 
'sec' van do graep dienstverlaners. Om tech reeds enig 

	lijkingsmaterIaal to biedon warden hier en deer ga- 

	 it do criminals statistieken van het CBS bIj die 

over do dienstverlaning betrokkan. Dit gebeurt echtar. 

In afwechting van de Open (mavens. op moor bascheiden 

ached. 

Wet betreft do wIjme van materieelverzamaling year dit 
rapport ken hot volaende Norden opgemerkt. In zes van do 

asht proofarrondIssementen dross eon student(o) die dear 

In do boort moonde on studeerde. In hot kader van eon 

stage zorg year do invulling van de formullared dit in 

regalmatig contact an oSerlag met hat WODC. In de ;wren-
dissementen H aaaaaa on Alkmaar word het rochtstreeks 

door het WODC gadaan. De meteriaalverzameling hiald en-

der moor in, dat Gen radstratieformulier I (zia bijlage 
I) ward ingavuld. fit geschiedde yodel in mamma semen-

working mat do dlanstvorlaningscoArdInator ter pleats., 

an/of mat do hula van red ingsmodeworkars. De for-
muliaran II on IA (bijlagen 2 on 3) merden door onze 

medewerkirs ingavuld aan do hand van vreaggesprekken mat 

de bij di reek batrokkan rem a ingsmedemarker on 



officier van justitie of rechter/raadsheer. Doze 
gesprekjes vonden pleats aan het begin van iedere 
dienstverlening. Mot sommige rechters on officieren word 
afgesproken dat zij zelf voor het invullen zorg zouden 

• dragon; zij zonden of gaven de formulieren vervolgens 
weer terug can onze medewerkers. De 'afloopberichten' 
(registratieformulier II; zie bijlage 4) warden volgens 
dezelfde methode ingevuld als de registratieformulieren 

3 



2. PERSOOMLIJKE GEGEVENS VAN D1ENSTVERLENERS 

2.1 LeeftlId en gerlacht 
Voor de leeftijdsopbouw van de groep dienstverleners zij 
verwezen near figuur 1. ' 

5.1 

F1601111.1 	LEEFT3DS°P8OUW DER DIENSTVEkLEMERS 

15%4 

tot 4 1) 	16_10 

1..GEFT91) 

12.7 
17• 4. .4.2 

7. 1 	 
A 13 1 

14 	 4o-45 	50-59 bo +  

Doze wijkt niet in sterke mate af van de leeftijdsopbouw 
van wegens misdrijf (in strafzaken waarvan de arrondis-
sementsrechtbank kennis neemt) veroordeelden in 1979 4 . 

4  Hier zou, in afwachting van de eigen gegevens, behoefte 
zijn aan een overzicht near leeftijd van opgelegde 
gevangenisstraffen met eon onvoorwaardelijk deel tot 
6 maanden. Dit geeft het CBS echter niet; vandaar doze 
zeer grove vergelijking met de groep van wegens mis- 
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Aileen hot aandoel van 18-20 jai-Igen lijkt bij dienst-

verlenors aanmerkelijk hoger to zijn: ruin 25% togon 
15.72 bij do in 1979 wagons misdrijf veroordeelden. 

Wet hat geslacht van de dienstverlpnors betreft: 93.4% 
behoorda tot het mannolijk geslacht, 4.6% tot het 
vrouwelijka. Van 22 was hat geslacht onbekend. Wanneor 
weer wordt vorgelaken met de volgens het CBS in 1979 Wa -

gons misdrIjf veroordeelden, blijkt dat dear het percen-
tage vrouwen 6.9 badrong. Pit ligt lots hoger, mnar het 
varschil Is toch to goring en de vergelijking to grof, on 
or conclusies aan to kunnen varbinden. 

Yi 
2.2 Leer en woonsituatie 

Not leofsituatie bedoelen we bier hot social., verband 
waarIn do betrokkene leaft. be uitkomsten geven peon 
aanleIding tot grata verbazing. Di; ouders of familia 
wound° 36.22; rulm 55% hiervan was niet curler den 20 

jaar. Alleenstaand was 16.82 van de batrokkenan; een-
zelfda percentage woont semen met eon partner. Met part-
ner an kInd(oren) leafda 23,42. Do categorIe alleen-
staanda ouders was zee.- goring (1 1/221. Euro onkeling 
leefde afwiaseland mot familia en/of vriendon. 

Bijna do helft van elle dIonstverloners woonde in eon 
huurhuis of flat; 17.42 woondu op kamers of op pen 
logeeradras. Van 11% ward genoteerd dat zIj in eon °igen 
huis woondeni dIt petal zegt echter nIet owlet 
wearschIjnlijk mat 'Open hid,' in veal gevallen dat von 
de ouders Is badoeld. Eon zear klein percentage 
dienstverlanors woonde 'enders', by. In eon kampeerhun, 

woonboot of -els dianstplichtig soldaat- in pen 
kozerna. 

2.1 Opleiding 
Ruin do hellt van elle dIenstvarleners had uitgebreid 
lager onderwijs gavolgd. Hieronder %ninon ander moor 
MAVO, lager. klasson van VW° an HAVO on LBO. Ruin pen 

derdo kreeg nigt moor dan basisonderwIjs (34,42). Mid-
delbear en hoger onderwijs ward door slechts weInigen 
gaveled (middelbaar: 4,42 en hogar: 2,42). Opvallond is 
dat cle), betrekkelijk vain 'baker opspeleIden. bevInden 
in de arrondIssementen Almelo on Haarlem; doze ver-
schillen zijn echter niat significant. 

2.4 WerAsiNatie 

Van alio dienstverloners was 62,72 nlat in hot arbeids-
graces opgenomen. 

drIjf veroordealden. Over moor recent. gegovens be-
schikt hat CBS °vertu:ma nog niet. . 



)L 

Wanneer we nu eerst daze groep dor werklozen nader 
bezien, kan daarover het volgende Norden opgemerkt. Van 
degenen zonder work is driekwart (75,3%) werkzoekende; 
8,7% is arbeidsongeschikt; 3,8% huisvrouw an 4,2% scho-
tier of student. De overgrote meerderheid leefde van eon 
socials ultkoring (88,2%). Twaalf dienstverleners (dat 
is 4,2% van degenen zonder werk) leefden op zakgeld van 
do oudars. De meeste werkloze dienstverleners waren niet 
altijd al zonder work geweest. Een opmerkelijk groot 
percentage (85,7%) had in het verleden wel eon bean 
gehad. Hierbij was het percentage van degenen die tang of 
zeer bag gekwalificeard works verrichtten, 68.4. Van de 
groap werkenden (36.1% van het toted) verrichtten 60% 
lace tot zear lace gekwalificeerd work. Van elle work-
linden was 80.6% in loondienst; slechts weinigen oefenden 
zelfstandig can beroep uit (13,3)1). Verreweg de meeste 
dianstverlenars die in het arbeidsproces waren opgenomen 
hadden can fulltime-baan, nl. 87,9% van hen. Van veal 
dienstverleners is Met bekend hoe lang ze al werkten; 
van slechts enkelen staat vast dat dit moor den 5 jeer 
was (teruggerekand van 1981). Er moat echter rekening 
mee worden gehouden dat de modala leeftijd der 
dienstverlaners 18 `a 20 jeer was, en dat velen dus, els 
ze al can kans hadden gekregen om werk te vinden, toch 
zeker nog goon langdurige arbeidservaring hadden kunnen 
opdoen. 
Bijna 30X van da werkenden was zonder work voordat do 
huidige been word gevonden; 40% was al carder organs 
werkzaam, vestal als tamelijk laag tot laag gekwalifi-
cearde kracht (semen 54)1). 

Gemiddeld waren 1,75 keer zoveel dienstverleners zonder 
work als mat work. Opvallend is echter, dat twee arron-
dissementen onigszins van dit gemiddelde lijken af to 
wijken. Dat zijn Groningen an Alkmaar. In Groningen was 
de verhouding warkloos-werkand nt. ongevaer 3:1. In 
Alkmaar daarentegen had meer den de helft der 
dienstverleners wel eon bean. Doze verschillen zijn 
ochter niet significant. In hoofdstuk 5, wear onder motor 
de dienstverleningswerktijden can de orde komen, zal 
worden besproken hoe daze warden ingepast in het leven 
van warklozen, respectievelijk hoe zij worden verdeeld 
over de vrije tijd van degenen die naast de dienstver-
toning ook nog arbeidsverplichtingen hadden. Dit brengt 
ens overigens op de vraag, of personen die de dienstver-
toning naast eon reeds aanwezige dagtaak moeten doen, 
uiteindelijk moor of minder moeite hebben om dienstver- 

s Voor het rubrics:run van de beroepen word gebruik ge-
maakt van Tulder's beroopenlijst. Hierin warden 6 
categorieen onderscheiden, nl. zeor hoog, hoog, ta-
melijk hoog, tamelijk laag, laag an zeer leg. 

7 
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leningsafsprakan na to komen. Op dit andel-warp komen we 

in hoofdstuk 7 tarug. 

2.5 Ervortngen net nitwit:leer:week 
Hat look ons van belong to wenn, of dionstverlenera el 
aens aerdor aaaaa ing hadden °inanition met hot verrichten 
van vriNilligerswerk. We dachten den by. no to kunnen 
goon, of dienstvorlaningen door erveren vrijwilligers 
moor kens van slogan hedden clan die van anderen. Op deze 
on dargalijke orogen ken echtar Wan goon betrouwbaer 
entwoord Norden %Innen. In veal gevellen word op de for-
mulieren Heliawaar 'nee' ingovuld; gavreesd moot echtar 
Norden dat dit long niek eltijd Gan onormanden nee was, 
moor mixer moot ',Jordan gelezen els 'voor zovar bekend, 
nee'. Hlardoor %curliest do helm nen hear zagging,- 
krecht. We goon den ook nautwalijks dieper op dit 
ondarwan In. We Hilton allean nog vermalden, dot run 
10% van do dionstverl  Hal ervaring met vriJwil -
ligerswark had. Da moot ulteenlopende taken blijkon to 
zIjn ongenkt (wearven %amigo In het kader van eon 
dionstvorlening). Van de 49 parsonan mat vrijwilligars-
°roaring deden achttion doze op In het welzijnswerk; 
veertien In do recreation sector. 



3 DELICTGEGEVENS VAN DIENSTVERLENERS 

3.1 De aord van het mIsdrIlf 

3.1.1 Algemeert 
In het interimrapport van maart 1982 constateerden we, 
dat het tot 15 januari 1982 voornamelijk vermogensdelic-
ten waren, in verband waarmee dienstverleningen warden 
overeengekomen. Het betrof toen 148 gevallen. laten we 
eens een vergelijkingmaken met de 453 waarover we nu be-
schikken. 

label 1:  Aard van het misdrijf op twee tijdstippen in de 
experimentaerperioda met elkaar vergeleken (in percenta-
ges) 

Periode 	 Soort delict 

Vermo- Agree- Verkeers- Drugs- Vuur- Zeden Combi- An- Onbe-
gens 	clef 	delict 	delict wapen delict natio dare kend 
delict delict 	 delict 
H=215 N=40 	N=106 	H=11 	N=14 14=3 	H=55 	N=2 N=7 

1-2-'81 
tot 	57.4 	7.4 	14.9 	2.7 	3.4 	1.4 	10.8 	0.7 1.4 
15-1-'82 	 100% 
15-1-'82 
tot 	42.6 	9.5 	27.5 	2.3 	3.0 	0.3 	12.8 	0.3 1.6 
1-5-'82 	 100X 
Gehela on- 
derzoek- 47.5 	8.8 	23.4 	2.4 	3.1 	0.7 	12.1 	0.4 1.6 
periode 	 100% 

Wat vooral opvalt is een verkleining van het aandeel der 
vermogensdelicten en een toename van dat der verkeersde- 
licten. Grofweg kunnen we stellen dat, gerekend over de 
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cabala onderzookperiode. bijna do helft der dionstver-
loningen near aanleiding van eon vermogensdelict tot 
stand kwam, en bijna eon kmart near eanleiding van eon 
vorkeersdelict. 
Al. dards op do lijst zion we de categoric ecombinatio 
van delicton". Pit waren voor lots minder den de holft 
combinaties van con vermogens- plus eon agressief 
delict. Wanneer we ons blijven concentreron op do ge-
tallen van 1 mei 1982. (de onderste rij ult Label I due). 
den willon we voorel graag weten hoe de verschillendo 
soorton delicton over do acht proefarrondissementen ziin 
versprold. In tabol 2 eon overzlcht. 

jakeat Do verschillendo soorten delicten per proefar-
rondissemont (in percentages per arrondissement) 

Arr.: 	Oran. Assen Alm. Zut. Don Bosch Breda Alkm. H'Iem Totaal 
N=67 H=65 11=36 H=61 	11:30 	H=126 11=39 11=25 	11=449 

Aard dolict 

Vormogens- 31.3 44.6 50.0 54.1 50.0 	50.0 	51.3 64.0 
Sexueel 	0.0 	3.1 	0.0 	0.0 	0.0 	0.8 	0.0 	0.0 
Agressiof 10.4 	7.7 	2.8 16.4 	6.7 	3.2 	20.5 12.0 
Vorkeers- 26.9 32.3 22.2 	9.8 	3.3 	34.1 	15.4 12.0 
Drugs- 	3.0 	1.5 	8.3 	6.6 	0.0 	0.0 	0.0 	4.0 
Anders10 	28.5 10.8 13.9 13.2 33.3 	12.0 	12.8 	4.0 
Onbekend 	0.0 	0.0 	2.8 	0.0 	6.7 	0.0 	0.0 	0.0 

100% 	100% 100% 100% 100% 	100% 	100% 100% 

X/ Doze categoric is samengesteld uit misdrijvon inzake 
do Vuurwaponwot (19.7%), combinatios van dolicton 
(77.5%) en enders delicton (2.8%). 

Orate ultschioters zijn or niet bij. Op aaaaa nd is mei. 
dat agressieve delinquenten mat name In Zutphen on 
Alkmaar eon geode kens op dionstverlening lekon to 
maker.. Mat de intorpretatio van do percentages moot 
voorzichtighoid worden betracht. omdat hat soma om rear 
kloine aantallon goat. 

• 1113 onze attitudemoting van september 1961 steldon wij 
o.a. do vreag, welke delicten man (0.M.. advocatuur 
en reclassering)  1 geschikt achtte voor Dienst-
verlening. Agressieve delicten kwamen toon op do 
aerate pleats. vorkoorsdelicten op do tweede en 
vormogensdelicten op do derdo pleats. Zie 'Op-
vattingen over Dionstverloning'. WODC-rapport door J. 
do Hullu. 



3.1.2 VermogensdePctell 
In totaal komt or 265 keer eon vermogensdelict voor, al 
den niet in combinatie met eon ender soort delict. Word 

eon vermogensdelict gepleegd in combinatie met nog eon 
vermogensdelict, dan telden we alleen het zwaarste, al-

thans datgene waarvoor het Wetboek van Strafrecht het 

hoogste strafmaximum stelt. Hoe de vermogensdelicten on-

derling zijn verdeeld, geven we weer in tabel 3. 

Tabel 3:  Soort vermogensmisdrijf (in percentages) 

Artikel 
W.v.Sr. 

Delictomschrijving Percentage 

N.265 

225/227 	Valsheid in geschrifte/fraude 	9.8 
310 	 Eenvoudige'diefstal 	 6.4 

311 	 Diefstal in vereniging en/of 

break 	 66.4 
312 	 Diefstal met geweldpleging 	 6.0 
317 	 Afpersing 	 1.1 
321 	 Verduistering 	 0.4 

322 	 Verduistering in diehstbetrek- 	1.5 

king 

326/326a 	Oplichting 	 1.9 

416/417 	Holing 	 3.8 
Ander° artt. 	 0.8 

Niet op- 

gegeven 	 1.9 

Diefstal in vereniging en/of break scoren met 66.4% ver-

i-eweg het hoogst. 

3.1.3 Sexuele_deliCten 
Nowt phager3 van zedendelickeh iievoriden zich onder de 

dienstverleners. Telt meh in tabel 2 de Olegers van dit 
- soort misdrijven bij elkaar op, den kOrnt Men tOt 3. Dit 

betekent dat 6 Van de . 9 sexuele misdrijven in combinatie 
met eon ender soort delict zijri geOleegd. 

Do verdeling (in absolute aantellen) is als vOlgt: twee 
Meal art. 242 Sr. (Vciekrebhting); twee meal art. 246 Sr. 

(Aanranding); eon meal art. 247 Sr. (Oritucht met minder-

jarigen) en gen Maal art. 240 Sr. (Ontucht door oUders, 
onderwijier, e.d.). Van drie sexuele delicten wareri 
Wetsartikel Plus delictomschrijving onbekerid. 

