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VOORWOORD 

Dit is het derde deelrapport over dienstverlening in het 
strafrecht voor volwassenen. Het eerste deel kwam uit in 
februari 1983, het tweede in juli 1983. In het voorwoord 
bij deel 1 ward de inhoud van dit derde deel reeds in het 
kort geschetst. Wat uitvoeriger wordt dat nu gedaan in 
het hierna volgende hoofdstuk 1. 
Het eindrapport zal in de loop van 1984 verschijnen in de 
reeks WODC-rapporten uitgegeven doorde Staatsiuitneverij 
te 's-Gravenhage. 

Een woord van dank 
Allen die aan de realisering van het hier te bespreken 
onderzoekgedeelte hebben bijgedragen, willen we 
hartelijk dank zeggen. Dit keer ward -vaak meer clan 
eens- een beroep gedaan op rechters, officieren, 
coOrdinatoren, reclasseringsmedewerkers en advocaten. 
Zeer veal werk ward verzet door ambtenaren van griffies 
en parketten in de acht proefarrondissementen; uit de 
vale dossiers die zij aandroegen warden door de negen in 
het voorwoord van deel 1 genoemde stagiaires de voor 
onze registratie benodigde gegevens overgenomen. Voorts 
danken wij mw. mr. M.A.C.L.M. Bonn en de hear N.J. 
Kruijswijk van de afdeling Staats- en Strafrecht van het 
Ministerie van Justitie voor hun medewerking bij de ma-
teriaalverzameling ten aanzien van gratie, en drs. J. 
Plantenga van het Sociologisch Instituut der Leidse uni-
versiteit voor diens statistische adviezen. 
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1 INLEIDING 

In de eerste twee deelrapporten werden diverse onder-
zoekresultaten gepresenteerd welke betrekking hadden op 
de groep verdachten die (in de periode februari 1981 tot 
mei 1982, in acht door de Minister van Justitie aange-
wezen proefarrondissementen) een voorstel tot dienstver-
lening deden, en op de justitiale reactie daarop. Hoewel 
het op zichzelf wellicht interessant was hiervan kennis 
te nemen, kan het beeld pas volledig zijn wanneer deze 
alternatieve wijze van strafrechtelijk optreden wordt 
geplaatst tegen de achtergrond van de strafrechtspleging 
in haar geheel. In dit derde deelrapport wordt getracht 
het blikveld aldus te verruimen. 
Allereerst echter wordt in hoofdstuk 2 een overzicht ge-
geven van de verschillen tussen de proefarrondissementen 
in organisatie en beleid, zoals die bestonden in de zo-
mer van 1983, en krijgt in hoofdstuk 3 een bijzondere 
vorm van dienstverlening, nl. die in het kader van 
gratie, speciale aandacht. 
Dan komen in hoofdstuk 4 drie deelonderwerpen aan de or-
de. 
In de eerste plaats wordt gezocht naar indicaties voor 
het al dan niet bestaan van een aanzuigende werking: 
lijken er met deze nieuwe sanctiemogelijkheid meer per-
sonen in het strafrechtelijk systeem terecht te komen 
dah er zonder die mogelijkheid in zouden zijn gekomen, 
of wordt een zelfde hoeveelheid mensen zwaarder dan 
voorheen gestraft? 
Ten tweede gaan we na, hoe intensief er van de moge-
lijkheid tot dienstverlening gebruik gemaakt is: welk 
percentage van alle (volgens de VED-richtlijnen) in aan-
merking komende verdachten deed -met succes- een voor-
stel aan de justitiele autoriteiten?" 
Ten derde wordt nagegaan of er sprake is van signifi- 
cante verschillen in persoons- en/of delictgegevens tus- 

°I Op 11 augustus deed de Minister van Justitie een 
nieuwe richtlijwinzake dienstverlening uitgaan (zie 
verder hoofdstuk 2); gevolgen daarvan voor de toe-
passingsfrequentie van dienstverlening vallen even-
wel buiten het kader van ons onderzoek. 

3 



4 

sen dienstverleners en andere in aanmerking komende 
verdachten (die ofwel in het geheel geen voorstel deden, 
ofwel zonder succes).° 2  
Hoofdstuk 5 is het verslag van een eindevaluatie die 
ward gehouden onder staande en zittende magistratuur, 
reclassering en advocatuur. De uitkomsten worden afgezet 
tegen die van de attitudemeting welke wij verrichtten 
voordat met de experimenten begonnen ward, en tegen uit-
komsten van ons onderzoek voorzover die een beeld geven 
van wet er in de praktijk gebeurd is. 
In hoofdstuk 6 besluiten we dit rapport met een samen-
vatting en conclusies. 

De formulieren die als onderzoekinstrument dienden, zijn 
apart gebundeld. Door geinteresseerden kunnen ze bij het 
WODC worden opgevraagd. 

02  Voor een vergelijking tussen de groepen verdachten 
wier voorstel wel en niet door justitie aanvaard 
werd, zie hoofdstuk 2 van deel 2. 



2 ORGANISATIE EN BELEID OP ARRONDISSEMENTSNIVEAU 

2.1 Algemeen 
Daar de Voorbereidingsgroep Experimenten Dienstver-
lening (VED) op organisatorisch niveau zeer veel aan de 
arrondissementen zelf overliet, lag het voor de hand dat 
de organisatie van de dienstverlening zich in de ver-
schillende proefarrondissementen op uiteenlopende 
wijzen zou gaan ontwikkelen. Inderdaad zal uit het ver-
volg van dit hoofdstuk blijken, dat dit in sterke mate 
het geval geweest is. Hoewel de VED met betrekking tot 
de justitiele aspecten van de dienstverlening wel 
strakke richtlijnen formuleerde, hadden daze toch niet 
de kracht van wet en waren de leden der rechterlijke 
macht niet gebonden zich eraan te houden. 
Het leek ons van groot belang de overeenkomsten maar 
vooral de verschillen zowel op organisatorisch als op 
justitieel niveau tussen de acht proefarrondissementen 
te beschrijven. Met de gegevensverzameling hiervoor ward 
door ons gewacht tot kon worden verondersteld dat de 
respectievelijke "modellen" een wat vastere vorm hadden 
aangenomen. 
In de periode maart tot juli 1983 warden in de proefar-
rondissementen zowel een vertegenwoordiger van de recht-
bank (meestal de president van de/een strafkamer) als 
een vertegenwoordiger van het OM bezocht voor een vraag-
gesprek over beleidsstandpunten en Organisatorische af-
spraken met betrekking tot de dienstverlening. °I I n  

dezelfde periode ward aan de acht colirdinatoren een vra-
genlijst toegezonden met vragen over overlegstructuren, 
projectwerving, procedures e.d. Verder hadden wij de be-
schikking over enkele verslagen van WODC-stagiaires en 
van Reclasseringsraden c.q. coOrdinatoren (zie litera-
tuurverwijzingen aan het einde van dit hoofdstuk). Op 
basis van al deze gegevens ward dit hoofdstuk geschreven 
in augustus 1983. Alvorens de arrondissementen afzon-
derlijk te behandelen zullen nu eerst enkele aspecten 

°I Een rechter gaf de voorkeur aan telefonisch contact. 