11 
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J.1.4 A 	love dolicten 
Eon agressief delict kwam, al den niet in combinatie met 
eon ander soort delict. 80 kear veer. Warden door ‘On 

Parsoon meerdere agressieve delleten eapleeed, don 

telden we weer aaaaa n het zwearst. dat wil zeggen deteenn 

aaaaa oor hat W.v.Sr. hat hoogste strefmaximum 'telt. In 
tabel 4 eon overzicht. 

'rebel 4.  Soort agressief chalet (in percentages) 

Artikel 	Delictomschriiving 	 Percentage 
W.v.Sr. 	 11.80 

180 	 Wederspennighold 	 5.0 
141 	 Openliike geweldpleging 	 18.8 
235 	 Bedreiging met erweld 	 3.8 
300.1+301.1 Elinvoudige minhandeling 	 12.5 

300.2 enz. Dekwalificeerde mishandeling 	17.5 
157+158 	Brandstichting 	 17.5 
350 	 Vernieling (vandalism.) 	 16.3 
endure 

artt.e 	 5.0 
niet Op- 

gegovon 	 3.8 

Dlt betrof twee meal art. 267 (Paging tot doodsleg) 

on twee meal art. 164 Sr. (Pilot voldoen can bevel 
van o aaaaa ingoembteneari belemmering van opsporfngs-

onderzook). 

3.1.5 Verkafirsdelicton 
In totaal kwam er 131 kaer een verkeeradelict voor, al 
den nfet in combinatio met can ander soort chalet. Nerd 

een verkeersdelict aniseed in combinatin mot nog eon 

verkeersdelict, den is dlt ondorgebracht in eon aparte 

categorfe (eon de hand van wottelijko criteria is bier 

nl. moeilijk can ernstgradetio to maken. zoels dat by. 
blj de aaaaa genodelicten ward gedaan). 



label  5:  Soort verkeersmisdrifl (in percentages) 

Artikel 
W.V.W. 

Delictomschrijving Percentage 
N = 131 

26 	 Rijden onder invloed 	 67.2 

33/33a 	 Niet meewerken aan opsp. 
onderzoek 	 3.8 

36 	 Letsel of dood door schuld 	4.6 

Anders + 	 20.6 

combinaties 
Hist opgegeven 	 3.8 

Omdat de categorie 'Anders + combinaties' relatief groot 
is, lijkt hat de moeite waard hier wet diaper op in to 
gaan. Vier meal word art. 32 WVW genoemd (rijden in pe-
riode van ontzegging), ook vier meal art. 37 WVW 
(Joy-riding). Twee meal kwam rijden zonder rijbewijs 
voori dit is eon overtreding, en wel van art. 9 van het 
wegenverkeersreglement. Da combinaties zijn meest semen-
voegingen van art. 26 met eon ander. 

3.1.6 Druosdelicten 
Er bevonden zich onder de dienstverleners zeventien 
plegers van eon drugsdelict. Aangezien tabel 2 or elf 
noemt, betekent dit dat zes personen het delict in combi-
natio met eon ander delict hebben gepleegd. 

label 6:  Soort drugsdelict (in absolute aantallen) 

Artikel 	Delictomschrijving 	 Aantal 

Opiumwet 	 N = 17 

2 Juncto 10 Bezit van of handel in hard drugs 	11 
3 Juncto 11 Bezit van of handel in soft drugs 	2 

niet opge- 
geven 	 4 

3.2 Schade en letsel tengevalge van het misdrijf 
Voor 25 zaken bleef het one onbekend of or sprake was van 
schade ten gevolge van het misdrijf. 
In 160 gevallen (35,6% van de resterende zaken) had het 
misdriif geen schade tot gevolg. 

13 
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In totaal was or 264 nor sprako van schade ton gevolge 
van hat misdrfjf • moostal aan goadoron maar soms oak an 
Porsonon. 

Van du slachtoffors di lotsal optinn warn or raven 

lovonsganarl I jk of zalfs dodol I jk gouond. Allen tan go-
volgo van eon vernorsdolict. 

Voor 100 slachtoffers word eon 'check:regaling tot stand 

gebracht. Di t waren volladigo vargooding. gado:Ate( I jin 

vargooding • afbataling, teruggave van het gestolen. of 
Intel ng via do varzokeri no. In onkelo gavel len word or 

nog over eon noelIn lindarhandold. Vorzoning met hot 
slachtoffor word slachts eon keer gonoomd. Wel 1 cht komt 

di t doordat do vraag Introkk I ng had op schadovorgoe-
ding ,  an niot neer OP 'conflictoplossing'. Oak ward 
i8n kaor hot opknappen van on vorni gide flat ganond. 

Olt was ochter de I nhoud van do di onstvorlenI no on Is 

daarom ni ot ells louter schadavergoading op to vatton. 
8Ij do vraag. waarom or (in do 149 voorkomando govallen) 

goon schadernal I no was, word 37 nor ale annoord I nge-

vuld. dat do middolen van do di onstvarlanor daartoo 
ontooralkand waren? I 34 nor word or door do benadeoldo 

goon schadavargoodIng varlangd. In vier anallen word 
als radon on QQQQQ n. dat hot &diet al to lane galeden 

was gepland. Vaalal ochtor bleat do radon onbekend. 

3.3 InverzekerIngstelling en preventleve hechtents 
InvorzakaringstollIng on/of prevention hochtenis word 

voor bljna de holft (46.1):/ van mile dionstvorl 	 
tonapast. 
Voor do duur hiorvan zia hat overzichtjo In tabol 7. 

Tebel 7:  Duur der prevention hochtonis (in percenta-

gas/ 

Duur 	 Percentan 

N=209 

t/m 4 deign 	 37.8 

5 t/m 12 dagan 	 13.0 
13 t/m 30 dagan 	 3.7 
31 t/m 60 dagen 	 9.6 

61 t/m 90 dagen 

91 on moor 	 2.9 

onbekond 	 26.8 

7  Illarbij moot man bodonkon, dat mot nama In dorgelijka 
zakon do noodzaak tot hat anon of ninon van eon 

nifheIdsstraf c.q. do overweging am eon dienstvor-

leningsanbod to door,. zich zal voordoen. 



Van de 215 vermogensdelinquenten warden er, voor zover 
bekend. 147 preventief gehecht (68.4X). Daarna warden 
relatief het meest in verzekering gesteld of preventief 
gehecht de plegers van een sexueel delict van een agres-
sief delict, en van een drugsdelict. Van de 14 personen 
die can misdrijf in het kader van de Vuurwapenwet hadden 
gepleegd, warden er vijf in verzekering gesteld of ge-
hecht, en van de 57 plegers van andere en gecombineerde 
delicten 20 personen. Van de 106 verkeersdelinquenten 
evenwel warden er slechts 6 (5.7)) in verzekering ge-
steld of preventief gehecht. 

3.4 Strafrechteltlk verleden van de dlenstvertener 
Meer dan de helft der dienstverleners (55%) was al cans 
carder met justitie in aanraking geweest, terwijl lets 
minder den een derde (32)) als 'first offender' kon 
worden aangemerkt en het van 13% onbekend was of ze eer-
der waren vervolgd. Ala we nagaan, voor welke delicten de 
recidivisten eerder warden vervolgd, herkennen we niet 
helemaal hetzelfde patroon els bij de laatst gepleegde 
delicten: 42.6% blijkt te zijn vervolgd voor een 
vermogensdelict, hetgeen redelijk overeenkomt met het 
percentage thans gepleegde vermogensdelicten (47.5). 
Verkeersdelicten. thans 23.4% van het totaal, maakt 
evenwel 33.8% van de carder gepleegde misdrijven ult. 
Wanneer we de spreiding van recidivisten over de arron-
dissementen bekijken, dan valt op dat van Assen en Den 
Bosch relatief veal onbekend is. Verder bleken er in 
Groningen relatief :neer recidivisten voor te komen dan 
In de andere plaatsen, terwijl Alkmaar betrekkelijk veel 
first offenders told°, nl. ongeveer de helft van al hear 
dienstverleners. Of oude bekenden van justitie het er 
bij de uitvoering van hun dienstverlening beter of juist 
slechter afbrachten den degenen die daarmee voor de 
aerate meal in contact kwamen, zal in hoofdstuk 7 ter 
sprake komen. 
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4. TOTSTANDKOMING VAN AFSPRAKEN/TOEZEGGINGEN 

4.1 De initiatiefnemers 
Bijna de helft van elle dienstverleningen blijkt to zijn 
gernitieerd door medewei-kers van de reclassering. Bijna 
eon kwart kwam voor rekening van advocaten. Verder was 
het in 5 1/2X van de gevallen de dienstverlener zelf die 
het initiatief nam. Ook combinaties kwamen voor, nl. van 
reclasseringsmedewerker plus advocaat (6X) en van re-
classeringsmedewerkers plus verdachte (4X). Overige com-
binaties waren zeldzamer. Opmerkelijk is verder dat 
dertien keer eon officier van justitie het initiatief 
nem (bijna 3X), waarvan twee meal semen met eon 
reclasseringsmedewerker. Slechts drie meal word eon 
rechtar of rechter-commissaris genoemd; mogelijk is dit 
to verklaren vanuit het moor receptieve karakter van de 
rechterlijke teak in het algemeen. 

4.2 Faze in het strafproces 
Eon zeer wezenlijke vraag die zich herhaaldelijk in de 
discussie over dienstverlening voordoet, on die ook re-
gelmatig in de vakliteratuur centraal wordt gesteld, be-
treft de fase in het strafproces waarin dienstverlenin-
gen tot stand zouden moeten worden gebracht: moat or 
altijd sten rechter aan te pas komen, of moat dat juist 
worden vermeden? Moat eon dienstverlening twit, of zelfs 
bij voorkeur /glean, met het OM tot stand kunnen komen? 
De beantwoording van doze vraag hangt waarschijnlijk in 
sterke mate af van de opvatting die men huldigt over het 
karakter van de dienstverlening: ziet men hear els straf 
of als alternatief voor eon straf? Wig dienstverlening 
als eon alternatief ziet, zal or eon voorstander van zijn 
de betrokkene zo snel mogelijk, nl. in de 0M-fase, uit 
het strafproces wee to 'diverteren'. Wie hear daarente-
gen als eon straf ziet, die voor sommigen eon even zware 
ingreep in het persoonlijk leven ken betekenen als eon 
gevangenisstraf, zal ofwel van mening zijn dat dienst-
verlening zowel op OM- els op rechterlijk niveau tot 
stand gebracht moot kunnen worden, ofwel uitsluitend 
voor de rechterlijke variant kiezen. Deze keuze is we!- 
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Rochtbank/Hof 	OM 	anders/onb. 	totaal 

1-2-'81 tot 	N = 77 	N = 71 	 -- 	 H = 148 

15-1-'82 	 52X 	 48% 	 100% 

15-1-'82 tot 	H 2  227 	N = 72 	N = 6 	H = 305 

1-5-62 	 74.4% 	 23,6% 	2,0% 	 100% 

Debella ander- 	N = 304 	N = 143 	H = 6 	 H = 453 

zookperioda 	 67,1% 	 31,6% 	1.3X 	 100X 
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licht afhankalijk van de Hearde die men hecht man de 
nalaving der wettelijka regals uit het strafprocesrecht. 
Zondar hier verder diaper op in to gaan, bezinnen we ons 
nu op do vraag, voor welko fase van het strafproces or in 
concretes ward gakozan. Dear we ook over de 'tussenstand' 

van 15 januari 1982 baschikkon, hebben we kunnen vast-
stellon dat or bij gebruikmaking van de mogalijkheid tot 
dienstvarloning spraka was van eon verschuiving in do 
richting van Rechtbank on Hof. In tabal 8 eon overzicht. 

label 8,  Justitiollo instantio mat wie do dienstver-
lening overeengekomen word 

Over do hole period* blijkt bijna eon derda van elle 
dienstverleningen in do 0M-fasa tot stand to zijn go-

bracht, en ruim twae derdo met de Rechtbank of hat Hof. 
De categorie Rachtbank/Hof kan nog nador wordan ultge-
splitst: negon keer kwam eon rechter tussenbeide on het 
beleid van het ON to toatsent twee koer kwam men tot 
eon dianstverlening na an ondanks eon afwijzing door hat 

014; flagon keer ward het Oerochtshof bij dienstver-
laningan betrokken. Van do in totaal 295 toezeggingen 
door de arrondissomentsrechtbank word bokend dat 26,4% 
tot stand kwam met do mearvoudiga keener; 55.3% mat de po-

litiarechter. Under do categorie 'enders' vallen ondor 
moor de zakon waarin gratiovarzoaken door het Mlnisteria 

van Justitia warden aangehouden totdat eon dienstver-

lolling was vorricht. Orb ° maal was eon dienstverlaning 

!I:manned door do kindorrechtar; in cidsin van daze zaken 

pleegde do kinderrechter overleg mot do °Meier van 

justitio. Omgokeerd kwam het ook eon keer voor, dat de 
 komst mat do officier werd \ gesloten, nadat doze 

hot fiat van de kinderrechter had gekragan. 
In hot interimrapport van maart 1982 deelden we ook mee, 
hoevpal kaer or per rrrrr dissomont mat do °Meier. en 
 1 keer mat de rechter ear, dienstverlening tot 

stand word gebracht. Om to latan elan hoe de verschuiving 
in do richting van rechtorlijka modaliteitan over de ar- 
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1. 

rondissementen verspreid is, maakten we pen histogram 
dat is afgebeeld in figuur 2. 

MOM 1 vERSCRUIMA IM b RiE4EtniG VA1,1 TIE OCCHTbkot PoLS INSTAWTIE 
MET Wit "DE DIEbisTvEliLE 1.)W6 OvEREENGE1coME1J WERD 

4.3 Modatitelten 

o#••••40 MSc,' ALMeLo turnse•I ie.taw 41 ,110A Aummit mallun 

VeWsTIFIlitZ011/6g0 0.4e 14131) boob PECHTOPMIN or b EE1000E 1-2-11 Tot - 1- 18i ( 1 . 10) 

, 	bW inveblitabstru ofbetab boat IllethritANIc /Woe IN be PERIODE is- 	 rtrri - s_.ft 

We zien dat de verschuivingen zich vooral in Breda, 
Zutphen, Haarlem on on Alkmaar hebben voorgedaan. Verder 
leert de figuur, dat in hat Noorden des lands nauwelijks 
dienstverleningen met het OM werden overeengekomen; ook 
in Almelo lijkt eon uitgesproken voorkeur voor de rech-
terlijke modaliteiten to hebben bestaan. Zo niet in 
Alkmaar en Haarlem, hoewel ook doer tendensen in rech-
terlijke righting aanwezig lijken to zijn. In Groningen 
is vanaf het begin voor het rechterlijk model gekozen; 
voorwaarde in Groningen 15 echter wel, dat het OM met de 
dienstverlening 1nstemt. 
(Het gedeelte dat in do figuur met stippellijnen 15 aan-
gegeven komt voor rekening van de officieren). 

4.3.1 Dien5tverlanina overeengekomen met het cm 
Ala modaliteiten die op OM-niveau konden worden toege- 
past, noemde de VED in november 1980 de volgende drie mo- 
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golijkheden. 

I. onvoorwaardelljk sepot; ongeacht de afloop van de 

dlonstverlening1 

2. uitstel van do baslissing tot yordor varvolgent 

3. voo aaaaa delijk sepot. not een good varloop van de 
dionstverlening ale ((wive) voorwaardoni 

In de praktljk blIjkon ook do volgendo modalltaiten 

to zijn toegepast: 

4. voorwaardelijk sepot, ongoacht do affoop van de 

dienstverlaning; 

5. voorwaardelljk sepot no eon good verloop van do 
dienstvorlening (by. not de voorwaardo dat do bn- • 
trokkena binnen een bopealdo prooftijd goon nieuwa 

strafbare fatten pigeon; 

6. de OvJ zal ter zitting goon onvoorwaardalljka go-
vangenIsstraf oison. rafts da.dienstverlening good 

verloopt; 

7. de OvJ zal positief adyiseren bij eon gratieverzook, 

ale de dionstverlening good verloopt; 

8. de OvJ zal goon onvoorwaardelijko goldboate eisen. 

ale do dienstverloning good verloopt. 

In tabal 9 op pap. 21 eon overzicht van do frequentla 
warms° de verschillendo officiersmodal1teiten zijn too-

sanest. 