5 
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eon de orde gesteld warden, die boven het arrondisse-
mentsniveau uitstijgen. 

Nieuwe richtliin van de Minister van Justitie 
Op 11 augustus 1983 deed de Minister van Justitie eon 
nieuwe richtlijn (brief Stoats- en Strafrecht nr. 
695/283. zie bijlage 1) inzake dienstverlening uitgaan 
naar de Procureurs-Generaal, Hoofd-Officieren van 
Justitie en Reclasseringsraden. Hoewel doze datum na de 
bier besproken periode valt, noemen we toch de meest 
essentiale punten eruit, zodat men bij lezing van de 
volgende paragrafen ken zien dat de minister zich aan-
stoat bij reeds bestaande praktische ontwikkelingen. 
Under moor besloot de minister de maximale duur van de 
voorgenomen vrijheidsstraf terug to brengen tot 3 
maandentegenover 150 uur dienstverlenen.Verder woes de 
ministereroptiat in die gevallen waarin het OM ernstige 
bezwaren heeft tegen een voorgestelde dienstverlening, 
deze toch door de rechter wordt toegepast, er eon reale 
mogelijkheid voor toetsing door een hogere rechter dient 
open te blijven. Dit zou verwezenlijkt kunnen worden 
door de dienstverlening als bijzondere voorwaarde bij 
eon voorwaardelijke veroordeling op te nemen. 

Overley tussen VED en coardinatoren  
De acht coardinatoren vergaderden gedurende de expe-
rimentele periode (althans tot februari 1983) 
regelmatig, dat wil zeggen ongeveer eon meal in de 3 4 
maanden, met de VED. Oak de WODC-onderzoekers woonden 
deze vergaderingen bij. Under leiding van de VED vond or 
eon uitwisseling van ervaringen pleats. en een be-
spreking van knelpunten. (Na augustus 1983 worden voor 
doze vergaderingen ook afgevaardigden uit de 
niet-proefarrondissementen uitgenodigd). 

Overleg en afspraken op ressortniveau 
Ten tijde van doze verslaglegging had or alleen in het 
ressort Arnhem eon overleg tussen staande en zittende 
magistratuur op ressortniveau plaatsgevonden. Hierbij 
word eon reeks van afspraken gemaakt. Doze zijn terug to 
vinden in 2.4 on 2.5 wear respectievelijk de arrondisse-
menten Almelo en Zutphen can de orde komen. 
Voorts werd de dienstverlening eon aantal melon bespro-
ken in de vergadering van Procureurs-Generaal der vijf 
gerechtshoven. 

Landeliik ',varleg met betrekking tot het veiliastellen 
van uitkeringen van dienstverlenprs 
In het begin van 1982 vond overleg pleats tussen de VED 
on de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en van Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Work, on 
van de VED met de Federatie van Bedrijfsverenigingen 
(FRY). Uitgangspunt van de VED was dat dienstverlening, 



mits toegepast conform de richtlijnen voor prodeo-werk 
met behoud van uitkering,° 2  niet kon leiden tot het 
stopzetten van die uitkering. Op basis van de naar aan-
leiding van doze gesprekken ingenomen standpunten zonden 
de beide ministeries richtlijnen aan bun regionale con-
sulenten (zie bijlagen 2 en 3). De FBV zond richtlijnen 
aan de bedrijfsverenigingen (zie bijlage 4). 

Landelijke 	recieling 	voor 	het 	verzekeren 	van 
dienstverleners 
Tot slot willen we or (nog eons) op wijzen -"at er voor 
able dienstverleners via bemiddeling door de ARV een 
collectieve verzekering is afgesloten. 

2.2 Groningen 

2.2.1  Overlegstructuur 
In augustus 1980 werd or in Groningen een 'Raadscommis-
sie' voor dienstverlening gernstalleerd. Hierin zijn 
vertegenwoordigd zittende en staande magistratuur, 
advokatuur, rijks- on particuliere reclassering. Ook de 
speciaal aangestelde coOrdinator (zie 2.2.2) maakt deel 
uit van de commissie. Abs opdracht word haar meegegeven 
het (verder) praktisch ontwikkelen en bewaken van de 
beleidslijnen; het steunen van de coOrdinator tijdens de 
duur van de experimenten. De commissie functioneert ook 
nu nog, en vergadert ongeveer ean keer in de maand. 

2.2.2 CoOrdinatie 
Dat or in Groningen een speciale coordinator voor de 

dienstverlening is aangetrokken, hangt ten nauwste samen 
met het feit dat de reclassering van meet af aan zeer 
principifile bezwaren heeft geuit tegen het uitoefenen 
van een toezichthoudende en/of controlerende functie. De 
co8rdinator is dan ook verantwoordelijk gesteld voor dit 
uitoefenen van toezicht en controle, en tevens voor het 
rapporteren over verloop en afloop van dienstverleningen 
aan justitie. Verder zoekt hij projecten on selecteert 
hij geschikte projecten per dienstverlener. Hij geeft 
voorlichting aan potentiele dienstverleners en houdt de 
administratie bij. De coOrdinator besteedt 40 uur per 
week aan doze taken. Oorspronkelijk word hij aangesteld 
in het kader van eon TAP-regeling. Later is zijn aan-
stelling verlengd tot 1 januari 1984. 

02  Zoals vastgelegd in eon brief van 23 mei 1978 (nr. 
61.002/IIIa) van de Staatssecretaris van Sociale Za-
ken, mode namens zijn ambtgenote van CRM. 