Tabel 9:  Modaliteiten toegepast door het OM 

nr. 	Modaliteit 	 Aantal Percentage 

1 	Onv. sepot, ongeacht de afloop 	20 	14.0 
2 	Onbekend, incl. uitstel v. beslissing 24 	16.8 
3 	Onvoorw. sepot mits dienstverlening 

slaagt 	 43 	30.0 
4 	Voorw. sepot, ongeacht de afloop 	12 	8.4 
5 	Voorw. sepot mits dienstverlening 

slaagt 	 22 	15.4 
6 	Goon is tot onv. gev. straf, mits 

dienstverlening slaagt 	 18 	12.6 
7 	Positief gratie-advies, mits dienst- 

verlening slaagt 	 3 	2.1 
8 	Goon onv. geldboate, mits dienstver- 

inning slaagt 	 1 	0.7 

Op de eerste pleats komt in tabel 9 het onvoorweardelijke 
seponeren na eon goad verloop van de dienstverlening. Op 
de tweede pleats de categorie 'onbekend', waarbij we or 
echter van mogen uitgaan dat dit meestal eon uitstel van 
de beslissing tot al clan niet vervolgen inhoudt. Onvoor-
waardelijk sepot, ook am s de dienstverlening niet 
slaagt, blijkt ongeveer even vaak to zijn voorgekomen 
als het voorwaardelijk seponeren na eon geslaagde 
dienstverlaning. Doze modaliteit ward indertijd vooral 
bepleit door Hulsman, die als lid van de Commissie Van 
Andel zijn voorkeur uitsprak voor Dienstverlening vol-
gens eon zg. vrijwillig model. 
Hoe de OM-modaliteiten over de proefarrondissementen 
waren eeranreid, is weergegeven in tabel 10. 
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label 10:  Versproiding van do 0M-modalIteiten over de 

proefarrondissemonten (in absolute aantallen) 

Arrondissement: 	 Zut. Den B. Breda elk. Hilems) Totaal 

Modaliteit 

onv. sepot ongeacht afloop 	 8 	0 	5 	6 
onb.. incl. uistol vonniswijzing 0 	12 	5 	6 

ono. sepot mits dv slaagt 	 11 	4 	9 	13 
voorw. sepot ongaacht afloop 	0 	1 	11 	0 

voorw. sepot mits dv. slaagt 	3 	4 	9 	2 

diversenom, 	 4 	0 	10 	3 

20 

24 
43 
12 
19 
22 

26 	21 	49 	30 	14 	140 

X) In Groningen. Anon an Almelo kwam in totaal slochts 
drip keor eon OM-modaliteit voor (steeds voo aaaaa do-

lijk swot. mits de dienstverlening zou slagen. 
xx) Goon eis tot onv.gev.straf; positiof gratie-advios of 

goon onvoorweardelijko goldboote. 

Hieruit blijkt ander moor dat onvoorwaardelijk sepot. 

mits do dionstverlening slant, vooral in Alkmaar word 
toegopast on (in mindere mato) ook in Zutphen) voor-

waardelijk sepot, ongeacht do afloop voornamelijk In 
Breda. 

4.3.2 Bemstionis Readkamer/rechter -commisserf 
In totael 24 keer (5.3% van alle zaken) word de Raadkamor 

of de rochter-commisseris blj pen dienstverlening bo-
trokken. Moostal was dit cm eon proventleve hochtenis to 
schorson (19 keer). Twoo maal steldo eon rochtercommis-
saris eon vooronderzoek in met hat oog op dienstver-

lening, waarvan 4in meal met hat daub vervolgens de 
dionstverlener to begeleiden. Eon rochtor-commissaris 

wild° eon dlenstverlener boron, eon ander° weigerde ex-
pliciet do voorlopigo hachtenis to schorsen, on eon 

leatste ploegde overlie', met do kInderrechtor inzako gen 
dienstverloning. 

4.3.3 ToepassIno door Rechtbank of Hof 
Hier noemde do VED in november 1980 twee mogoli5kheden: 

1. uItstel van vonni sswiJzinge 

2. dionstverlening els bijzondare voorwaarde bij eon 

voorwaardalijke veroordoling. 



Daze tweede mogelijkheid achtte de VED minder wenselijk, 
omdat volgens hear in dat geval de dienstverlening ge-
makkelijk als vorm van dwangarbeid zou kunnen warden op-
gevat. 
De rechtbanken en gerechtshoven voegden alleen de 
gratievariant aan daze modaliteiten toe. Een overgrote 
meerderheid der rechters koos voor uitstel van vonnis-
wijzing (87.8% van elle rechtbanken en haven). In tabel 
11 is de exacta verdeling weergegeven. 

'rebel 11:  Modaliteiten toegepast door Rechtbanken en 
Hoven 

nr. 	Modaliteit 	 Aantal 	Percentage 
N=304 

1 	Uitstel van vonniswijzing *) 	 267 	 87.8 
2 	Dienstverlening als bijzondere voorwaarde 

bij een voorwaardelijke veroordeling 	27 	 8.9 

(3) 	Anders, incl. positief advies bij gratie- 
verzoek 	 5 	 1.6 
Onbekend 	 5 	 1.6 

*) Hierbij ward 46 keer in het proces-verbaal van de 
zitting omschreven welke straf er zou volgen, wanneer 
de dienstverlening volgens afspraak ward uitgevoerd. 

Evenals voor het OM gingen we na, hoe daze rechterlijke 
modaliteiten over de proefarrondissementen waren ver-
spreid. Terwille van de overzichtelijkheid presenteren 
we ook daze gegevens weer tabelsgewijs, en wel in tabel 
12. 

label 12:  Verspreiding van de rechterlijke modaliteiten 
over de proefarrondissementen (in absolute aantallen) 

arrondissement: 	Gron. Ass. Alm. Zut. Den B. Breda Alk. H'Iem Totaal 
Modaliteit 

Uitstel vonniswij- 	67 	62 	7 	10 	6 	53 	5 	11 . 	221 
zing 'sec' 
Uitstel vonniswij- 	0 	0 	25 	21 	0 	0 	0 	0 	46 
zing met strafom- 
schrijving 
Dv als bijz. voorw. 	0 	0 	1 	0 	1 	22 	3 	0 	27 
Anders 	 0 	0 	0 	2 	0 	2 	1 	0 	5 

67 	62 33 	33 	7 	77 	9 	11 	299 
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Opmerkelijk 15. chit In Almelo on Zutphen do rechters et-

een gewoonta van maakten. reeds in het proces-verbeal 
van de °erste zittIng to laten vastleggen wet de straf 
precies zou warden indian de dienstverlening tot eon 
good ainde word gebracht. De modaliteit wearbij dionst-

verlening als bijzondere voorwaarde wordt oponleod, komt 
in totaal 27 hoer veer; 22 van de 27 keer to Breda. 

4.3.4 Relatle delicteeqevens/modalitait 
Volgens do criminal° statistiek van hat CBS was in 1979 
in alla strafzaken (waarvan do arrondissementsrechtbank 
kennis nem) ongevaer 32% van do vardachten jonger dan 21 
jeer. Van daze jongeren word in 57.4% van do oevallen de 
zaak gaseponaard. Hieruit moo misschian warden afgeleid 

dot het OM vooral jeugdige verdachten ontziot. Frequent° 
toepassing door het OM van dienstverlening bij 18-20 ja-
rigen bevastigt doze veronderstalling (zia figuur 3). 
Dot do kolomman betraffende personen onder de 18 jeer in 

doze figuur zo lean zijn, ken Norden toogeschraven am) 
hat fait dat dienstverloning In de experimental° perioda 
eigenlijk allege) was bedoeld voor detention op wie het 

strafrocht veer moardarjarigan van toopassing 15. 
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Aard van het deIict 
Wet betreft de aard van het delict blijken in de 0M-fase 
de vermogensdelicten zeer hoog to scoren (58% van de za-
ken). Verkeersdelicten kwamen hier slechts in 8,47: van 
de gevallen voor. Bij de rechterlijke modaliteiten even-
wel betrof het voor 30.6% verkeersdelicten. Voor de ove-
rige delicten ontliepen de percentages OM/rechtbank 
elkaar niet veal. 

Inverzekeringstelling en preventieve hechtenis  
Officieren blijken minder vaak clan rechters eon dienst-
verlening overeen te zijn gekomen met personen die in 
verzekering gesteld of preventief gehecht (geweest) 
waren; ruim anderhalf keer zo vaak kwam or een dienstver-
lening tot stand tussen iemand die in verzekering go-
staid of preventief gehecht (geweest) was on eon 
rechtbank/Hof, els tussen zo iemand en het OM. 

Recidivisme gekoPpeld aan leeftlid 
Voorzover het OM dienstverleningen overeen kwam met 
recidivisten (61 van de 128 keer waarvoor dit gegeven be-
kend was), gebeurde dit voor precies de helft met 
dienstverleners van 18-20 jeer. De rechters zeiden 
vooral aan de wet ouderen eon dienstverlening toe. Bij 
de interpretatie hiervan moat er weer rekening mee 
worden gehouden, dat de groep dienstverleners die de 
rechter 'haalt', ander, van samenstelling_is den die
waarmee zich het ON bemoeit; zo waren or in dit geval mo-
aWrijk voor -de rechter niet veal jeugdige recidivisten 
moor over, omdat die al via het OM op eon dienstver-
leningsspoor waren gezet. Het ON kwam in 67 van de 128 
keer eon dienstverlening overeen met eon first offender. 
Van doze groep vial ongeveer een derde in de leeftijds-
groep van 18-20 jeer. De rechtbanken/hoven zeiden in 78 
van de 266 keer (waarin dit gegeven bekend was) eon 
dienstverlening toe aan first offenders, tegenover 187 
recidivisten. Van daze leatste groep vial bijna een 
kwart in de leeftijdsgroep van 18-20 jeer. 
Resumerend kunnen we stellen dat het OM geen duidelijke 
voorkeur had voor first offenders of recidivisten; wel 
voor jeugdigen van 18-20 jeer. Ten aanzien van de rest-
groep die voor de rechter beschikbaar bleef ken worden 
opgemerkt dat de rechtbank aan aanmerkelijk veal moor 
recidivisten dan first offenders eon dienstverlening 
toezegde, waarbij de leeftijdsfactor goon duidelijke rol 

' 	leek to spelen. 
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5 DE DIENSTVERLEMING ZELF 

5.1 Soort InstellIng waar de dIenstverlenIng werd verrIcht 
Bijna de helft van alle dienstverleningen blijkt te zijn 
verricht in een , buurthuis, clubhuis, ziekenhuis of ver-
pleegtehuis. Voor een volledig overzicht zie figuur 4. 
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Aangezien de categorie 'anders' bijna 10% van het geheel 
uitmaakt, is het misschien aardig daze eens nader te be-
kijken. Een uiteenlopend scala van instellingen wordt 
genoemd: de rijkspolitie, scholar', kerkgenootschaPpen, 
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eon woningboumvereniging, eon stoomtreinmaatschappij. 
het rijksarchief, on eon snackbar. 

5.2 Bekendheld van de dlenstverlener met de In:telling 
Gedurende de onderzoekperiode blijkt or slechts in 8,78 
van do gevallen eon relatie to bestaan tussen de dienst-
wiener zolf on de persoon of instantie voor wig het 
werkproject word uitgevoerd: 22 keer kende de dienstver-
loner de projectleveraar al voordat hi j or ging werken, 
zes kaer vond de dienstverlening pleats bij een vroegera 
werkgever. Acht keer bestond or eon nog andere relatie, 
by. iemand ging werken voor eon kerkgenootschap waarvan 
hij lid was, of de installing lag in de wijk wear de be-
trokkene woonde. Ook kwam het eon hoer voor dat iemand 
ging werken yoor de politic/. door Wig hij word opgepakt. 
Drie keer word eon dienstverlaning direct tan gunste van 
de gelaedeerde yerricht. Of hat al dan niet bestaan van 

aanwaziga relatie tussen do dienstver-
loner relit en de installing wear men mordt geplaatat de 
kens op het slagen van de dienstverlening lijkt to vat-- 
groten. zal in hoofdstuk 7 nog aan do orde korner,. 



5.3. ,lard der werkzaamheden 

5.3.1 A1gemeen 
Eon algemeen overzicht van de aard der werkzaamheden 
geeft figuur 5. 
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Meer den 40% der werkzaamheden bestond uit onderhouds-. 
reparatie- en schilderwerk; dit ward voornamelijk ver-
richt in buurt- on clubhuizen, in instellingen voor 
jeugd- en jongerenwerk on bij verenigingen voor sport of 

. spel. Bij categorie 7 ward 13 van de 78 keer eon combi-
natie van categoric 1 en 2 genoemd, en eveneens 13 keer 
eon combinatie van categorie 2 on 4. Om eon indruk to go-
von van de werkzaamheden die zijn ondergebracht in 
categorie 8. noemen we or een aantal: sorteren van klin-
kers. toezicht houden op eon huiswerkgroep, sneeuwrui-
men, inrichting donkere kismet-, vervaardigen van eon 
beeld of van speelgoed, bewakingswerk, rondleiden van 
bezoekers, lesgeven in 'fitness', verrichten van onder-
zoek ten behoove van eon drugsteam, begeleiden van 
paarden en opzetten van eon tentoonstelling. 
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5.3.2 Aard der merkzaamheden in verband gebracht met  
•persoons- en dolictewarvimq 
Leeftiid 
Voor alle leoftijdsgroapen kwamen onderhouds-, reparatie 
an 'chi Iderwerk het meest voor; op de tweede pleats kwam 
bij de 30-35 jarigen huishoudelijk work. termij1 dot 
voor de 18-31 jar' gen moor combinati es van werkzaamheden 
an klussen waren; doze verschillen zijn echter niet sig-
nificant. 

Geslacht  
Opmerkelijk 15. dat peen van do vrouwen onderhouds-, ra-
paratia- of schildermerk verrichtte. Van de 21 vroumen 
voor wig de card der werkzeamheden bekend word. ver-
richtten or 8 huishoudelijk mark. Vrouwen deden ook 
vaker verplegend on verzorgend work. 

Aard van het misdrilf  
Eon delictgegeven dat we in verband brachten met de card 
van het work. is de card van het misdrijf. Vrijwel elle 
soorten van delinquenten kregen voornamelijk 
onderhouds-. schilder- on reparatiamerk to doen. Voar 
vermagensdelinquenten on voor deggnen die zowel eon ver-
mogens- al. eon agressief delict hadden gepleegd. kmamen 
de combinaties/klussen op de tweede pleats. Veer 
varmogensdelinquenten kwam huishoudalijk mark op de 
derde pleats. Voor verkeersdelinquenten kwam dit work OP 
de tweede plants; bos- on tuinwerk op do derde pleats. 
Hoch players van egressieve deflates', noch verkeersde-
linquentan deden significant veek verplegend of ver-
zorgend work. Met andere woorden. hier is goon 
eanwijzing to vinden voar hat bestaan van eon relatie 
'hissers de card van het miadrijf an de card van de work-
zaemheden. Van de 13 'vandelen' kregen or 12 work to doen 
maarbij. gelet op het constructieve karektar ervan. mo-
gelijk rekening is gehouden met de aard van hat misdrijf: 
bos- on tuinwerk (5x). onderhouds-, reparatie- en schil-
dermerk (5x) on klussen (2x). 

5.4 Aantal uren dienstverlening 
In de richtlijnan van de VED wordt %mead. dat het Dental 
uren dienstvorlening minstens 30 zou moeten zijn. en 
maximaal 150 zou mogen zijn. bit tabal 13 blijkt dat zo-
mei de wider- als bovengrons zijn overschreden. 



Tabel 13:  Aantal uren dienstveriening (in percentages) 

Aantal uren per 	Percentage 
dienstverlener 	N=453 

6 - 30 	 7.7 
30 - 60 	 30.0 
60 - 90 	 17.9 
90 - 120 	 19.0 
120 - 150 	 14.3 
150 - 300 	 4.9 
300 - 624 	 2.6 
onbekend 	 3.5 

In totaal blijkt men zich du s in ruim 15X van elle gavel-
ion niet aan de voorstellen van de VED to hebben 
gehouden. Dienstverleningen van moor dan 150 uur kwamen 
vooral voor in Almelo (14 keer) on in Assen (9 keer). 
Bij onze eindevaluatie zal worden gepeild, in hoeverre 
or behoefte bestaat aan eon verschuiving van de thans 
aanbevolen grenzen; ook zal daarbij aan de orde komen of 
or (volgens de to ondervragen rechters, officieren, ad-
vocaten en reclasseringsmedewerkers) eon min of moor 
vaste verhouding (omrekentabel) zou dienen to bestaan 
tussen aantal dienstverleningsuren on aantal dagen on-
voorwaardelijke straf, waarvoor zij (meestal) het 
alternatief zouden moeten vormen. Wij vroegen de 
officieren an rechters, hoeveel dagen onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf zij zouden hebben geeist, rasp. 
opgelegd, wanneer de mogelijkheid tot dienstverlening 
plot  zou hebben bestaan. Wanneer we doze voorgenomen 
straf per individuele dienstverlener vergelijken met het 
aantal uren dienstverlening, ken worden geanalyseerd in 
hoeverre de officieren on rechters in de praktijk eon 
soort omrekeningstabel hebben gehanteerd. Dit zullen we 
doen in hoofdstuk 6. 