7 
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2.2.3 Proiectwervinq 
Door de coordinator werden vOOr de aanvang van de expe-
rimenten zoveel mogelijk instellingen to Groningen on 
omgeving benaderd. Gezien de eisen dat het work niet 
bedrijfsmatig mocht zijn en goon arbeidsplaatsen mocht 
innemen, word de werving beperkt tot de dienstverlenende 
en welzijnssector. Ala voorwaarde tot opname in het 
adressenbestand stelde de Raadscommissie, dat oak het 
personeel van de installing positief diende to staan 
tegenover het experiment, en niet slechts de directie. 
Er is goon sprake van samenwerking met eon reeds be-
staande projectenbank voor vrijwilligerswerk. Thans .  
worden goon actieve pogingen moor ondernomen, het pro-
jectenbestand uit to breiden; wel volgt er eon gesprek, 
wanneer instellingen zelf contact opnemra met de 
coiirdinator. 

2.2.4 Beleid van iustitiq 

Modaliteiten 03  
Van het begin of aan heeft men in Groningen uit-
drukkelijk gekozen voor eon rechterlijke tussenkomst bij 
dienstverlening. Men beschouwt dienstverlening overeen-
gekomen op het niveau van het OM als strafproces-
rechtelijk onjuist. Onder moor is men van mening, dat 
eerst de schuld van de verdachte moet worden 
vastgesteld, alvorens eon dienstverlening mag warden 
toegezegd. Alleen de modaliteit 'uitstel van vonnis-
wijzing' wordt gehanteerd. Van dienstverlening bij 
bijzondere voorwaarde heeft men afgezien omdat deze 

• modaliteit door de VED niet was geadviseerd. In de be-
ginperiode van de experimenten waren er altijd drie 
zittingen nodig; thans zijn de eerste on de tweed° 
zitting samengevoegdi na de eerste zitting wordt de zaak 
voor onbepaalde tijd aangehouden, met eon maximale duur 
van 4 maanden. Bij elk dienstverleningsvoorstel wordt 
de officier van justitie in de gelegenheid gesteld, zich 
hierover uit to laten. Bij uitdrukkelijk verzet van de 
zijde van het OM zegt de rechter in beginsel geen dienst-
verlening toe. Doze regeling is getroffen omdat het OM 
goon role appelmogelijkheid heeft wanneer de rechter 
tegen diens zin tech een dienstverlening zou toezeggen. 
Beperkingen en vereisten 
In het plan dat ter zitting aan de rechter wordt voorge- 
legd moot in elk geval het aantal uren warden vermeld. Er 
moot vooraf eon 'intake-gesprek' tussen coOrdinator on 

93  In dit hbofdstuk is de dienstverlening in het kader 
van gratie buiten beschouwing gelaten. 
Voor april 1983 word dit soort gratieverzoeken gedaan 
vanuit alle proefarrondissementen. 



kandidaat-dienstverlener hebben plaatsgevonden. De naam 
van de instelling hoeft nog niet bekend te zijn; de keus 
daarvan wordt overgelaten aan de coardinator. Daze be-
richt binnen drie waken, waar de dienstverlening zal 
warden uitgevoerd. Een uitdrukkelijke eis van de rech-
terlijke macht is, dat er een goede controle op de 
uitvoering van het werk is. Dit is bij alle dienstver-
leningen de taak van de coOrdinator. Ten aanzien van de 
berichtgeving over verloop en afloop van het werk geldt 
hetzelfde. 
In de loop der tijd heeft bij de rechterlijke macht de 
mening post gevat, dat de door de VED voorgestelde ver-
houding van 6 maanden onvoorwaardelijk versus 150 uren 
dienstverlenen geen evenredige is. Nadat een en ander 
in de Raadscommissie was besproken, is thans ge-
bruikelijk een verhouding van maximaal 4 maanden versus 
150 uur. Een vast tarievenstelsel wordt (daaronder) niet 
gehanteerd, maar aan het rekenen volgens een zekere 
schaal lijkt men toch niet te ontkomen. Dienstverlening 
als alternatief voor een week gevangenisstraf acht men 
ongewenst; als ondergrens heeft men gekozen voor twee 
waken onvoorwaardelijk tegenover 30 uur werken. In de 
regal maakt het bij de vaststelling van het aantal uren 
wel uit of de betrokkene een baan heeft. Dit wordt echter 
van geval tot geval bekeken, en is geen vaste sleutel 
voor. Er zijn door de Groningse justitie geen bepaalde 
categoriein van personen en/of delicten in principe van 
dienstverlening uitgesloten. Wie echter na een dienst-
verlening recidiveert, maakt weinig kans op nOg een 
dienstverlening. 
Strafrechteliike afdoeninq 
Wanneer een dienstverlening volgens afspraak is uitge-
voerd, legt de Groningse rechter vervolgens (in plaats 
van een geheel onvoorwaardelijke straf) een geldboete 
van f 1,- op. Wanneer de oorspronkelijk voorgenomen 
straf een onvoorwaardelijk Plus een voorwaardelijk deal 
bevatte, wordt na een geslaagde dienstverlening alleen 
het voorwaardelijk strafdeel opgelegd. In het geval van 
de geldboete krijgt de betrokkene geen strafblad. Men 
is in Groningen geen voorstander van 'symbolische' 
proeftijden na dienstverlening. 
Afwilzingen 
Wanneer een aanbod tot dienstverlening wordt afgewezen, 
wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van 
de zitting. De rechtbank hanteert hiervoor geen stan-
daardformulering; wel motiveert de rechter altijd 
zijn/haar afwijzing. 

2.2.5 Procedure 
In de beginperiode van de experimenten waren er, zoals 
gezegd, drie zittingen per dienstverlening nodig. Op de 
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°erste zitting ward eon principe-aanbod gedaan. en word 
het uitwerken van eon plan vervolgens aan de coordinator 
overgelaten. Doze voerde daarna eon voorlichtingsgesprek 
met de a.s. dienstverlener en aansluitend een 'selectie-
gesprek' (aan de hand van de criteria opleiding, werker-
varing en hobbies). Dan volgde een tweed° zitting waarop 
het plan ward aangeboden. De dienstverlener tekende na 
acceptatie eon bereidverklaring tot uitvoering van het 
work (zie bijlage 5 ). Na de uitvoering (al den niat 
volgens afspraak) had eon derde zitting pleats. On de 
procedure to versnellen en om tijd to besparen volstaat 
men tegenwoordig met twee zittingen. VccOr de eerste 
zitting hebben het voorlichtings- en selectiegesprek al 
plaatsgevonden, op de zitting komt men den met het uit-
gewerkte plan. Het is niet gebruikelijk dat or reeds 
voor de zitting overleg met de rechter(s) plaatsvindt 
over de haalbaarheid van eon dienstverleningsvoorstel, 
noch over het aantal uren en/of de aard van de werk-
zaamheden. Evenmin wordt de rechter tevoren op de hoogte 
gebracht van het felt, dat er eon dienstverleningsvoor-
stel zal worden gedaan. 
Hiervaor zagen we al, dat toezicht op de uitvoering van 
het werk en berichtgeving over verloop en afloop ( aan 
het OM) altijd door de coOrdinator geschieden. Reali-
sering van dit toezicht op de uitvoering bestaat 
hieruit, dat de contactpersoon van de instelling tijdens 
de uitvoering van het project regelmatig werkbriefjes 
invult (zie bijlage 6), die hij/zij vervolgens opstuurt 
aan de cardinator. Het toezicht bestaat verder uit het 
brengen van onverwacht(e) bezoek(en) of telefonisch con-
tact (met het project) tijdens de uitvoering van de 
dienstverlening. Afbreken van eon project (met als go-
vole gevangenisstraf) geschiedt, wanneer de 
dienstverlener eon waarschuwing van de coOrdinator in de 
wind haeft geslagen. 

7.2.6 Het veiligstellen van uitkerinoen  
Er is in het arrondissement Groningen eon algemene re-
geling getroffen on ervoor to zorgen dat de uitkeringen 
van werklozen niet in gevaar komen. Voorwaarde is dear-
bij wel dat de werkzaamheden binnen de criteria voor pro 
deo-arbeid vallen. 

2.2.7 Biizonder programme 
Voor harddruggebruikers draait er in Groningen sinds de 
zomer van 1983 eon apart programme. Men is hiertoe geko-
men omdat zij eon betrekkelijke grate probleemgroep in 
Groningen vormen, nauwelijks via de 1 gewone' wog kunnen 
worden geplaatst on bovendien een intensieve begeleiding 
vergen. Diverse instellingen in on rand de stad 
Groningen (o.a. de methadonpost) fungeren als project- 



verschaffer. Dit programme 'Harddruggebruikers en 
Dienstverlening' werd ontwikkeld (met instemming van de 
Raadscommissie) door de coardinator in samenwerking met 
het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, de Algemene 
Reclasserings Vereniging en de Stichting Dag Aanloop 
Centrum. Centrale figuur erbij is de zogenaamde werk-
meester. Deze haalt de dienstverleners thuis op, zet ze 
daar weer af en is belast met het toezicht op het werk. 
Er zijn twee varianten van dit 
dienstverleningsprogramma: 66n voor minder ernstig ver-
slaafden en 66n voor zwaar verslaafden. 
Methadonverstrekking vindt pleats op vrijwillige basis. 

2.3 Assen 

2-3.1 Overleastructuur 
In januari 1981 ward in Assen een 'Readscommisie' voor 
dienstverlening gernstalleerd. Hierin zijn vertegen-
woordigd staande en zittende magistratuur, advokatuur, 
rijks- en particuliere reclassering, rijks- en gemeente-
politie. Ook de co6rdinator maakt deal uit van de com-
missie. In Assen is het meestal de secretaris van de 
Reclasseringsraad, die als zodanig optreedt (zie verder 
2.3.2). De vergaderfrequentie van de commissie is 46n 
maal in de 6 1 8 weken. 

2.3.2 Co6r4inatie 
Het co6rdinatorschap inzake dienstverlening kost de se-
cretaris van de Reclasseringsraad zijn halve werkweek. 
De taken van de co6rdinator zijn ongeveer dezelfde als 
die van de Groningse, met dit verschil dat met de Assense 
coOrdinator wordt samengewerkt door medewerkers van het 
bureau van de Raad. 

2.3.3 Proiectwerving 
Voor het werven van projectverschaffende instellingen 
benaderden medewerkers van de Reclasseringsraad zoveel 
mogelijk instellingen in de provincie Drenthe, dat wil 
zeggen voorzover daze leken te voldoen aan de citeria 
voor, pro deo-werk. Via de provinciale Welzijnsgids 
warden in eerste instantie instellingen schriftelijk en 
daarna telefOnisch benaderd. Enkele maanden later warden 
elle gemeentebesturen aangeschreven, vervolgens een aan-
tal koepelorganisaties. Momenteel vindt uitbreiding van 
het adressenbestand ad hoc pleats via suggesties van po-
litie, reclassering en advokatuur. Verder worden 
oproepen geplaatst in de pers. In diverse plaatsen in 
Drenthe zijn vrijwilligers-vacaturebanken; voor het 
vinden van geschikte instellingen wordt ook daarmee 
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samengewerkt. Net  aanwezige adressenbestand wordt bijge-
houden op het bureau van de Read. 

2.3.4 Beleid van iustitie 

Modali tei ten 
Vanaf het begin zijn in Assen vrijwel uitsluitend op het 
niyeau van de rechter dienstverleningen tot stand geko-
men. De meest toegepaste modaliteit was aanvankelijk 
'uitstel van vonniswijzing'. Per 1 februari 1983 is in 
dit beleid verandering gekomen en heeft men ervoor ge-
kozen, dienstverlening alleen nog toe to zeggen in het 
kader van eon bijzondere voorwaarde bij eon voor-
waardelijke straf. Overwegingen om dit to doen waren, 
dat de procedure met het aanhouden van de zaak plus yeah 
eon extra zitting OP die manier kon worden vermeden (het 
zou volgens de rechtbank veel practischer zijn); dot or 
op doze wijze pen appelmogelijkheid zou bestaan voor het 
OM, in tegenstelling tot bij het uitstel van vonnis-
wijzing. Dat het OM eon role beroepsmogelijkheid heeft, 
betekent }evens dat Met veer iedere dienstverlening 
eerst het gevoelen van de officier behoeft e warden 
gepeild. 
Beperkinclen en vereisten  
Ten aanzien van de mate van uitwerking van het dienst-
verleningsvoorstel heeft de rechtbank goon nauw om-
schreven eisen gesteld. Liefst meet het voorstel 
concreet zijn uitgewerkt, sear bier worth (by. wanneer 
men ander tijdsdruk staat) wel eons de hand mee gelicht. 
Het is altijd de coOrdinator, c.q. het bureau van de 
Reclasseringsraad, die zorg draagt voor berichtgeving 
over verloop en afloop van de dienstverlening arm 
justitie. 
Na ongeveer eon half jeer experimenteren besloot de 
rechtbank em in het vervolg eon bovengrens van drie 
maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf als leidraad 
aan to houden. 5lechts in bijzondere omstandigheden acht 
zij het wenselijk, dear boyenuit to gaan, met eon maxi-
male uitloop tot 6 maanden. Tegenoyer drie maanden 
onvoorwaardelijk vindt men 150 uren dienstverlenen eon 
evenredig aantal. 
Men hanteert in principe een tarievenstelsel. waarbij 50 
uur good is voor 1 maand onvoorwaardelijk. Bij wijze van 
uitzondering ken van doze verhouding worden afgeweken. 
Werklozen krijgen twee meal zoveel uren als werkenden, 
hoewel ook van doze stelregel steeds yaker wordt afge-
woken, afhankelijk van de individuele omstandigheden van 
de dienstverlener. Er zijn goon bepaalde categorieen van 
personen en/of delicten in principe van dienstverlening 
uitgesloten. 