5.5 WerktIlden 
Het blijkt dat 28.6% van de dienstverleningen eon 
fulltime-bezigheid voor de betrokkene was; 23.4% van de 
dienstverleners was parttimer; 30.6% verrichtte het work 
's-avonds of in het weekend on 12,5% werkte op variabele 
werktijden ofwel in overleg met de projectverschaffer 
(onbekend bleef 4.9%). 
Het ligt voor de hand, dat vooral werklozen eon 
fulltime-dienstverlening deden. Inderdaad bleak 24.3% 
van elle dienstverleners zowel fulltime dienst to ver-
lenen als goon work to hebben. Van de 30,2% die 's-avonds 
on in de weekends eon dienstverlening verrichtte, had 
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tweederde eon bean on was oonderde werkloos. Eon over-

zicht van hot al dan Met hobbon van eon bean en de 
dienstverloningsworktijden gown' we in tabel 14. 

'rebel 141  Hat hobben van eon bean in relatia tat de 
dionstverloningswarktijden (In percentages) 

Worktljden 

dienstverlening 

Gaon bean 	Wel eon bean 

Percentage 	Percentage 
14=284 	• 	11=161 

Fulltime 	 38.7 	 11.2 
Parttime 
dagelijks 	 16.9 	 5.0 
Parttime 'flat 
dagolijks11) 	 10.6 	 11.2 
ls-avonds on/of 
Ii, het weekend 	 16.9 	 55.3 
Variabel of in 
overlap 	 11.6 	 14.3 
onbekend 	 5.3 	 3.1 

Hiermee wordt nagegaan. of do betrokkeno het work 
al dan flint in eon reeks van opeenvolgendo dagen 
('en bloc') vorrichtte. Bit kon van belong zijn 
in vorband met hat continuaren van eon uitkering 
tijdens do uitvouring van do dionstverleningen. 

5.6 Prableemplossing 
Tot ule ken de dienstverlener zich menden wanneer or tij-

dons do ultvoering van hot work problemon tootle(' ont-
steer'? 

Bljna In alle arrondIssementon 0105 dat alma do dienst-

verlening-coordinator (Groningen an Sisson), ofwel Gen 

medowerker van do reclassaring (semen 84,7X). Acht van 
de dartion meal dat eon advocaat zich ale probleemop-
1  opulorp, gobaurdo dlt to Zutphen. Zutphen was 
vordor hot amigo arrondissement. wear ook do contactpor-

soon op hat project onkel', melon als probleemoplossor 
ward genoomd. zij hat In combinatfo mot eon mock:marker 
van de roclassoring. 

5.7 BerIchtieving can de lustitale autorlfelten 
DikwijIs 	 het reclesseringsmadaworkors, die can do 
justitiile autorlteiten moodeolden hoe do dionstver-
loning was vorlopon. In tabol 15 eon overzicht van do 
functio der lbericht  



TOO. 15: Functie der berichtgevers per arrondissement 
(in percentages) 

Arr.: 

Functie 

Gron. Ass. Alm. Zut. Den B. Breda Alkm. H'Iem Alle proef-
N=67 N=65 N=36 N=61 N=30 	N=126 N=36 N=25 	arr. semen 

(X) N= 446 

dv'er zelf 	- 	- 	- 14.8 	- 	- 11.1 
coOrd. 	97.0 87.7 	- 	1.6 	- 	7.1 	- 
recl.medew. 	- 	3.1 100 29.5 93.3 	77.8 61.1 
cont.pers. 	- 	- 	- 	1.6 	- 	1.6 19.4 
comb. 	 - 	- 42.6 	- 	3.2 2.8 
advocaat 	 - 	- 	6.6 	- 	8.7 5.6 
onbekend + 	3.0 	9.2 	- 	3.3 	6.7 	1.6 	- 
geen bericht 

88.0 

4.0 

4.0 
4.0 

7.8 
29.6 
46.0 
2.2 
7.0 
4.0 
3.4 

100% 100% 100% 100% 100% 	100% 100% 	100% 	100% 

In Haarlem is sinds januari 	1981 geen enkele 
reclasseringsmedewerker meer bereid gebleken eon de 
justitiele instanties te rapporteren (tot dart toe was 
het er 4(6n); in 88% van de voor ons onderzoek toeganke-
lijk gestelde gevallen deed de dienstverlener het dear 
zelf. In Groningen was het steeds de coOrdinator, die 
zich kweet van daze teak. In de overige arrondissementen 
functioneerde meestal de secretaris van de 
Reclasseringsraed als coOrdinator. Wanneer dear dus als 
berichtgever 'iemand van de reclassering' wordt genoemd, 
ken het zijn dat hiermee de coordinator wordt bedoeld. 
Wie er voor de berichtgeving zorg droeg, hing wear-
schijnlijk in sterke mate semen met de wijze van 
organisatie van de dienstverlening in het betreffende 
proefarrondissement. (Dit onderwerp zal verder aan de 
orde komen in deelrapport 3). 
De categorie 'combinaties' bestond voor een derde deal 
uit de combinatie dienstverlener + contactpersoon (elle 
te Zutphen). Verder kwam betrekkelijk vaak een combine-
tie voor van de dienstverlener zelf met een of twee an-
deren Cook alle in Zutphen), terwij1 voor Breda enkele 
keren de combinatie reclasseringsmedewerker plus con-
tactpersoon op het project ward genoemd. 
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6. MEAUNGEN EN VERWACHTINGEN TEN AAMEN VAN INDIV1DUELE 

DIEHSTVERLEMERS 

6.1 Algemeen 
Telkens wanneer or eon dienstverlening tot stand kwam, 
lag het in de bedoeling dat de medewerker van het WODC de 
begeleider van de dienstverlener benaderde voor eon kort 
vraaggesprek om ten aanzien van elke afzonderlijke 
dienstverlening diens mening en/of verwachting to 
pollen. En soortgelijk vraaggesprek word gehouden met 
de OvJ, met wie de dienstverlening was overeengekomen, 
of met de (politie)rechter, die in eerste aanleg het plan 
tot uitvoering van een dienstverlening goedkeurde. Van 
de 453 dienstverleningen die voor doze evaluatie werden 
geregistreerd, konden 26 begeleiders en 111 OvJ en/of (pa., 

litie)rech.ters am de óán of andere reden niet warden bereikt. 
In dit hoofdituk zullen eerst de meningen on ver-
wachtingen van 427 begeleiders aan de orde komen, ver-
volgens de meningen en verwachtingen van 342 leden van de 
staande en zittende magistratuur en tot slot zullen, 
voorzover mogelijk, beide opvattingen met elkaar worden 
vergeleken. 

6.2 Mentngen en verwachttngen 611 hen die zorg droegen voor 
het begeleiden van de dlenstverleners 

4.2.1 Functie van de begeleider 
De functie van de begeleider bleek bij 39,1 procent van 
de 427 ondervraagde begeleiders de coBrdinator (met name 
in de arrondissementen Groningen en Assen), of eon re-
classerings-maatschappelijk werk(st)er to zijn (57,1%). 
De overigen, dit waren 16 dienstverleners, werden door 
eon advocaat begeleid. 

6.2.2 Andere initiatieven 
Op de vraag of or naast dienstverlening nog andere ini- 
tiatieven werden overwogen am eon vrijheidsstraf tegen 
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to goon. entwoordde 13.6 procent von de b000loiders no-
sitief. Met name het pleiten voor eon voorwoordolijke 
strati het beogen van eon schaderegoling, het laton bo-

talon van nen geldboate. of can combinatie hinronn, 
warden vool genoemd. In do ingest() govallen WOO do 
reclasserings-maatschappe/lik wark(st)er de initintiof-
flamer van do ander° afdoening. In 6 govallen ward hot 
Initiatiof gehonoroord. 

6.2.3 Grondan van dienstverlyning en aon4aidIn2_0M  kn_bRARZ 
leidon 

Op do niot voorgestructureerdo vraog OP welke granden do 
vardachte volgans do bageleiders in aanmerking Immo voor 

dionstverlaning, warden zoven gronden veolvuldig 
ganoemd. Mot name persoonsgebonden omstandighodon°, 
'dienstverlaning Is nor verdechte beter dan eon gn-
vanganisstraf', familia- an sociala ometandighodon on 
werksItuatie warden vaak als grand voor dienstverioning 

vormald. In bijlege 5 word% eon volledIg overzicht gege-
von van do gronden van begeleidIng. Hleruit volt of to 

lolden dat gemiddeld per dionstverlenor time rondo,' 
werden genoemd on dot de sociale omstandighodon els 

grond soaker wordon genoomd, den omstandighedon die mat 
hat strafrechtalijk felt en/of verleden to maken hobban. 

AanlaIdina em to bORRIPiden 
Met do vreag near do grand of de aanlelding nor do boor-
lei ders am joist doze verdechte to begelei den. bleken 
veal begaloiders wet moolt• to habben. 

Waarschijnlijk /mom dit. doordnt zij venial in bun ant-
woord op de varies aaaaa reeds tilt aspect hadden be-
trokken. De antwoorden op doze (lint voorgestructuroarde 
vraag 1 I epon ul teen vent of t hoofda van bun functi 
(39.1%). dIonstvarlenIng In het belong van do clignt 

(16.611), vardachta Na. at langar client (12.2%). vin het 
oenvragen van on voorlichtIngsrapport (10.1%), clilint 
ward reeds bezocht In de vrooghulp on sIndsdi on begelaiti 
door do end do (7.3%) tot ander* redenen ( 1 1 0%) . 
Met name In do arrondIssemonton Groningen en Anon moor 

daze arena steeds eon dezelfda persoon. nl. de 
coOrdinator word gestalt!, was do aanlaiding veer been-
biding hoofdo van hun functlo'. In het arrondisse-
ment Almolo bagalaidda do coardinator, di a tovons 
(avanals In Anon) secretaris van do Reclassaringsread 
MOOR In bljna do halft van do dlanstverloningszaken de 
dianstverlenor. In hot arrondissemont Zutphen was de 
sanlatding in bijna eon kwart van do dienstvorleningon. 

Hierbfj moat men vooral dankan sant initiatief kwam von 

de vordachta zelf, motivatio was aanwezig. dionstver-
toning wes padagogIsch  twoord a.d. 



dat dienstverlening in het belang van de client was, en 
in bijna 20% dat de dienstverlener al langer client was 
van betrokkene. In het arrondissement Den Bosch was 
sprake van een evenredige verdeling over de ver-
schillende aanleidingen om de dienstverleners te bege-
leiden. In het arrondissement Breda werd els aanleiding 
het meest genoemd het aanvragen van een voorlichtings-
rapport (28,2X); verder dat dienstverlening in het 
belang was van de client (26,5%) en dat de dienstverlener 
al langer client was (17,9%). In het arrondissement 
Alkmaar ward als aanleiding het contact voortvloeiende 
uit de vroeghulp het meest genoemd (35,9%) en dat de 
dienstverlening in het belang was van de client (30.8%). 
Tenslotte werd in het arrondissement Haarlem in een 
derde van de dienstverleningen genoemd dat daze in het 
belang was van de client an in bijna een kwart, dot de 
begeleider al langer contact had met de dienstverlener. 

6.2.4 Het vinden van geschikte Prolecten 
Volgens de begeleider was het in 18,7% van de dienstver-
leningen niet eenvoudig om een dienstverleningsproject 
te vinden. Oorzaken die hiervoor warden genoemd kunnen 
we grofweg in drie categoriein onderscheiden, nl. de 
oorzaak lag bij de dienstverlener zelf (27,1%), de oor-
zaak lag bij het potentiele project (25,9%) en de oorzaak 
lag in het gegeven dat het moeite kostte am een geschikt 
dienstverleningsproject te vinden (27,1X). 
In een aantal arrondissementen ward een soort van pro-
jectenbank gerealiseerd wear een project uitgezocht kon 
warden ten behoeve van een dienstverlener. Met name in de 
arrondissementen Groningen, Assen, Alkmaar an Haarlem en 
later oak te Breda' warden de projecten gevonden door da-
ze instentle, die veelal ander beheer stond van de 
desbetreffende coardinator. De reclasseringsmaatschap-
pelijk werk(st)ers konden near behoefte can beroep doen 
op daze projectenbank, wear in 36,0% van de dienstver-
leningen gebruik van ward gemaakt. De reclasseringsmeet-
schappelijk werk(st)ers hadden in 43,8% van de dienst-
verleningen zelf can project gevonden ten behoeve van 
hun clienten. In een aantal gevallen had de advocaat of 
de dienstverlener zelf can project kunnen vinden (12 
rasp. 17). 
In het rapport 'Opvattingen over Dienstverlening' 1 ° ward 
aangegeven dat bijna 3/4 van de ondervraagde reclasse-
ringsmeatschappelijk werk(st)ers vreesden dat or bij de 
invoering van de dienstverlening te weinig werkobjecten 

9  Dit arrondissement heeft zelfs drie projectbanken, 
ml. te Breda, Tilburg en Roosendaal, die beheerd 
warden door plaatseliikewerkgroepen. 
WODC-publicatie door J. de Hullu, september 1981. 
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zouden zijn. Doze vrees bleak in de praktijk tot nu top 
ongegrond to zijn. 

Genchiktheid van de proiecten  Do begeleidors antwoorddon 
dat bij 21 dienstverleningen het project toch niet zo ge-
schikt was nor de dienstverlener. Bij 7 van doze dienst-
verleningen vroesden zij onvoldoende of goon bageleiding 
van do dienstverleners vanuit hot project zelf. Van de 
406 begeleiders die het project geschikt achtten voor de 
dienstverloners, antwoordden 65,3X hier dat do dienst-
verlaner gemotiveard Uas of dat het project zelf 
geschikt ward geacht voor de dienstverlener; 17,8X van 
do begoleiders deeldon moo dat de werkzaambeden op het 
project, aansloten op de warkcapaciteiten van de dienst-
verlener en 3.5X verkondigdo dat het project aansloot OP 
de opleiding die de dienstverlenor had genoten/genoot; 
5.4X van de beggleiders antwoordde dat do werkzaamheden 
op hot project de ontwikkeling van do dienstverlener ton 
geode zouden komen. 

6.2.5 Verwachtingen over het ver1 
Op doze vraag ward door 70,5 procent van do begoloiders 
geantwoord dat zij eon probleemloze uitvooring van do 
dionstverlening verwachtten. Van degenen die klgine don 
wel rote problemen verwachtten, zagen sommigen dig pro-
blemen met name in persoonsgebonden omstandighaden. An-
deran dachten met name dat de dienstverlener slecht of 
goon afspraken kon nakomen an dat de dienstverloner hot 
work niet zou afmaken. 
Op do niet voorgestructuregrde vreag wet de eventual° 
bijdrage zou kunnen zijn voor de oplossing van doze ver-
wachte problamen word door do begolgiders veelal gonoemd 
de mogelljkheid om de dienstverlener alsnog to stimu-
leren om hot work of to maken, de dienstverlener bij het 
afmaken van de werkzaamheden to begeleiden on gesprekken 
to vooren met do projectverschaffer en de dienstverle-
ner. In hoofdstuk 7 zullen we nagaan of de dienstverle-
ningen waarbij mon problemen verwachtte, significant 
vaker op eon mislukking uitliapen. 

§.2.6 Extra tildinvestering volgens de begelaiders 
Op do vreag of de activiteiton ton behoove van do dienst-
verloning nu extra tijd gekost hadden in vergolijk mat do 
'traditiongla' vorm van begeleiding. antwoorddo 85,2 
procent van do begeleiders bevestigend. De extra tijds-
investering liep ulteen van minder den 1 uur tot on mat 
80 uur. Do modus (het aantal extra uren. dat hot meet 
word genoemd) was 8 uur oftewol 1 dog extra work voor de 
totstandkoming van de dienstverlening. Bijna eon tiende 
van de begolaiders deoldo moo goon extra tijd kwijt to 



zijn geweest bij de begeleiding van de dienstverleners, 
in vergelijk met de gebruikelijke vorm van begeleiding. 

6.3 MenIngen en verwachtl .ngen. b11 hen elle van 
lustItte-zlide bl/ de .dietistverlenIng waren betrokken 

6.3.1 Functie van de ondervraagde 
139 Officieren van Justitie on 188 (politie)rechters/- 
raadsheren warden ondervraagd, of hebben het vragenfor-
mulier ingevuld ten behoove van het onderzoek. Bij 11 
dienstverleningen word zowel gebruik gemaakt van de ant-
woorden van de OvJ els van de (politie)rechter. Bij 3 
dienstverleningen kon niet worden achterhaald of het 
vragenformulier ingevuld was door eon OvJ of door eon 
(politie)rechter. In eon dienstverleningszaak werd or 
eon gesprek gevoerd met eon OvJ, die vooraf mededeelde 
dat hij ook sprak namens de kinderrechter, die instemde 
met de dienstverlening. 