Strafrechteliike afdoening ' 

Na eon geslaagde dienstverlening legde de rechtbank bij 
de modaliteit 'uitstel van vonniswijzing' in het alge-
meen eon voorwaardelijke straf op met de duur van de oor-
spronkelijk bedoelde onvoorwaardelijke straf, waarbij de 
duur van de proeftijd op een dag werd gesteld. Men be-
schouwde het als voordeel, dat via die methode later uit 
de justitiale documentatie de ernst van het gepleegde 
feit was terug te lezen. Nu alleen nog dienstverlening 
bij bijzondere voorwaarde plaatsvindt, is de proeftijd 
in principe gesteld op 6 maanden. Maakt eon voor -

waardelijke vrijheidsstraf deel uit van de totale straf, 
dan wordt de proeftijd in principe op 2 jaar gesteld. 

Afwijzinqen  
Voor het afwijzen van eon dienstverleningsaanbod 
hanteert de rechtbank geen standaardformulering. Ook 
wordt de beslissing tot afwijzing niet altijd gemoti-

veerd. 

2,3-5 Procedure 
Nadat 	eon 	kandidaat 	door 	advokaat 	of 
reclasseringsmedewerker bij de coordinator is aangemeld, 
zoekt deze contact met de verdachte zodra de zittingsda-
tum bekend is. Hij pleegt vervolgens (in de regel) over-
leg met advokaat en/of OM over de kans op een (eis tot) 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Is die aanwezig, dan 
wordt vanuit de Reclasseringsraad eon geschikt project 
gezocht en goat de a.s. dienstverlener op het project 
eon kennismakingsgesprek ■roeren. Zo mogelijk wordt op de 
eerste zitting men (uitgewerkt) voorstel ingediend. 
Over het aantal to werken uren wordt meestal geen voor-
overleg gevoerd; dit wordt door de rechter bepaald. Ook 
over de aard van het work wordt geen vooroverleg ge-
pleegd (tenzij doze uitzonderlijk to noemen is); deze 
wordt door de coordinator bepaald. 
De rechtbank is meestal reeds vciOr de zitting op de 
hoogte van het voorgenomen aanbod; dit zit nl. in het 
dossier van de verdachte. Soms echter wordt eon dienst-
verlening pas op de zitting aangekaart. In beide geval-
len wordt de (verdere) uitwerking overgelaten aan het 
bureau van de Reclasseringsraad, c.q. coOrdinator. Eon 
extra zitting wordt niet nodig gevonden. Controle op de 
uitvoering van het work geschiedt via werkbriefjes en ad 
hoc. Over verloop en afloop van de dienstverlening rap-
porteert de colirdinator aan het OM. 

2.3.6 Het veiligstellen van uitkerin_gen 

Voor het veiligstellen van uitkeringen van werkloze 
dienstverleners is eon algemene regeling getroffen via 
overleg met de sociale diensten on de Vereniging van Di-
recteuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid 
(DIVOSA), wat niet wegneemt dot voor iedere dienstver- 
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loner nog afzonderlijk wordt bekeken, of het project 
voldoet aan de criteria voor pro deo-arbeid. 

2.3.7 Iiiizonder programm8 
Er is overleg gaande met het Consultatiebureau voor Al-
cohol en Drugs on de gemeente Assen over eon speciaal 
Project voor de categorie drugsverslaafden. In mei 1983 
heeft dit nog goon concrete resultaten opgeleverd. 

2.4 Almelo 

7.4,1 Overlegstructuur 
In Almelo is de Reclasseringsraad de centrale instantie, 
van waaruit de experimenten werden opgezet en worden be-
geleid. Er zijn eon stuurorgep (sinds oktober 1980) en 
eon werkgroep (sinds november 1980). In de stuurgroep 
hebben zitting Gen officier van justitie, een rechter, 
eon advocaat, medewerkers van rijks- en particuliere 
reclassering en de secretaris van de Reclasseringsraad, 
die tevens optreedt als cobrdinator. De stuurgroep werd 
ingesteld door de Reclasseringsraad en heeft als taak 
het formuleren van eon algemeen beleid op basis van 
overleg met de betrokken instanties. 
De 	werkgroeP 	is 	samengesteld 	uit 
reclasserings-maatschappelijk workers van alto in het 
arrondissement aanwe4ge reclasseringsinstellingen, een 
ARV-teamcoOrdinator Cook lid van de stuurgroep) en eon 
rijksreclasserings-ambtenaar. De task van de r'erkgroep 
is het bepalen van standpunten van de reclassering met 
betrekking tot het experiment en het verrichten van ac-
tiviteiten gericht op de uitvoering van het experiment. 
Zowel stuurgroep els werkgroep hadden aanvankllijk eon 
vergaderfrequentie van Gen keer per maand; doze is voor 
beide afgenomen tot ongeveer eon keer in de 4 maanden. 

7.4.7 CoOrdinatie 
De co8rdinatie berust bij de secretaris van de 
Reclasseringsraad, maar betreft goon uitvoerend work. 
Wel houdt de co8rdinator eon registratie bij van alto 
dienstverleningen on projectplaatsen. Hij verzorgt de 
berichtgeving over dienstverleningen aan justitie, wan-
neer daartegen principiOle bezwaren bestaan bij de par-
ticuliere reclassering. De cilerdinator is ongeveer 10 N 
15 uur per week met de dienstverlening bezig. 

7,4.3 Projectwervinq 
Voor het werven van projectverschaffende instellingen 
benaderen leden van de werkgroep, coOrdinator on indi- 



viduele reclasseringsmedewerkers zoveel mogelijk in-
stellingen, dat wil zeggen voorzover deze vielen binnen 
het VED-kader. In enkele plaatsen warden contacten ge-
legd met werklozenprojecten, klussendiensten e.d., maar 
dit leverde niet veal op. Thans wordt het projectenbe-
stand ad hoc nog uitgebreid, en zijn er plannen om de 
gemeentelijke openbare werken (nog eens) te benaderen. 
Het adressenbestand wordt beheerd door de coardinator. 

2.4.4 Beleid van justitie 
Modaliteiten 
Zowel 0M-als rechterlijke modaliteitenworden in Almelo 
toegepast, zij het dat dienstverlening zich toch voor . ." 

namelijk op het niveau van de rechtbank afspeelt. 
Het OM is alleen bereid tot het overwegen van een voor-
waardelijk sepot, nadat een dienstverlening volgens af-
spraak is uitgevoerd. Het overweegt geen overeenkomst 
wanneer een ontzegging van de rijbevoegdheid in het ge-
ding is (daze ken alleen door de rechter worden 
opgelegd). Het sluiten van de overeenkomsten geschiedt 
geheel buiten de rechtbank om. Men gebruikt het door de 
VED ontworpen formulier (zie bijlage 7). In de regal 
wordt naar aanleiding van een dienstverleningsvoorstel 
door de behandelende officier vooroverleg gepleegd met 
de hoofdofficier van justitie. 
De rechtbank is in principe bereid tot het overwegen van 
alle rechterlijke modaliteiten, maar blijkt meestal te 
kiezen voor het uitstel van vonniswijzing. Vooroverleg 
tussen rechter(s) en officier vindt niet plaats: "alias 
geschiedt in het openbaar, in de rechtszaal". Te onder-
scheiden zijn een 2-fasenmodel an een 3-fasenmodel (zie 
verder 2.4.5). 
Een bijzondere (rechterlijke) modaliteit die in Almelo 
voor het eerst ward toegepast, is dienstverIcning als 
alternatief voor de tenuitvoerlegging van een voor-
waardelijk opgelegde vrijheidsstraf. In pleats van daze 
tenuitvoerlegging wordt dan alsnog-via wijziging vande 
voorwaarde- een aantal uren dienstverlening opgelegd. 

Beperkingen an vereisten. In het tussenvonnis van de 
rechtbank (zie 2.4.5) wordt volgens een bepaalde stan-
daardformulering o.a. vastgelegd, wat de straf zou zijn 
geweest zonder dienstverlening. Zowel OM als rechtbank 
hebben uitdrukkelijk geeist dat (per geval) tevoren 
wordt vastgesteld wie er voor de berichtgeving zal zorg-
dragen. Men verlangt ook een tussentijdse rapportage 
bij het falen van een dienstverlening. De rechtbank 
stelt in gavel van een groepsdelict soms als eis, dat de 
betrokkenen niet of juist wel bij dezelfde instelling 
zullen worden geplaatst. 
Ten aanzien van de (maximale) strafeis waarbij dienst- 
verlening mogelijk wordt geacht, was men het er meteen 
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el over eens, dat het VED-voorstel geen geode verhouding 
tot het aantal to werken uren bood. Wear men in andere 
arrondissementen bijgevolg het plafond van 6 maanden 
verlaagde, koos de rechtbank van Almelo meer dan eons 
voor eon verhoging van het aantal uren (moms zelfs tot 
boven de 600). In het voorjaar van 1983 word op eon ver-
gadering in het ressort Arnhem de afspraak gemaakt, in 
Principe de bovengrens te leggen bij 3 maanden. Tegen-
over deze 3 maanden zouden volgens de ressortelijke 
afspraak 300 uren moeten staan. Min of moor schoor-
voetend legde de Almelose rechtbank zich bij doze 
urengrens neer. In de praktijk wordt onder de genoemde 
maxima men soort tarievenstelsel toegepast. Hierbij is 
100 uur dienstverlenen good voor eon maand gevangenis-
straf. Op de ressortvergadering is afgesproken, goon 
vaste vermenigvuldigingsfactor ten aanzien van werklozen 
toe to passen. Voorheen kregen zij tweemaal zoveel 
uren. Toch krijgen niet-werkenden nog steeds relatief 
seer uren dan mensen met eon baan. 
Bepaalde categorieen van personen en/of delicten acht 
het parket in principe van dienstverlening uitgesloten. 
bit zijn de plegers van zeer zware vermogensdelicten 
(afpersing e.d.). Voor verslaafden aan hard drugs wordt 
eon dienstverlening slechts overwogen, indien de betrok-
kene al in zekere mate "gereclasseercr is. De rechtbank 
heeft in principe goon personen en/of delicten uitge-
sloten, maar noemt de kans dat drugsverslaafden of 
verstokte recidivisten (met uitzondering van dronken 
rijders) zullen dienstverlenen, zeer goring. 
Strafrechteliike afdoeninq 
Onderdeel van de ressorteliike afspraak is, dat or goon 
symbolische straffen zullen worden opgelegd, hetgeen in 
Almelo al niet de gewoonte was. Na een volgens afspraak 
uitgevoerde dienstverlening wordt, bij de rechterlijke 
modaliteiten, alleen eon voorwaardelijke straf opgelegd 
met een standaardproeftijd van 3 maanden. De duur van de 
proeftijd wordt tezamen met de aantekening "na dienst-
verlenine ook vermeld in de justitiBle documentatie. 
Afwiizinvien  
Net 	OM 	gebruikt 	voor 	formele afwijzingen 	het 
VED-formulier (zie bijlage 8). 
Al, het OM een voorstel afwijst, kan de verdachte ver-
volgens near de rechtbank stappen. Hij/zij kv3 dit ook 
direct doen, dus zonder eerst eon voorstel aan de 
officier te damn. (Het is geen vereiste dat met eon toe-
zegging door de rechter, de officier het altijd eons 
moet zijn). Afwijzingen op het niveau van de rechter 
warden vermeld in het proces-verbaal van de zitting, 
echter niet volgens eon vast model. Aangezien het be-
bid van de rechtbank terzake van dienstverlening steeds 
duidelijker wordt (zeker nu or met eon tarievenstelsel 
wordt gewerkt) on men dus tevoren beter kan inschatten 



of eon voorstel ter zitting zal worden gehonoreerd, 
neemt op dit niveau het aantal formele afwijzingen af. 