6.3.2 Andere initiatieven 
Op de vraag of de laden van de rechterlijke macht naast 
dienstverlening andere initiatieven hndden overwogen om 
eon vrijheidsstraf to vermijden, antwoordden 25 laden 
van de rechterlijke macht bevestigend. De initiatieven 
die werden overwogen liepen uiteen van geldboete, voor-
waardelijke straf, of eon combinatie hiervan, tot scha-
devergoeding en afdoening via het kinderstrafrecht. Bij 
3 dienstverleningen vond het andere initiatief ook door-
gang. 

6.3.3 Justi_tione beslissing bii afwezigheid van dienstver-
lEning 
Ann de OvJ's on de (politie)rechters ward gevraagd wat 
voor straf zij zouden hebben geeist, respectievelijk 
zouden hebben opgelegd, indien de mogelijkheid tot 
dienstverlening niet aanwezig zou zijn geweest. In 
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het 
aantal dagen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf dat het OM 
en de rechtbank (near eigen zeggen) zouden hebben geeist 
c.q. opgelegd zonder de mogelijkheid tot dienstver-
'ening. 
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label 16:  Aantal dagen vrijheldsstraf dat OM on recht-
bank (near eigen zaggen) zou hebben opeelegd zonder de 
mogelijkheid tot dienstverlening (in percentages) 

strafduur onvooruaardelijk 
strafdegl 
N=342 

< 13 dagen 	 1,2 
14 - 29 dagen 	 31,6 
30 - 89 dagen 	 28.6 
90 - 179 dagen 	 20.5 
180 - 365 design 	 3.8 
> 366 dagen 	 3.2 
onbakend 	 8.8 
niat van toepassing 	 2.3 

Hoe daze getallen zich varhouden tot hot aantal In 
uerkelijkheid oppelegde dagen onvoorweardelijk no (al 
dan niet succesvolle)afloop van de dienstverlening, zal 
in hoofdstuk 7 tar sprake komen. 
Zoals bekend staid° de VED voor. de dianstverleningen 
minimaal 30 on maximaal 150 uur to laten duren. Ander-
zijds adviseerda zij dienstverlening niat toe to passen 
in pleats van eon onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 
moor den zes maandan. Of men zich nu hield eon doze 
maxima of niet. voorstelbaar is het wel dat zich een 
soort omrekeningstabel zou gaan ontuikkelen. waarbij x 
uren dionstverlenen good was voor y deem.: zItten. Om no 
to peen of het hanteren van eon dergalijk tarievenstel-
sel indardaad algemeen ingang heeft gevonden, gingen MO 

no of or eon correlatie bestond tussen het aantal dagen 
onvoo rrrrr delijke gavangenisstraf. dat de officier of 
rechter zou hebben geilist/oggelegd els dienstverlening 
riot tot de mogelijkheden zou hebban behoord, en het aan-
tal uren dienstverlening dat zib nu dit wet het gavel 
was, overgenkuamen c.e. togzegden. Hier bleek inderdead 
gen rakers correlatie to bestaan. In het algemeen echter 
bleak men tegenover gen aantal dagen onvoorwaardeliJk 
moor dianstverleningsuren to stollen dan to verwachten 
zou zijn geueest wanneer men do door de VED genoemde var-
houding van maximaal 150 uren tegenover maximaal 6 
maanden als ultgangspunt nu hebben genomen. Voor een 
volladig overzicht 40 figuur 6. toegalicht in bijlage 
7. 
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6.3.4 Grandam your dienstverleninq 
Aan do leden van de rechterlijke macht word per Individu-
ale dienstverlener gevreagd wat voor hen de grand was em 
eon dienstverlening overeen to komen of toe to staan. OP 
doze niet voorgestructureerde vreag noemden de leden van 

de rechterlijke macht 8 gronden veelvuldig. Met name 
persoonsgebonden omstandighedenn. eon 'good dienstver-
leningsaanbod' en 'dienstverlening is voor verdachte be-
ter den eon gevangenisstraf' werden vaak als grand 
genoemd. In bijlage 6 wordt eon volladig overzicht gage-
von van de gronden voor dienstverlening volgens de leden 
van de rechterlljke macht. Gemiddeld noemden de laden 
van de rechterlijke macht 1 8 2 gronden per dienstver-
loner. 

6.3.5 Het vinden van acischikte Proiecten 
Naar de limning van de laden van de rechterliike macht was 
het in 67.3% van de dienstverleningen onbekend of het ge-
makkelijk of juist moeilijk was on eon geschikt project 
to vinden. Van degenen die wel op de hoogte waren. vonden 
8 leden van de rechterlijke macht dat hot niet ge-
makkelijk was om eon project to vinden. De oorzaak 
hiervan lag volgens hen In 3 gevallen aan do dienstver-
loner zelf. Bij 4 dienstverloningen was het gewoon 
moeilijk om eon geschikt project to vinden on ‘On get eon 
andere radon op. Met name in do arrondissementen Zutphen 
(4x) en Breda (3x) bleek het moeilijk to zijn on ge-
schikte projecten voor dienstverleners to vinden. Op de 
vreag of het de laden van de rechterlijke macht bekend 
was We uiteindelijk het werkproject had gevonden. ant-
woordde 23.1% van de laden dat zij dat niet wIsten. 
Verondersteld moot Norden dat in werkelijkheid dit per-
centage hoger lag. aangazien onze madewerk(st)ers some 
wel het juIste antwoord wisten, on dit ook invulden. 
Achteraf had doze vreag hater niet kunnen warden 
gesteld, moor zij ward oorspronkelIjk geformuleerd In 
eon fase, waarin de dienstverlening nog in eon prematuur 
stadium verkeerde on nog totaal niet bekend was hoe en 
door wie or projecten zouden goon warden gezocht. De 
onde aaaaa gden die hat wel wisten gaven voor 53.0% to 
kennen dat het project door eon reclasseringsmaatschap -
pelijk werk(st)er word gevonden. In 15.2% ward het 
project near bun coning gevonden door de projectenbank 
en/of coOrdinator van de dienstverlening. In eon aantal 
gevallan word het project door do advokaat (19x) of door 
de dienstverlanar (3x) zalf gevonden. 

II Hierbij moot men vooral denken aan initiatief kwam van 
de dienstverlener zelf, motivatie was aanwezig. 
dienstverlening was pedagogisch verantwoord etc. 



Geschiktheid van de Projector  
Op de vraag of het werkproject geschikt word geacht voor 
de dienstverlener, antwoordde 69,3 procent van de leden 
van de rechterlijke macht bevestigend, of gaven zij als 
toevoeging dat de dienstverlener voldoende was gemoti-
veerd om het work uit to voeren; 27 laden gaven eon dat 
de dienstverlening goed was voor de ontwikkeling van de 
persoon on 14 vermeldden dot de werkzaamheden aansloten 
op de (work-)capaciteiten van de dienstverlener; 27 le-
den van de rechterlijke macht waren niet zo positief to 
spreken over de geschiktheid van het project. Zij 
spraken hierbij twijfels uit over de geschiktheid van 
het project voor de desbetreffende dienstverlener, of 
zij vreesden dat or onvoldoende toezicht zou zijn  tij- 
dons zijn of hear uitvoering van de werkzaamheden, of zij 
vonden dat or in onvoldoende mate een relatie bestond 
tussen het delict en de aard der werkzaamheden. 

b.3.6 Verwachtinoen over het verloop van de dienstverleninq 
Ook aan de laden van de rechterlijkemacht word gevraagd, 
wet zij verwachtten van het verloop van de dienstverle-
ning 12  69,3X van de leden verwachtten eon probleemloos 
verloop. Daarentegen gaven slechts weinigen to kennen 
dat zij kleine of grote problemen verwachtten. Ala moge-
lijke problemen werden met name vermeld dat doze per-
soonsgeboden oorzaken hadden, het work niet zou worden 
afgemaakt an dat de dienstverlener slecht of goon af-
spraken na zou komen. 
Op de vraag waarom de dienstverlener niettemin eon kens 
kreeg, gaven 22 laden van de rechterlijke macht als ant-
woord dat de dienstverlener ondanks bovengenoemde moge-
lijke problemen toch eon kans verdiende om zijn of hear 
dienstverlening uit to voeren. Bij 6 leden van de rech-
terlijke macht gaf de doorslag dat de dienstverlener 
desalniettemin gemotiveerd was". 

6.3.7 Extra tiidsinvesterino volgens de maoistratuur  
31,9% van de laden van de rechterlijke macht gaf aan dot 
de werkzaamheden ten behoove van de dienstverlening goon 
extra tijd hadden gekost. Van de 61,1% van de onder-
vraagden aan wie de dienstverlening wet moor tijd had ge-
kost, bleak dit in 85,8% eon uur of minder to bedragen. 
Het maximum dat word genoemd; was 8 uur extra tijd. In de 
arrondissementen wear terzake van dienstverleningen door 
de politierechter of meervoudige kamer eon zg. twee- of 

12  58 leden van de rechterlijke macht hebben goon ver-
wachting uitgesproken (17,0%). 

13  Zes laden van de rechterlijke macht gaven andere, 
(uiteenlopende) redenen op. 
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drie zittingsmodel word gehantoord (hiarover moor in Gen 
volgend deelrapport), was/waren het vooral die extra 
zitting(en), waardoor de dionstverlening moor tijd 
vergdo In vorgolijking mot do gebruikolijko vormen van 
efdoenIng. 

6.4 Mentngen en verwachtIngen van (met name) reelasserIne 
en luefttle vergeleken 

6.4.1 Andere initiatieve 
Do initiatleven die de beggleiders van dienstverloners 
hadden overwogen am eon vrijhoidsstraf to vermiiden 
warden vergeleken met de initIatieven din do laden van do 
rechterlijko macht haddon overwogen. Van do rechtorlijko 
macht haddnn 16 laden eon alternatief overwogen am eon 
vrijhoidsstraf to vermijden. terwij1 do begeleiders van 
doze dienstverleners flint op hot idea kwamen om eon an-
der° afdooning voor to stollen. Daarentegen hadden 33 
begeleiders eon aantal alternatieven overwogen, zoals 
het afdoen via non vo aaaaaa dolijke straf (12x) an pen 
voorstel tot eon schaderegeling (9x), die do laden van de 
rechterlijke macht niet hadden overwogen. 

4.4.2 Oronden voor dienstverleninq 
Do gronden waarop de verdachte volgens do begeleiders in 
aanmerking kwamen voor dienstverlening zijn vergeleken 
mot de gronden, die do laden van de rechtorlijko macht 
aanvoordan (met uitzondering van do gronden dat het eon 
'goad dionstverleningsplan' betrof on 'andere gronden.). 
Er blijkt weinig overeenstemming to bestaan tussen beido 
groopen van ond den, wet betreft do rend. eon 
verdachto in aanmerkIng to laten komen voor eon dienst-
verlenIng. Nog het meest bestond or overeenstemming op 
hot punt van persoonsgebonden omstandigheden (doze 
warden 80 meal zowel door do begnleidors al, door de la-
den van do rechterlijko macht genoemd). 

6.4.3 Verwachtingen over het verlooP  
Do verwachtingen die do begeloiders on de leden van do 
rechterlijke macht koesterden over hot verloop van do 
dienstverlening warden met elkaar vergeleken. Van de 277 
dianstverleningen waarbij eon verwachting was ultgespro-
ken bleek or in 71,5X van do dignstverleningen overeen-
stemming to zIjn town, do begeleiders on de leden van do 
rechterliike macht. In 64,48 van de dienstverleningen 
ward eon probleemloze uitvoaring van de dienstverlening 
verwacht. Van do begeloiders die eon probleemloos ver-
loop voarzagen, warden door do laden van de rechterlijko 
macht bij IS dlonstverleningen kleine problemen en bij 3 



dienstverleningen grote problemen voorzien. Van de laden 
van de rechterlijke macht die eon probleemloos verloop 
verwachtten, warden door de begeleiders bij 43 dienst-
verleningen kleine problemen en bij 8 dienstverleningen 
grote problemen voorzien. 

6.4.4 Kostte de dienstverlenino extra We  
Van de 295 dienstverleningen waarbij bekend was of de 
dienstverlening bij de begeleiders dan wel bij de leden 
van de rechterlijke macht extra tijd had gekost, bleak 
dat in 58,0% overeen to stemmen, in die zin dat afdoening 
via dienstverlening extra tijd had gekost in verge-
hiking met de 'traditionele' vorm van afdoening. In 
30,2% van de dienstverleningen bleek dat de dienstver-
lening de begeleiders wel extra tijd had gekost in 
tegenstelling tot de laden van de rechterlijke macht. 
Bij 7,I% van de dienstverleningen bleek doze afdoening 
de leden van de rechterlijke macht extra tijd to hebben 
gekost in vergelijking met de gebruikelijke vormen van 
afdoening, terwijI de begeleiders goon extra tijd kwijt 
waren. We willen nog benadrukken, dat de extra tijdsin-
vestering waarnaar door ons word geFnformeerd, alleen 
betrekking had op de tijd die het kostte eon dienstver-
lening tot stand to brengen. De begeleiding zelf, tot en 
met de uiteindelijke afdoening, zijn or niet bij inbe-
grepen. 
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7 .  AFLOOP EN UITEINDELIJKE STRAFRECHTELIJKE REACTIE 

7.1 Algemeen 
Vooraf moat worden opgemerkt, dot van 45 dienstver-
leningszaken, dat is ongeveer 10X van het totaal, geen 
formulieren met nafloopbericht" warden ingevuld. Moge-
lijk worden daze gegevens alsnog achterhaald, zodat ze 
bij de eindrapportage wel kunnen warden meegenomen. 
In dit hoofdstuk wordt nu verder verslag gedaan van 
453-45=408 zaken. 

7.2 Tussentildse wIlzigingen tildens ultvoering 
Het stollen van daze vraag ward ons niet in de laatste 
pleats ingegeven door het vermoeden, dat overigens op 
veal plaatsen in de criminologische en psychologische 
literatuur wordt uitgesproken, dat het voor een duurzame 
resocialisatie van de meeste delinquenten wenselijk is, 
dat zij deal goon uitmaken van een duidelijk gestructu-
reerde, stabiele omgeving waar afspraken strikt worden 
nageleefd, zodat zij (eindelijk eens) weten waar zij eon 
toe zijn. Aan daze wens blijkt bij de experimenten met 
dienstverlening An zoverre te zijn voldaan, dat de per-
soon van de berichtgever in 84.5% van de 408 ons bekende 
gevallen gedurende heel de dienstverlening dezelfde 
bleef. Voor de avenge gevallen blijft de vraag bestaan, 
of de opgetreden verandering te vermijden zou zijn ge-
weest, of eerder eon gevolg was van onvoorziene 
omstandigheden. 
Drie maal wordt gemeld, dat er goon berichtgever ward 
aangewezen, zestien keer kwam een nieuwe berichtgever de 
oude vervangen. De redenen hiervan waren uiteenlopend: 
ziekte van de berichtgever, vakantie, problemen bij de 
uitvoering van de dienstverlening, ontslag van de be-
richtgever an tijdgebrek. Twee meal weird geen vaste 
berichtgever aangewezen, an soms was ten gevolge van een 
communicatiestoornis onduidelijk wie de berichtgeving 
zou verzorgen. Ook ward de vraag gesteld, of zich wij-
zigingen voordeden in hetgeen was afgesproken met 
betrekking tot de uitvoering van het work. Dit deed zich 
50 keer voor: elf maal op initiatief van de dienstver- 

47 



48 

loner. 18 meal op dat van do projactbegalaider on 20 meal 
op initiatiof van :emend enders. of van eon combinatia 
van personen. Eon meal was onbekand van wie het voorstal 
ultging. Da inhoud van de wiJziging was 21 kaer eon wij-
ziging of vorschuiving in do aanvangsdatum of in de mark-
t:id:el; Hon koor word eon echoed nievw project gezocht. 
om  vorschaideno rodenen. In ciAn gavel by. Na. mon ortoo 
genoodzaakt omdat do ouders van do pupillan van eon voet-
balclub, wear de dienstvarloner zou warden gepleatst, 
hiertagen bazwaar maakton uit vrees voor eon vorkoarde 
invlood dio dit op hun kinderon zou hebbon. Vorder kwam 
hot eon hoer voor. dat eon hole dionstverlening opniouw 
mast warden ultgavoord toen eon rachter niat accep-
tearde dat het work al was godaan voordat hij zijn 
toezegging had gegavan. Ook worden or gen kaer problemen 
met do uitkaringsinstantie van oen worklozo dionstver-
lenor gonoomd. weardoor hot halo project moost warden 
ultgestold. In twee andaro govallan bleak do dienstver-
loning to zwaar, dat wil zeggen niet to combineron met de 
dagtaak die do dienstverlaner had. 