2.4.5 Procedure 
Zoals reeds word gezegd, is de meest gebruikte 
modaliteit in Almelo die van het uitstel van vonnis-
wijzing. Dit ken op twee manieren tot stand komen: via 
eon 2-fasenmodel of via eon 3-fasenmodel. In het 
2-fasenmodel zijn twee zittingen voldoende: op de eerste 

zitting wordt dan voor onbepaalde tijd geschorst en , na 
afloop van de dienstverlening heropend voor de vonnis-
wijzing. In het 3-fasenmodel zijn 3 zittingen nodig: het 
principevoorstel van de eerste zitting moet voor de 
tweede zitting nog nader worden uitgewerkt. De aan-
vaarding van het aanbod wordt in beide modellen 
vastgelegd in het tussenvonnis van de betreffende 
zitting. In het 2-fasenmodel wordt voor de eerste 
zitting in overleg met de coordinator een geschikt pro-
ject gezocht. Eon voorstel tot dienstverlening wordt 
opgenomen in eon afzonderlijke bijlage bij het voor-
lichtingsrapport. De rechter ziet dit voorstel dus al 
v“r de zitting. Ook de officier van justitie wordt voor 
de zitting op de hoogte gebracht van het voorgenomen 
voorstel aan de rechter. 
Voor de controle op het work wordt soms met werkbriefjes 
gewerkt (zie bijlage 9). Daze worden ingeleverd bij of 
toegezonden aan de coOrdinator. De berichtgeving ge-
schiedt vrijwel altijd door de reclassering. 
Hebben maatschappelijk workers van de particuliere 
reclassering hier principiele bezwaren tegen, dan is 
hiervoor de (standaard)oplossing dat in die gevallen de 
coOrdinator de berichtgevende teak overneemt. 

2.4.6 Het veiligstellen van uitkeringen  
Men tracht de dienstverlening zoveel mogelijk buiten de 
normale arbeidstijden to laten plaatsvinden en zoveel 
mogelijk to spreiden in de tijd, om het risico van uitke-
ringsverlies zo goring mogelijk to maken. Een algemene 
regaling voor het veiligstellen van uitkeringen van 
werkloze dienstverleners is in het arrondissement Almelo 

nog niet getroffen. Het beleid van de sociale diensten 
verschilt per gemeente. In de one gemeente zijn nooit 
problemen, in de andere kunnen ze aanzienlijk en 
tijdrovend zijn. Veal overleg is al gevoerd om in de toe-
stand verbetering to brengen. Pogingen in di richting 
worden voortgezet. 
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2.5 Zutphen 
2.5.1 Overleostructuur 

Sinds februari 1981 bestaat or in Zutphen eon stuurgroep 
dienstverlening die is samengesteld uit eon rechter, 
officier, reclasseringsmedewerkers (zowel rijks- als 
particuliere reclassering), eon advocaat en de secrete-
ris van de Reclasseringsraad, die als coOrdinator op-
treedt. De stuurgroep heeft tot taak, eon breed scale 
van mogelijkheden tot dienstverlening to doen creeren en 
eon doelmatige samenwerking to bevorderen tussen elle 
bij het experiment betrokken instellingen. Aanvankelijk 
vergaderde de stuurgroep ongeveer eon keer in de maand, 
na verloop van enige tijd word dat twee maal Per kwartaal 
en na ruim twee en eon half jeer eon maal per half jeer 
of vaker, wanneer daartoe aanleiding bestaat. 

2.5.2 CoOrdinatie 
De secretaris van de Reclasseringsraad vervult els 
coOrdinator eon spilfunctie met betrekking tot de 
dienstverlening. De coOrdinatie houdt in het verzamelen 
van alle gegevens aangaande dienstverlening. Ook ont-
vangt en registreert hij projectplaatsen. Voor de admi-
nistratieve verwerking wordt hij bijgestaan door het 
bureau van de Read. De coOrdinator is per week 20 uur aan 
de dienstverlening kwijt." 

2.5.3 Projectwerving 
Door de co8rdinator werden in het arrondissement Zutphen 
zoveel mogelijk "non-profit"-instellingen schriftelijk 
benaderd voor het plaatsen van dienstverleners. De posi-
tief reagerende instellingen warden vervolgens elle door 
de coOrdinator bezocht. Daarnaast hebben de 
reclasseringsmedewerkers ook projectplaatsen geworven. 
Het aldus gevormde bestand word aanvankelijk door de 
coOrdinator, thans voornamelijk door andere medewerkers 
van het Bureau van de Read beheerd. Er wordt niet semen-
gewerkt met eon reeds bestaande projectenbank voor 
vrijwilligers. Om het adressenbestand nog uit to 
breiden, blijft men alert OP berichten of signalen die 
duiden op nieuwe mogelijkheden. 

04  Sinds februari 1983 is or in Zutphen eon fulltime 
cotrdinator voor het experiment met minderjarige 
dienstverleners. Doze is gehuisvest in het Bureau van 
de Raad. Met hem wordt veel overleg gepleegd over het 
gezamenlijk gebruik van projectplaatsen. 
Aangezien het niet mogelijk was dot de secretaris van 
de Read al het coOrdinatiewerk voor de meerderjarigen 
zelf bleef doen, zijn enkele deeltaken inmiddels 
overgenomen door eon administratieve kracht van het 
bureau van de Read. 