7.3 A! loop algeret tegen gegevens alt de hoofdstukken 2 tot 
en met 5 
Eon cruciala vraag: Wordon de dionstverleningan volgens 
afspraak uitgevoard? Ja. is hat antwoord 364 hoer. Van do 
goregistreorda 408 afloopbarichten is dit 89.2%. Niat 
(gehael) volgens afspraak uitgevoard warden 44 dianst-
verleningen (10.8%). We zullen nu verder nagaan of or 
verbandan to vinden zijn tussen vorschillanda andera go-
govens on de afloop van do dienstvarlaning. 

Arrondissement  
Vergolijkon we tussan do arrondissemontan one:Orlin.; do 
percentages 'nlot volgens afspreak uitgovoerd' • den 
blijkt Alkmaar hoog to scorer:: oracles van dordo van de 
dienstvarlaningen ward bier niat tot een good ainde 
gebracht". In Almelo word oracles clan %/Uhlo van de 
dienstvarleningan niet volgens afspreak uitgavoerd. Nogg 
succespercentagos vonden we voor Den Bosch en Breda. 
Voor Den Bosch niat zo verwonderlijk, want hot ligt voor 
de hand dat or bij eon toapassing OP beparkte scheal niet 
vael risico's Norden genomen. Voor hot arrondissement 
Breda achtar. mat 115 geregistroorda afloopberichten, is 
ean percentage van 96.5 volgens afspraak uitgovoorde 
dionstvarlaningen zondor moor opmerkalijk to nooman. 

14  Nat beeld wordt vortekand doordat oon groom van 4 jon-
gens ulteindalijk niot mot eon dionstvorlening is ba-
gonnan. Ook wannaar men doze niat moatelt echter, is 
do afloop nog ongunstig in ruim eon kwart van do go-
vallan. 



Leeftlid  
Vooral bij jeugdige dienstverleners was de afloop nogal 
cons ongunstig. De gevonden verschillen zijn echter 
niet significant, met andere woorden de kens is groot dat 
zij op toeval berusten. 
Oeslacht 
Van de 408 geregistreerde dienstverleningen verliepen er 
364 succesvol. Hiervan warden or 344 door mermen an 15 
door vrouwen uitgevoerd; vijf keer bleef het geslacht 
onbekend. Van de 44 niet volgens afspraak uitgevoerde 
dienstverleningen betrof het 39 keer een man, vier keer 
can vrouw an in can gavel ward het geslacht niet geno-
teerd. Hoewel het percentage mislukkingen bij de groep 
vrouwen aanmerkelijk hoger lag, is dit verschil statis-
tisch niet significant; waarschijnlijk is het toe te 
schrijven aan de geringe hoeveelheid vrouwen. Voor wie 
zich toch nog afvraagt of men niet ten aanzien van 
vrouwen geneigd zal zijn carder het risico van een mis-
lukte dienstverlening to lopen, hebben we gekeken of er 
bij dienstverleningen door vrouwen tevoren (volgens de 
begeleider) con grotere kens op problemen leek to be-
staan. Ook hier echter zijn de verschillen niet 
significant. 
Het hebben van eon baan 
Van de 144 personen waarvan bekend was dat ze can been 
hadden, word de dienstverlening in 14 gevallen niet tot 
can goad einde gebracht. Van de 260 dienstverleners zon-
der can bean voerden 29 personen hun dienstverlening 
niet volgens afspraak ult. (Voor 4 zaken konden daze ge-
gevens niet gekruist worden). De uitkomst leidt tot de 
conclusie, dat het al den niet hebben van work (leen  in-
vloed uitoefent op het volgens afspreak uitvoeren van 
can dienstverlening. 
Pe aard van het delict 
Ook tussen afloop en aard van het delict Herd geen signi-
ficante relatie gevonden. De meeste mislukkingen deden 
zich voor bij vermogensdelinquenten (13.9() an bij de 
plegers van con vermogens- plus agressief delict (3 van 
do 22). De plegers van een sexueel delict brachten het or 
alle drie goad af, evenals de dertien overtreders van de 
Vuurmapenwet. Van de verkeersdelinquenten voltooide 
95.7% de dienstverlening volgens afspraak. 
Relatie tussen dienstverlener en werkproiect' 
Men zou kunnen veronderstellen, dat de inzet van, do 
dienstverlener om het work tot eon goad einde to brengen, 
groter is wanneer doze op de een of andere menier de in-
stalling wear hij gaat werken, of de mensen dear, reeds 
kent bij de aanvang van de dienstverlening. In de 364 ge-
vallen Hearin niat zo'n relatie bestond, word de 
dienstverlening 37 keep- niet volgens afspraak uitge-
voerd. In de 38 gevallen dat or wel een relatie bestond, 
ward de dienstverlening. zes keer niet volgens afspraak 
uitgevoerd (zes keer bleef de relatie onbekend). Wanneer 
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eon reletie bestond, bleak do dionstverlaning relatief 
wet vakor volgens efspreak to warden ultgovoord; het 
verschil is ochter oak hier niot significant. 
Modaliteit 
Voor eon modalitoit gingen we efzonderlijk ne. in hoe-
veal govellen de dienstverlening .volgens afspraak ward 
uitgovoord. Dit is do modaliteit waarbij het OM 
baloofdo, onvoorwaardelijk niot to zullen vervolgen. on-
gescht do afloop van de dionstverlening. Hot blijkt dot 
van do 20 dienstverloningen. die aldus tot stand kwomen. 
or 16 volgens afspraak werden uitgevoord. 

8 kfla 	 dienstve rloning  
Not ligt voor de hand to denken, dat bij eon langdurige 
dionstvorlening de kans op mislukking groter is. Gaon wo 
dit na aan de hand van one matoriaal. den krijgen we het 
volgende beeld: 

label 17: Afloop van do dionstverlening in relatie tot 
het aantel uron dionstvorlening (in absolute eantallon) 

eantel 
uren 

11=33 11=130 11=79 	11=77 	11=51 	N=16 	11=11 11=6 
<30 30-60 60-90 90-120 120-150 150-300 >300 onb. 

wet volgens 
efspreak 
uitgovoord 27 	121 	70 	67 50 	13 	9 	5 

niet volgens 
afspraak 
uitgovoord 6 	9 	9 	10 	1 5 	2 	1 

We stollen vast, det or roletief veal dionstverloningon 
van 150 on moor uren nlot volgons afspraak warden uitga-
voord. Oak met do ultvooring dor nor kortdurende 
dionstvarloningen (minder dan 30 uur) bleak men nogal 
eons moolta to hebben. Juist ',Innen do door de VED geed-
visoordo grenzen van 30 on 150 uur komen de meesto 
volgons afspreak uitgeveordo dienstverloningen voor. De 
govondon verschillon zijn significant op eon niveau van 
.04. 

7.4 Afloop getoettt can de verwachtngen ten aanzten van In-
dtviduele dlen eeeee tenets 611 Reclastertng en JustItte 

Van elle dionstverleningen w aaaaa n de bogoloidor dealt. 
det doze wel probleemloos zou verlopen, word 95X inder- 
dead volgens afspraek uitgevoord. Gemiddold word drie-
kwart van de keron dat or door do begoloiders grate of 



kleine problemen waren voorspeld, de dienstverlening 
niettemin volgens afspraak uitgevoerd. Voorzover de le-
den van de magistratuur dergelijke voorspellingen deden, 
word ongeveer twee derde van de dienstverleningen waar-
bij zij kleine of grote problemen verwachtten, toch nog 
volgens afspraak ten uitvoer gebracht. 

7.5. JustItlile be:It:sing no uttvoering 

7.5.1 Beslisstng no uitvoering volgens afsPraak 
De beslissingen, die volgden no gunstige afloop van de 
dienstverlening, staan gerangschikt in tabel 18. 

Tab!' 18:  Justitiile beslissing nadat de dienstver-
lening volgens afspraak is uitgevoerd (in percentages) 

Percentage 
N=364 

onvoorwaardelijk niet vervolgen 	 14.8 
voorwaardelijk niet vervolgen 	 6.0 
alsnog veroordelen 	 47.5 
betrokkene was reeds veroordeelds) 	4.7 
enders 	 2.2 
onbekend 	 24.7 

N) Dit betreft voorwaardelijke veroordelingen waarbij 
dienstverlening als bijzondere voorwaarde was opge-
legd. 

In de categoric "enders" Hardt drie keer gratie genoemd 
an vier maal con afwijzing van do vordering tot tenuit-
voerlegging van eon voorwaardelijke straf. Eon keer 
moest de zaak nog opnieuw op de zitting komen. 
Do categoric 'alsnog veroordelen' kan nader Norden ge-
specificeerd near soort straf en, voor zover het eon 
vrijheidsstraf betrof, near aantal dagen onvoor-
waardelijk, respectievelijk voorwaardelijk. Ook word de 
duur van de proeftijd genoteerd. 
Van de 173 veroordeelden word ons bekend dat 14 personen 
toch nog eon onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kregen op-
gelegd: 4en persoon kreeg eon dog; eveneens thin persoon 
kreeg eon onvoorwaardelijke straf van 14 dagen; acht 
personen eon onvoorwaardelijke straf van 30 tot 90 dagen 
(Assen 2, Almelo 4, Breda 1 en Haarlem 1); vier personen 
kregen eon straf van 98-124 dagen onvoorwaardelijk (Al-
melo 3 en Alkmaar 1). 
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Men zou misschlen hebben verwacht dot or na eon gunstig 
verloop van do dienstverlening, overeenkomstig de doel-
stellingen, geen onvoorweardelijke gevangenisstraf meer 
zoo worden opgelegd. Aangezien dit loch nog voorkwomp 

orogen we veronderstellen dat het de in verzekering of 
voo rrrrr st doorgebrachte tijd betrof. Personen die 
warden gearresteard in arrondiasementen wear men volgens 
het Amstordamse modal werktls, waren den mogellik 
slechter at dan andaren. 

We zijn nagegaan, of de 14 onvoorwaardelijke straffon 
qua dour overeenkwamen mot hat aantal dagen dat men had 
doorgebracht in verzekering of preventieve hechtenia. 
Dit ken nor 12 gevellen; bij acht ervan kwamen de aan-
teflon dagen inderdaad vrij nauwkeurig overeen. Drie 

keer was or eon preventieva hechtenis geweest van 20 el 30 
dagen, en word no eon geslaagde dienstverlening toch nog 
eon onvoorwaardelijka vriiheidestraf opgelegd van 3 8 
vier maanden. 
In totaal 114 personen kregen eon voorwaardelijke 
vrijheidestraf. Verder kregen 61 personen een geldboe-

to, an 27 eon ontzegging van de rijbevoegdheid. Dat het 
totaal van al doze straffen boven de 173 uitkomt, is eon 
govolg van het felt dat corns gecombineerde straffen 
warden opeelegd- 
Wanneer we de beslissingen OP 0M-niveau (onvoor-
waardelijk of voorwaardelijk niet vervolgen, at den niet 

na geslaagde dienstvorlening) vergelijken met wart de 
officieren v66r aanvang van de dlenstverlening hadden 

beloofd, den kunnen we constateren dat zij in het alga-
mean hum mord hiulden. Zoven hoer hadden ze gorged, 

voorweardelIjk nlet te zullen vervolgen, maar volgde or 
na do dienstverlening eon onvoorwaardelijk niet ver-
volgen. Andorzijds kwam hat twee keer tot eon 
veroordeling door de rechter, wear de OvJ had beloofd no 
lien geslaagtie dienstverlening onvoorwaardelijk to zullen 
seponeren. 

Voor de rechters Is het niet nodig eon dergelijke verge-
Hiking to maker': wanneer er immers goon sprake was van 
gen uitstel van vonniswijziging "sec", stonden ofwel in 
hot proces-verbaal van do zitting °fuel in het eindvon-
nis nauwkeurig de consequenties van het al dan niet vol-
gene afspraak tritvooren van de dienstverlening. 

13  Men onderschaidt het Heapsa modal, dat wil zeggen 1) 

vo rrrrrr st, 2) ,vrij an 3) zitting + alanog 
straf(deel) uitzitten, an het Amaterdamse model, dat 

mil zeggen 1) voo rrrrrr t 2) vrij on 3) zittine + straf 
conform  I. (Zia hierover het 1100C-rapport 
van A.C. Berghuis an L.C.M. Tiggas 'Voorlopige 
Hechtenis t toepassing. schorsing an zaken met lenge 
duur' Staatsuitgeverij Den Haag, 1981). 



• Zoals men zich herinneren zal, vroegen wij aan de 
officieren on rechters wet voor onvoorwaardelijke straf 
zij zouden hebben geeist/opgelegd, wanneer or geen expe-
rimenten mat dienstverlening waren geweest, met andere 
woorden wanneer zij niet voor dit alternatief hadden 
kunnen kiezen. Voor zover het rechters betreft, lijkt 
het interessant nu eons na te gaan, of zij na een ge-
slaagde dienstverlening onder de strafmaat bleven die ze 
zich zonder dienstverlening hadden voorgenomen. Zo niet, 
dan zou hier misschien een aanwijzing kunnen liggen voor 
het bestaan van eon "aanzuigende werking", waarover in 
het voorwoord weird gesproken. In 13 van de 14 zaken, 
waarin eon onvoorwatirdelijke vrijheidsstraf ward opge-
legd, was het mogelijk no to gaan tot hoeveel dagen 
onvoorwaardelijk de rechters zouden hebben beslist. Geen 
enkela rechtbank legde :neer dagen onvoorwaardelijk op na 
eon geslaagde dienstverlening, dan de ondervraagde 
rechter zonder mogelijkheid tot dienstverlening near ei-
gen zeggen zou hebben opgelegd. Drie gevallen echter 
lopen in het oog, omdat dear het aantal dagen onvoor-
waardelijk hetzelfde was els het aantal dagen waartoe 
volgens de rechters ook reeds zonder dienstverlening zou 
zijn besloten. 

Eenzelfde vergelijking maakten we ten aanzien van voor-
waardelijk opgelegde straffen: hoeveel dagen voor-
waardelijk zou de rechter hebben opgelegd els 
dienstverlening nog niet tot de mogelijkheden had be-
hoord, on hoeveel dagen voorwaardelijk volgden or nu op 
eon volgens afspraak uitgevoerde dienstverlening? Hier 
hoeft natuurlijk geenszins to worden verwacht dat or 
geen voorwaardelijke straf moor zal volgen na eon ge-
slaagde dienstverlening. Immers, dienstverlening zou in 
pleats van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf komen, 
niet in pleats van de voorwaardelijke. Voor slechts 11 
van de 114 gevallen waren elk van beide gegevens voor-
handen. Toch leveren daze zaken eon interessant beeld 
op: in 9 ervan komen de aantallen dagen voorwaardelijk 
ongeveer met elkaar overRen. In twee gevallen kregen 
dienstverleners die het work volgens afspraak hadden 
uitgevoerd circa 60 dagen voorwaardelijk, wear de 
rechter enders 120 dagen zou hebben opgelegd. Nergens 
overschreed het aantal dagen voorwaardelijk ne eon vol-
gens afspraak uitgevoerde dienstverlening dat van het 
aantal dagen dat de rechter had beweerd op to zullen 
leggen wanneer de mogelijkheid tot dienstverlening or 
niet zou zijn geweest. 

Wat betreft de proeftijden zijn we nagegaan, of hier eon 
significant verschil in duur tussen de verschillende ar-
rondissementen optrad. Immers, hoe korter de duur van de 
proeftijd, des to minder zwaar drukte eon voor-
waardelijke straf op de betrokkene, on des to "alterna- 
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Hover" was de dienstverlening. In Assen on Zutphen 
bleek hot gebruikelijk. in combinatie met eon succes-
voile dienstvarlaning eon "symbolischen proeftijd van 
maximaal eon week to goven (Assen 31 keel-. Zutphen 13 
keer). 

7.5.2 Beslissing nadat de dienstverlenina Met volgens ef-
siraak was uitnevonrd  
Van do 44 keer dat do dienstvorloning voortijdig word 
beeindigd. was dit vier meal het gevolg van ziekte van de 
dienstvarlanor. dria meal van familia- of ender° social:: 
omstandigheden. 12 meal van persoonsgebonden omstandig-
haden an vier meal van het ontbreken van begeleiding. Ken 
man doze (23) redenen nog onderbrengen ander do catego-
ric "overmacht". moeilliker is dat bij workweigering 
(7x), het niet nakomen van afspraken (7x) on eon slechto 
motivatie van de dionstverlener (4x). 
Oak pl.:mode 4en par000n opniouw oen delict. weardoor met 
do dienstverlening niat eans kon warden begonnen. In 
twee gevallan bleat do radon van hot voortijdig beiin-

digen onbekend. 
We vermeldden reeds (in 7.3) dat vooral de zoer langduri-
ge dienstverleningen niat altijd volgens efspraak werdon 
uitgevoord. We willen nu verder nagaan. hoeveel van de 
afgesproken uran or nog wal door de dienstverlener 
worden volgemaakt. In 7.3 word gemald dat 7 dionstver-
loningan van moor dan 150 uur niet volgons efspreek 
warden uitgavaerd. Van elk hiervan waken we, hoeveel 
uren ze wel gewerkt hebben: vier ervan sleagden erin, 
moor den de halft van de uren ton uitvoar to brengen: de 
drip andaren achter haalden nog niat do halft. Dertig 
"mislukte dienstverleningen lagen qua duur tussen de 30 
en 150 uur. Hiervan warden or 16 veer moor dan du helft 
voltooid: 7 haaldan dit niet en van 7 15 het mental gore -

aliseerda uren onbekand. 
Van de 44 dianstverleners die hun dienstverlening Met 
valgens afspreak ten ultvoor brachten. werden or 10 on-
voorwaardelijk Met vervolgd. 4 warden wel verder 
vervolgd (mear waren op het moment van onze registratie 
nog niat veroordeald) an 19 kregen eon veroorduling. 
waerven 18 tot eon vrijhaidsstraf. In 11 zaken bleven de 
verdure justitiOlo stappen ons onbekend. Ho zullen nu 

nador bazien, wet van do 18 genoemde veroorcialingen tot 
eon vrijheidsstraf de inhoud was: twee parsonen kregen 
gen onvoo aaaaa delijka gevangenisstraf van 6 respec-
tievalijk 7 dagen, drie eon onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf van 14 dagen tot eon meand. 9 van edn tot drie 
maanden. on vier van drip tot zas maanden. Da gemiddelde 
duur bedroog twee maanden. 
Onvoorwaardelijke streffen van drie tot vas maanden 
warden opgalegd in Assen (1x7. Almelo (1x) an in Zutphen 
(2x); van 44n tot drle maanden in Groningen (2x). in As- 



son (1x), in Almelo (5x) on in Zutphen (1x). En straf 
van 14 dagen tot eon maand ward opgelegd, en wel to 
Groningen. Eon onvoorwaardelijke straf van minder dein 14 
dagen word eon keer opgelegd te Zutphen, on eon keer to 
Breda. 
We gingen no, of degenen wier dienstverlening niet tot 
eon goad einde was gekomen, vervolgens ook de onvoor-
waardelijke straf kregen die de rechters hadden genoemd 
ingeval or goon experimenten met dienstverlening waren 
geweest (dit weer met het oog op eon eventuele "aan-
zuigende working"). Van 14 rechters ward ons dit bekend. 
Zeven rechters hielden zich bij hun voornemen, zes an-
deren straften milder. E‘n rechter evenwel, die eerst 
eon onvoorwaardelijke straf van 50 dagen in het hoofd 
had, legde or na de mislukte dienstverlening een op van 
120 dagen. 
Eon voorwaardelijk strafgedeelte ward opgelegd aan 11 
van de 18 tot een vrijheidsstraf veroordeelden. Van 5 
personen is wel bekend dat eon deal van hun straf voor-
waardelijk was, maar niet hoeveel dagen dit betrof. Van 
twee personen word in het geheel niet bekend of ze ook 
eon voorwaardelijk strafdeel kregen opgelegd. De voor-
waardelijke straffen varieerden in duur van eon week tot 
drie maanden: eon voorwaardelijke straf van eon week, 3 
van twee waken tot eon maand, on 7 van eon tot drip 
maandtan. Eerder zeiden we, dat 18 van de 19 veroordeelden 
eon vrijheidsstraf kregen opgelegd. De resterende 
dienstverlener kreeg alleen eon ontzegging van de rijbe-
voegdheid. Geldboetes en/of gecombineerde straffen 
kwamen hier volgens onze gegevens in het geheel niet 
voor. 
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8 SAMENVATTING EN CONCLUS1E$ 

A',.- 
(In het kader van de experimenten met Dienstverlening 
verrichtte hiie Wetenschappelijk Onderzoek en Documenta- 
tiecentrum (P ODC) onderzoek in acht door de Minister van 
Justitie aangewezen proefarrondissementenj In elk 

• hiervan (Alkmaar, Almelo, Assen, Breda, Groningen, 
Haarlem, 's-Hertogenbosch en Zutphen) bleek veel animo 
voor do Dionstverlening te bestaan, behalve misschien 
bij de justitiile autoriteiten te 's-Hertogenbosch. 

dit aerate deelrapport wordt verslag gedaan van een 
gedeelte van het onderzoek, waarvoor het materiaal ver-
zameld ward in de periode 1 februari 1981 tot 1 mei 1982. 

Zowel persoonlijke als delictgegevens van 453 dienstver-
loners worden besprokeniOf en op welke wijze daze af-
waken van die bij de totale populatie van verdachten 
welke volgens de richtlijnen van de Voorbereidingsgroep 
Experimenten Dienstverlening (VED) in aanmerking hadden 
kunnen komen voor dienstverlening, zal in het derde 
deelrapport (to verschijnen ongeveer september 1983) 
ultvoorig aan de orde komen. In hoeverre ze afwijken van 
die van do groep verdachten ten aanzien van wie een aan-
bod tot dienstverlening ward afgewezen, zal in het 
tweede deelrapport (te verschijnen omstreeks juni 1983) 
worden besproken. 

Dienstverleners waren over het algemeen mannen van can 
jeer of twintig. Van do groep als geheel was twee derde 
zonder work. Gegevens over opleiding an arbeid doen ver-
moeden dat de sociaal-economische status betrekkelijk 
bag was. Het soort misdrijven in verband waarmee 
dienstverleningen tot stand warden gebracht, was in bij-
na de helft van de gevallen can vermogensmisdrijf, en wel 
voornamelijk zoals omschreven in artikel 311 Sr. (gekwa-
lificeerde diefstal), an voor bijna een kwart een 
verkeersdelict, an wel voornamelijk zoals omschreven in 
artikel 26 WVW (dronken rijden). Ongeveer 10 procent van 
elle dienstverleningen kwam tot stand near aanleiding 
van can agressief delict. 
Meer den de helft der dienstverleners was al eens eerder 
met justitie in aanraking geweest. Zowel met het Open- 
bear Ministerie (OM) els met de Rechtbank of het Ge- 
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rachtshof kondon dianstverlaningen tot stand warden 

gebracht. Oecturende de onderzoakpariode trad or eon op-

merkellike verschuiving op in do richting van 
rechterlijke modalitaitan. Per 1 mei 1982 was bijna 70% 
van de dienstverleningen door de Rechtbank/hat Hof toe-
gezegd. tarwij1 ruim 30% met hat OM was overaengokomen; 

In Januari 1982 was doze vorhouding nog half on half. 
Op 0M-niveau warden zavan verschillande modaliteiton 
toagepast; het moot frequent kwam voor do modaliteit 
onvoo aaaaa delijk sepot, mits de dienstverlening volgons 
afspraek was ultg aaaaa d. De rachters paston eon drietal 
verschillando modaliteiten too; voornamalijk dienstver-

'ening in hot kader van eon ultstel van vonniswilziging. 

Er zijn  a °pigs aanwilzingan your. dat hot ON vooral 
geneigd Is dienstverleningen ovarean to komen met 
jougdigan van 18-20 jaer. Ongovear do halft van do 
dienstvarleners met wie het OM eon overaankomst stoat. 
was first offender; op het olives., van de rochtbank was 

dit aandeal eon derda. 
Do VED advisearde indertijd dionstverlening toe to 
passen 	in 	pleats 	van 	onvoorwaardelijko 
vrijhaidsstraffan.   hot onvoorwaardelijk duel 

maximeal 6 maanden bedroog. Hiertagenover 'toldo zij 

eon maximum aantal uren dienstvarlening van 150. In do 
Prektijk blijkt men hover eon verhouding van ongovear 3 

maandan ono aaaaaaa delijk teganovar del genoemda 150 uur 
to hantoren. Voorzover do dienstverloning dienda ter 

aaaaa nging van eon vrijhaidsstraf van longer° duur. be-
stand de nalging het aantal uran tot boven de 150 to 

laten oplopen. Projecten van moor den 300 uur waren 

achtar uitzonderlijk. 
Do aard der merkzaambeden was voor moor den do helft van 
de dienstverlaningen ondarhouds-. reparatia- on 'chil -
d k. Meastal ward dit verricht ten behoove van in-

stellingan in de welzijossector. Klussen on bos- an 
tulnwerk vormden ongeveer eon dards; van de workzaamha-
den. Van clan directe relatie tussen de nerd van hat 

1 , misdrijf on de card van het work was in het algemoon goon 
1 
sprake. 
Veer lets molar den eon kwart van do dienstverlanors was 

hat work ean fulltima bezigheid, voor eon kwert 
parttime. on lets minder den eon derde verrichtte hat 
work 's-avonds an in de weekends. In dit opzicht ware., 

Qr duidelijko verschillen tusson werkanden on niet-

workenden. 
In het algemaan is het mogelijk gableken voldoende on ge-
schikte dienstverlentngsprojecten to vinden. 
Soar de begeloiding van de dienstverlenor zorgda moestal 
;emend van de racl ing, af an tog ean advocaat. Tus-
eon do begaleiders on laden van de rechterlijko macht mat 
wig do dianstverlaning ward aangegaan. bestond wainig 
ovareonstemming vow- wet betroft hun motivatie on do 

dienstverlening tot stand to latan komon. De voorba- 



raiding van de dienstverlening kostte zowel de • 

begeleiders als de laden van de rechterlijke macht moor 
tijd dan de gebruikelijke vormen van afdoening. Bij de 
begeleiders kwam eon hoeveelheid van 8 uren het meest 
voor, de officieren en rechters noemden meestal eon tijd 
tot maximaal 1 uur extra. 
Wet de berichtgeving eon de justitiale autoriteiten be-
treft is or (nog) goon sprake van eon eenduidige aanpak. 
Voor bijna de helft van elle dienstverleningen word daze 
verzorgd door reclasseringsmedewerkers; dit gebeurde 
vooral to Alkmaar, Almelo, Breda en den Bosch. In 
Groningen an Assen (bijna eon derde van het totaal) ver-
zorgde steeds de dienstverleningscoOrdinator de 
berichtgeving; in Zutphen was het vaak eon combinatie 
van personen en in Haarlem meestal de dienstverlener 
zelf. 
Hoewel 30% van de betrokken begeleiders on leden van de 
magistratuur kleine of grote problemen verwachtte, word 
niettemin 90% van de dienstverleningen volgens afspraak 
uitgevoerd; eon percentage dat op zichzelf bemoedigend 
ken worden genoemd, hoewel het vanzelf spreekt dot eon 
geslaagde afloop niet het enige succescriterium ken 
zijn. 
Leeftijd, geslacht, het al don niet hebben van eon baan, 
aard van het dienstverleningswerk en aard van het delict 
leken de kens op eon geslaagde afloop niet to vergroten 
of to verkleinen, hoewel het gunstige verloop bij 
verkeersdelinquenten opmerkelijk genoemd ken worden. Het 
aantal uren dot de dienstverlening zou moeten duren, 
week in 15% af van de voorstellen der VED. Zowel bij de 
dienstverleningen die minder uren in beslag namen den 
hat geadviseerde minimum van 30 uur, els bij die welke 
moor uren bestreken den het geadviseerde maximum van 150 
uur, warden significant moor projecten niet volgens af-
spraak uitgevoerd. 
Op enkele uitzonderingen na hield de magistratuur zi ,ch 
aan do afspraken die in verband met dienstverlening 
waren gemaakt over de verdere strafrechtelijke afdoe-
ning. Enkele malen was de eindbeslissing gunstiger clan 
beloofd, enkele keren ook minder gunstig. Niet een 
rechter gaf moor dagen onvoorwaardelijk no eon geslaagde 
dienstverlening dan hij/zij dacht to zullen hebben °Pee -
lead wanneer de mogelijkheid tot dienstverlening niet 
had bestaan. Sporadisch kwam het voor dot eon rechtbank 
uiteindelijk evenveel  dagen onvoorwaardelijk oplegde (no 
eon geslaagde dienstverlening), als de ondervraegde 
rechter gezegd had to zullen opleggen zonder moge-
lijkheid tot dienstverlening. Meestal echter volgde or 
goon onvoorwaardelijke straf moor no het volgens af-
spraak ten uitvoer brengen van de dienstverlening; 
wanneer dit toch zo was, kwam het aantal dagen onvoor-
waardelijk, op eon enkele uitzondering no, overeen met 
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hat aantal dagan dat whs doorgebracht In hat kader van 
can InverzakerIngstellIng of praventiove hochtanis. 
813 dagenon dig de dionstvarlenIng niet volgens afspraak 
voltooiden was dIt In rules da helft der gevallen toe to 
schrijvan aan aaaaaa cht (zIakte. familIa-omstandighodan 

De onvoorweardelijke vrIjhaidsstraffen die alsnog warden 
opgelegd nadat eon dIanstvarlenIng nick %wagons afspraak 
was uItgovoard • haddan eon gamiddelda duur van two. 
maandan. 

• 



1. 

Pleats: 	  

Datum van invullIng: 	  

rketnummer: 

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN IMENSTVERLENER 

I. Geboortedatum• 	  

2. Geboorteplaats: 	  

3. Geslacht 	El man 

VrOIAI 

4. Leefsftuatie 

El woont bfj ouders/famille 

(::Ialleenstaand (dus zonder partner, zonder kinderen) 

(Dwoont met partner, zonder kinderen 

0 woont met partner en kind(eren) 
El woont zonder partner maar met ,ind(eren) 

El enders, nl. 	  

S. Woonsituatie 

eigen huhs 

0 huurhuis/flat 
El op kmsers/in kosthuis/in pension 

logeeradres 

E3 enders, ni. 	  

6. Ooleiding 

REGISTRATIEFORMULIER I  (WEL DIENSTVERLENING) 
(in te vulien bij aanvang van de dienstver-

lening) 

0 Basisniveeu (1.0., 8.L.0.) 
El Ultgebreid lager onderwijs (buicengewoon onderwijs, VW° - lagere klassen. HAVO - lagers klassen. 

MAYO, L.8.0.) 

▪ Middelbaar onderwijs (VWO - hocere klassen, HAVO - hogere kiassen, 

El Roger onderwijs (Univ. onderwijs, 

O nog bezig met een °yielding, nl. 	  

▪ niet in te delen 

onbekend 

BIJLAGE I 



7. Meet betrokkene work? 	  

4 
nee El 

Oa. Betrokkene is: 	 9a. Soort werk en lunette van betrokkene 

schollerfstudent 

El hulsvrare 

.rb.id,ongmhikt 

werkzoekende, mar heeft tot 
nu toe gam bean kunnen vinden 

anderezIns Met in arbelds-
proem's oegenoamn 

Elb. Iron van Inkcasten 

Inkcaen van partner 

0 vageld obders 

sochle ultkering 	 part-time 

0 enders. nl. 	 [3 ruil-turse 

onbekend 

Bc. Had betrokkene vroeger we] went? 

. 

Eli. 

dd. Soort work en lunette van betvokkene 

(laatste bean) 

Be. Ostia van kallndlgfng: 

	 (amand • jaar) 

9b. Markt betrokkene zellstandlg of blS en bedrljf 

Li zelfstandlg 

in loondlenst 

enders, nl. 	  

9c. Aantal werkuren per week 

9d. Datum warop betrokkene in huldlge functle 

begon te vete, 

	 (maand • jeer) 

9e. •SItuatle veer holdlge bean 

volgde oplealing 

0 was zonder work 

0 was werkaam. nl. els 	  

El onbekend 

10. Heft betrokkene al wins -In georganIseen1 verbend- onbetaald werk verrIcht? 

0 nee 

fjj j., nl. els 	  ten behoeve van 	  

Li onbekend 



DELICTGEGEVENS ! 

II. Wanneer ward het delict gepleege 

op 	  

12. Aard van het delict zoals omschreven in de overeenkomst 

0 vermogensdelict 	naar vraag 13 

seksueel delict 	naar vraag 14 

agressief delict 	naar vraag 15 

▪ verkeersdelict 	naar vraag 111 

▪ drugsdelict 	 naar vraag 17 

0 ander delict, ni. 	  

• combinatie van delicten, nl. 

13. Wetsartikel 	delictomschrijving (Sr) 

0 art. 225/227 	 - vaisheid in geschrifte/fraude 

0 art. 310 	 - eenvoudige diefstal 

O art. 311 	 diefstal in vereniging en/of braak 

0 art. 312 	 - defstal met geweldpleging 

0 art. 317 	 - afpersing 

0 art. 321 	 - verduistering 

0 art. 322 	 - verduistering in dienstbetrekking 

17 art. 326 	 - oplichting 

0 art. 416-417 	 - heling 

O ander art., ni. 	  

14. Wetsartikel 	delictomschrijving (Sr) 

0 art. 242 	 verkrachting 

0 art. 242-245 	 - gemeenschap met kinderen 

0 art. 246 	 - aanranding 

0 art. 247 	 - ontucht met minderjarigen 

0 art. 249 	 - ontucht door ouders, onderwijzers etc. 

O ander art., ni. 	  

15. Wetsartikel • delictomschrijving (Sr) 

naar de betreffende vragen 

Ei art. 138-139 	 - hub- en iokaalvredebreuk 

0 art. 180 (Jo. 181-182) 	- wederspannigheid 
0 art. 141 	 - openlijk geweld met vereende krachten tegen personen of goederen 

LI art. 285 	 - bedreiging 

0 art. 300.1, 301.1 	- eenvoudige mishandeling 

• 1g:  12. 2.3, 301.2,3, 	- gekwalificeerde mishandeling 

0 art. 307, 309 (Jo.309) 	- dood of letsel door schuld 
1:1 art. 157, 158 	 - brandstichting 

art. 350 (jo.354) 	- vernieling 

0 ander art., nl. 	  



16. Wetsartikel • delictoaschrijving (WI) 

• art. 26 	 - rijden ander invloed 

O art. 36 	 - lanai of dood door schuld 

O ander art., nl. 	  

17. Wetsartikel (OpitparetI 

O art. 2. Pince, 10, lid 	 

O art. 3, Juncto II. lid 	 

O ander art., nl. 	 

It eat as de schade  t.g.v. het eisdrijf7 

• Cr was gain ached' 

• aan personen, ,ii. 	  
(lloonover in geld uit te drukken) voor eon badrag van • J. 

▪ can goaderen, nl. 	  
(Voorzovor in geld uit ti drukkan) voor Gen badrag van • I. 

O towel aan personen als aan goadertn, al. 	 

(Voorzover in geld tilt ta timings) 'oar eta bedrag van • I. 

19. Schadertgeling 

Is Cr een schadaregeling tot stand gekcnon7 

O n.v.t. 

El Ja 	 Wat Itiold don int —• 

El nee —÷ warn Met/ --e 

20. Wet was Net lets& t.g.v. hat arisdrijf7 

O gam lits.! 

El MO 

O ziekenhuis minder don 4 token 

0 zeiltenhuis seer den 4 woken 

El blijvend twaar-letsel 

• levensgevaarlijk gewond 

• dodellik gonad 

• onbekend 



111. 

21. Is er een preventieve hechtenis geweest n.a.v. bovengenoemd delict? 

nee 

ja, van 	  tot 	  

	  Net betrof can 	inverzekeringstelling 

inbewaringstelling 

El gevangenhouding 

22. Ward de verdachte al cans eerder vervolgd en/of veroordeeld wegens een 

mIsdriy? 

onbekend 

El nee 

▪ ja, het betrof art 	 van 	 (wet) 

	 ■ 	Wanneer ward de sack afgedaen? 	  (maand ja 

GEGEVEN5 IIETREFFENDE DIENSTVERLENINGSOVEREENIMST 

23. Initiatief 

WI° nam het Initlatief tot het slui ten van can dienstverienIngsovereenkomst2 

onbekend 

ri verdachte 
0 politiefunctionaris 
0 advocaat 
0 reclasseringsambtenaar 
O iemand die zich opwierp als contactpersoon voor het werkobject (anders dan slachtoffer) 

0 slachtoffer 
• Iemand enders, nl. 	  

.24. Met wie is de dienstverlening overeengekomen of afgesprokenl 

Ej met officier van Justitie, mr.  	 Maar vreag 25 

0 met de rechter, sr.  	 'war vraag 27 

14 0 poll tierechter 9meervoudlge korner 

25. De Officier van Justitie  verplicht zich in de strafzaak 

• onvoorwaardelijk niet te vervolgen 

• voorwaardelijk niet te vervolgen onder de biJzondere voorwaarde 	  

El 
wanneer hem Is aangetoond dat dienstverlening naar behoren is verricht; onvoorwaardelijk 
niet te vervolgen 

O
wanneer hem is aangetoond dat de dienstverlening near behoren is verricht, voorwaardelijk 

niet te vervolgen onder de bijzonder voorwaarde   

El anders, nl.   

• n.v.t. 

• onbekend 



26. ft de rechter-Conolosarls/raadkamer betrokken (usenet) 01j het project? 

DI," 
door. 	attorsing/opheffIno der voorloplge hechtenis te rul lei, battle's 

O -der,. nl. 	  

O oneeklmd 

27. Cle rechter heeft de verdachte toegezegd 

• vonnIewljzIng ult to atellen 

O enders, nl. 	  

▪ onbekend 

' 26 . iltea van Intialling/Persoon veer of btj vie de dfenatverlenIng tel warden verrIcht 

29. Aard no de to verrtchten nrtzeasheden 

door naor vrazzq 28 

30. Aantal to werken unn/oevano no het werk 	  

31. Worktljden 	  

32. hat= waarop de ennstverlenIng met zljn afgeoloten 	  

33. ContaCtperSoon In het Pro:cleat 

Rem: 	  

Functle: 	  

Berelkbeer op adrys: 	 / tot. 	  

34. Is Cr nn &kW@ tocsin de dIenstverlener so degene/de Instant1e voor els de dieostvorloning 

wordt ultgevoord? 

net 

O Ja --O 	bekende 

O endorsees. n1. 	  

• onbekend 

75. ProblersoplossIno 

Tot vie kan de contactpervoon op het project lick wenden IndIen Cr problenen drelgen/rljzen 

011 do paneling van de dlenstverlenIng? 

reclasserIngsambtenaar 

0 advocaat 

E:1 leund coder,. nl. 	  



36. Berlchtgeving 

Wie verzorgt de berichtgeving aan de RechterlUke macht (zittende 6f . staande magistratuur) 

Nam. 	  

Functie: 	  

Bereikbaar op adres: 	  / tel. 	 

37. Rulmte voor eventuele opmerkingen 

38. Datum (eerste) zitting 	 / El n.v.t. 

39. Had de.  verdachte een raadsman? 0 ja 

0 nee 

0 onbekend 



r41.1 % ,..4,14  

n wit • en 

, v4itato 

OUDERZOEK DIENSTVERLENING WODC 

Casusbespreking (beginstadium) 

I VERSIE II I 

BIJLAGE II 

(met begeleider van de dienstverlener of coordinator)  

Naam geinterviewde: 	 . (tie ook reg. form. I, 
vraag 35) Functie. 	  

Datum van invulling. 	  

Parketnr. van verdachte. 	  (nacheckcn bij ge- 
interviewde) 

1. Waren er t.a.v. deze dienstverlener nog andere initiatieven overwogen 

die tot doel hadden een vrijheidsstraf te vermijden? 

n onbekend 

n nee 

EJ ja, nl. 

4 

en well  door 	 

zal dit 66k doorgang vinden? 

El i a  
0 'nee 
0 onbekend 

2. Op welke grond is deze verdichte in aanmerking gekomen voor 

dienstverlening? (ENQ: doorvragen naar soc. omstandigheden, 

strafrechtelijk verleden etc.) 

C, 



3. Vat was voor u de grond/aanleiding cm in dit neval de verdachte 
te begeieiden in het project? 

4. Was or gemakkelijk een 
geschikt project te vinden? 

Nee 	  

Ja 

5. Door wie word het werkproject ge-
vonden? 
Functie: 	  
To: 	  

6. Acht u dit froject geschikt 
voor doze verdachte? 
(Eng: oventueet doorvragen 

near motivatie van dienet - 

veriener) 

r Waren or aanwijtbare oor-
Taken? 

rl . Ei nee 

ja, ni. 



7. Wat verwacht u van het verloop van deze dienstverlening? 

El zal probleemloos verlopen 

ri kans op kleine problemen, nl. 

LII kans op grote problemen, nl. 

Wat denkt u dat eventueel uw bijdrage kan zijn om deze 

op te lossen? 

8. (Env Indien de getnterviewde dezelfde persoon is ale 

de initiatiefhemer tot de dienstverlening) --) 

Heeft deze dienstyerleningsovereenkomst /- 

afspraak u extra tijd gekost in vergelijking 

met de traditionele vormen van begeleiding? 

[II nee 

fl ja, minuten/uren 



zoeit• en 

BIJLAGF, III 

ONDERZOEK DIENSTVERLENING WODC 

casusbespreking (beginstadium) 

I VERSIE I Al 	(met R.M. in geval van overeenkomst/afspraak) 

Naam geTnterviewde:  	(zie ook reg. form. I, 

Functiv  	vraag 23) 

Datum van invulling. 	  

Parketnummer verdachte.  	(nachecken bij ge- 
interviewde) 

I. Heeft u naast Dienstverlening nog andere mogelijkheden over-

wogen om een vrijheidsstraf te kunnen vermijden? 

[--1  onbekend 

[11] nee 

[I] ja, n1 	  

Zal dit ddk doorgang vinden? 

[1:1 Ja 

[I  nee 

	 onbekend 

2. Wanneer de mogelijkheid tot Dienstverlening er niet zou zijn, en 

u voor/bij deze verdachte een vrijheidsstraf had geeist / 

opgelegd, hoeveel dagen zou deze dan ongeveer hebben bedragen? 

± 	 dagen 

[] niet van toepassing 

Lii onbekend 



3. Mat was voor u de grond am in dit geval  een dienstverlening — 

.overeen te komen/voor te stellent 

(tilt: doorvragen naar eon. omstandigheden, atrafreehtelijk 

verteden sta.) 

4. Was het gemakkelijk een geschikt project te vindent. 

D nee 	Waren hiervoor aanwijsbare 

ja 

oorzakent 

nee 

ja. nl. 

5. Door wie werd het werkobject gevonden? 

Functie: 	  

te: 	  

6. Acht u dit project geschikt voor deze verdachte? 

(ENQ.: eventual doorvragen naar motivatie van dienstvertener ) 



7. Wat verwacht u van het verloop van deze dienstverlening? 

zal probleemloos verlopen 

kans op kleine problemen, nl. 

kans op grote problemen, nl. 

Waarom wilt u de verdachte niettemin een kans geven? 

8. Heeft deze dienstverleningsovereenkomst/-afspraak u extra 

tijd gekost in vergelijking met de traditionele vormen van 

afdoening? 

1:1 nee 

[1] ja, nl. + 	  minuten/uren 



Pleats: 	  

Datum van invulling: 	  

parketnummer: 

1. Berichtgeving can Rechterlijke Hecht (R.M.) 

Heeft de persoon die bij aanvang ward aangewezen als berichtgever can de zittende of staande 

Rechterlijke Macht de gehele berichtgeving verzorgd? 

ie • 
naar vraag 3 

3. Zijn er tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst tot/afspraak aangaande • 

de dienstverlening aangebracht? 

El nee 

naar vraag $ 

REGISTRATIEFORMULIER II 

(in te vullen na afloop van de dienst-

verlening) 

El nee 

2.a Waarom niet? 

2b. Wie is thans de berichtgever? 

Naam: 	  

Functie: 	  

Bereikbaar op adres: 	 /tel. 	  

2c. Sinds wanneer is hij/zij dat? 

Sinds 	  

Dia 

4a. Het initiatief tot wijziging werd genomen door 

El de dienstverlener 

El de contactpersoon in het project 

1:1 iemand anders. hl. 	  

4b. De reden hiertoe was: 

BIJLAGE IV 



4c. Waren bestaat de wijziging7 

S. OltveerIng. 

Is de (mentueei gewijOgde) rflenstverleiving volgens afspraak uitgemerd? 

D i. 0 nee 

1. 
near mead I 	 nag 

Si. ganneer Is dit aim de R.M. berIcht? 	7.. Vat was de rodeo van het voortijdig befIndigen van 

batten  	 de dIenstverlenIngt 

6b. gat Is er deems besloten7 

LI onvoonmardelijk Met ti vervolgen 

vaormardelljk alit to vervolgen 
ander bijzondere voorwaarde 

to veroordelen, nl. tot 	 

El Anders, nl. 	  

El onbekend  

0 onbekend 
IJ O&M, van dienstverlener 

werkwelgering 

D ander, reden, nl. 	  

(grime zo volledig mogelijk toelichten) 

7b. Op welke datum was de dlenstverlener veer het !Nast 

op het werkproject? 

Datum 	  

7c. Hoeveel van de •fgesproken dienstverienIngsuren heeft de 

betrokkene wel gewerkt (welt deel heeft hlj voltoold7) 

	  v.d* 	  uur (of 	% van 

eat was afgesproken7 

7d. Wanneer Is dIt aan de R.M. berIcht? 

Datum 	  

7e. bat Is deem besloten7 

0 onvoorwaardelijk nIet te vervolgen 
voormardelijk Met te vervolgen ender bljzondere voorwurde 

El to vervolgen 

C:1 opheffIng van de scheming der voorloplge hechtenIs te Dere-
len 

0 te veroordelen. nl. tot 	  

0 enders, nl. 	  

0 onbekend 



BIJLAGE 5 

Gronden  voor dienstverleninn volt:ens de beaeleiders 

Grand N=666 x 

m) 	bij persoonsgebonden omstandigheden moat men vooral 
denken aan: initiatief kwam van de verdachte zelf, 
motivatie was aanwezig, dienstverlening was peda-
gogisch verantwoord e.d. 

mm) hier moat men denken aan by. dienstverlening ter 
genoegdoening, een gering strafrechtelijk felt, 
een licht strafblad e.d. 

XXX) bij 12 dienstverleners bestond de motivatie uit het 
gegeven dat de dienstverlener deal uitmaakte van een 
groep, waarvan de overigen uit de groep ook dienst-
verlening gingen doen. 
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persoonsgebonden omstandighedenm) 
dienstverlening is voor verdachte beter dan 
gevangenisstraf 
familia- en sociale omstandigheden 
werksituatie 
first offender 
andere grondmm) 
hulpverlening 
doorbraak van een recidivepatroon 

30.8 

15.9 
12.6 
12.5 
10.5 
9.0(KM) 

4.5 
4.2 



BIJLAGE 6 

Gronden voor dienstveriening volgens de ledon_ypn  de 
rechterliike macht  

Grand N=542 

- persoonsgebonden omstandighedenm) 	 26.0 
- andere grand KW) 	 17.0W) 

- good dienstverleningsaanbod 	 12.9 
- dienstverlening is voor verdachte beter 	11.3 

dan gevangenisstraf 
- first offender 	 10.3 
- werksituatie 	 7.0 
- doorbraak van eon recidivepatroon 	 5.9 
- hulpverlening 	 5.0 
- familia- en sociale omstandigheden 	 4.6 

N) en MO Zia voor de omschrijving van persoonsgebonden 
omstandigheden en andere grand bijlage 5. 

KKK) 	Bij 8 dienstverleners bestond de motivatie uit 
het gegeven dat de dienstverlener deel uitmaak- 
te van eon groep, waaraan de overigen uit de 
groep ook dienstverlening gingen doen. 



Pl./LACE 7 

Toelichtinq bli fiquur 6  
Verticaal is weergegeven het mantel maanden onvoor-
waardelijk, dat de officier of rechter zou hebben 
geist/opgelegd, wanneer de mogelijkheid tot dienstver-
lening niet had bestaan. Horizontaal is weergegeven het 
mental uren dienstverlening dat hier tegenover staat. De 
sterratjas an cijfers geven het mental dienstverleners 
man (X = 1). De stippellijnen begrenzen het gebied dat de 
voor de VED voorgesteldd termijnen bestrijkt (maximaal 6 
maanden onvoorwaardelijk versus maximaal 150 uren 
dienstverlenen). Als er onder daze maxima man lineaire, 
dat wil zeggen vaste omrekentabel zou zijn gehanteerd, 
dan hadden elle waarden gelegen op de lijn, die diagonaal 
door dit met stippellijnen begrensde gebied loopt. In de 
praktijk echter blijkt men relatief meer uren dienstver-
lening tegenover relatief minder maanden onvoorwaarde-
lijk te stellen; vandaar de grote dichtheid van 
sterretjes an cijfers rechts onder de diagonale streep. 
Men ziet op de afbeelding verder duidelijk, dat ook boven 
de voorgestelde maxima is uitgegaan. De dienstverlener 
van wie het sterretje links boven is omcirkeld, kon van 
geluk spreken: hij/zij kreeg slechts ca. 100 uren in 
pleats van man gevangenisstraf van 10 maanden onvoor-
waardelijk. De dienstverlener uiterst rechts was 
waarschijnlijk slechter af: ter voorkoming van een ge-
vangenisstraf van 4 maanden onvoorwaardelijk moest 
hij/zij meer den 600 uur dienstverlenen. 
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