2.5.4 Beleid van justitie 
Modal i tel ten 
Zowel aan rechter als aan officier van justitie kunnen 
in Zutphen dienstverleningsvoorstelen worden gedaan. Het 
OM heeft geen principiele bezwaren tegen een van de door 
de VED voorgestelde modaliteiten, maar heeft een uit-
drukkelijke voorkeur voor het onvoorwaardelijk sepot na-
dat een dienstverlening yolgens afspraak is uitgevoerd, 
Men gebruikt het door de VED ontworpen 
overeenkomst-formulier (zie bijlage 7). In het begin van 
de experimenteerperiode ward ieder voorstel door de be-
handelende officier eerst doorgesproken met de officier 
die lid van de stuurgroep is. Tegenwoordig is het aantal 
dienstverleningszaken te groot om dit vol te kunnen 
blijven houden; bovendien lijkt dit overleg niet meer in 
elke zaak nodig nu alle laden van het OM inmiddels zoveel 
ervaring met dienstverlening hebben opgedaan. 
Bij voorkeur hanteert men op rechtbank-niveau de 
modaliteit uitstel van vonniswijzing. Hierbij is men 
het als bezwaarlijk gaan voelen, dat het OM geen apr41- 
mogelijkheid heeft wanneer, ondanks verzet van ziin 
kant, de rechter toch tot een dienstverlening besluit. 
De oplossing die hiervoor in april 1983 ward gevonden 
was, dat voortaan (alleen) bij uitdrukkelijk verzet van 
OM-zijde op de eerste zitting, niet via een uitstel van 
vonniswijzing maar door middel van een vonnis met een 
bijzondere voorwaarde dienstverlening zou worden toige-
zegd (overigens stelt de rechtbank zich zeer 
terughoudend op ten aanzien van de laatstgenoemde 
modaliteit). Om via de rechter een dienstverlening toe-
gezegd te krijgen, zijn er meestal drie zittingen nodig 
(zie verder 2.5.5). 
Beperkinclen an vereisten 
Het OM eist van het dienstverleningsvoorstel, dat het 
"tot op de komma" is uitgewerkt. Onder andere eist men 
een verslag over verloop/afloop. Ook de rechtbank ver-
langt een zorgvuldig uitgewerkt voorstel en een verslag 
over verloop/afloop van de dienstverlening. 
In het tussenvonnis wordt meteen vastgesteld wat de 
strafhoogte zou zijn geweest zonder dienstverleninw, een 
an ander wordt volgens een bepaalde standaardformulering 
opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. 
Minder dan in Almelo lijkt justitie in Zutphen bereid te 
zijn, zich te houden aan de ressortelijk gemaakte af-
spraken met betrekking tot maximale strafeis an 
werkduur. 
Het OM is geneigd, zich aan de door de VED voorgestelde 
maxima te houden. Het wil geen tarievenstelsel ge-
bruiken, onder meer omdat voor het OM het aantal uren 
nooit de enige maatstaf is voor het bepalen van de zwaar-
te van het werk (by. het schoonmaken van beken zou veal 
zwaarder zijn den het verrichten van keukenwerk). 
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De rechtbank voelt het meest voor eon verhouding van 3 
maanden onvoorwaardelijk versus 150 our werken. Zij ge-
bruikt onder dit plafond hover goon vaste omrekentabel; 
hoogstens wordt de genoemde verhouding vagelijk als 
oria'ntatiePcnt gehruikt- 
De Zutphense justitie vindt het ongewenst, dat werklozen 
moor uren krijgen. Tech blijkt er in de praktijk wel eon 
tendons in die richting te bestaan. Er zijn goon be-
Paalde categoriein van personen door het OM in principe 
van dienstverlening uitgesloten, wel bepaalde 
categorieen delinquenten, nl. hero?nedealers en plegers 
van gewapende roofovervallen. 
De rechtbank heeft seen categoriean van personen of 
delicten in principe van dienstverlening uitgesloten. 
Zij wijst erop dat ook van ontkennende verdachten soms 
eon voorstel tot dienstverlening wordt aanvaard (dit in 
strijd met het VED-voorstel). Dok ken het voorkomen dat 
dezelfde verdachte voor de tweed° keer eon dienstver-
lening krijgt. 
Strafrechteliike afdoenino 
Wanneer de dienstverlening volgens afspraak wordt uitge-
voerd, wordt (op OM-niveau) de zaak vrijwel altijd 
geseponeerd. 
Bij de rechterlijke modaliteiten word tot voorkort eon 
svmbolische proeftijd van eon week opgelegd. Sinds de 
ressort-afspraak is de standaardproeftijd ook in Zutphen 
op 3 maanden gesteld, en wordt doze met de aantekening 
"na dienstverlenine in de justitiele documentatie ver-
meld. 
Afwijingen 
Het (VED-)formulier voor afwijzingen behoeft door het OM 
zelden of nooit te worden gebruikt; meestal wordt or in 
eon vooroverleg "onderhandeldn tussen reclassering en 
officier, zodat het niet tot formele afwijzingen hoeft 
te komen. 
Afwijzingen OP rechterlijk niveau warden opgenomen in 
het proces-verbaal van de zitting. De rechtbank acht het 
vanzelfprekend dat de afwijzing wordt gemotiveerd. 

2.5.5 Procedure 

Bii het "sepotmodel" 
Wanneer verdachte, reclasseringsmedewerker of advocaat 
eon mogelijkheid tot dienstverlening ziet, goat doze bij 
de officier van justitie na, of or eon voornemen bestaat 
eon onvoorwaardelijke straf to else!), on of de officier 
eventueel voor eon overeenkomst tot dienstverlening 
voelt. Zo ja, dan wordt or vervolgens eon plan opgesteld 
en wordt de coordinator gebeld om eon geschikte project-
pleats te zoeken. Het uitgewerkte voorstel wordt aan de 
officier voorgelegd, die eventueel het overeenkomst for-
mulier ondertekent. De coOrdinator krijgt hiervan eon 
afschrift. De verslaglegging over verloop on afloop van 



de dienstverlening geschiedt op gelijke wijze als in het 
nu te bespreken zittingsmodel. 
Bil het  "zittingsmodel"  
Men hoeft in ZutRhen niet altijd eerst bij het OM met een 
voorstel aan te kloppen, maar kan zich ook direct tot de 
rechtbank wenden. De verdachte, diens advocaat of de 
reclasseringsmedewerker doet ter zitting een voorstel 
tot dienstverlening. Over het aantal uren of over de 
aard van het werk is niet vooraf met justitie overlegd. 
Zowel rechter(s) als officier worden tevoren op de 
hoogte gesteld, als het voornemen bestaat een dienstver-
leningsvoorstel op de zitting te brengen. Afhankelijk 
van de mate waarin het is uitgewerkt, volgen hierna nog 
een of twee zittingen; meestal zijn dit er nog twee. De 
coOrdinator ontvangt een afschrift van het voorster. 
Wanneer het voor de rechter aanvaardbaar blijkt, volgt 
een tussenvonnis. Ook wordt bepaald dat de dienstver-
lener,  een of meer werkverslagen (ondertekend door de 
contactpersoon) zal toezenden aan de coOrdinator. Na 
afloop van de dienstverlening volgt een derde zitting. 
Aangezien de reclassering in het arrondissement Zutphen 
niet voelde voor de taken van controle en berichtgeving, 
is men tot de gezamenlijke oplossing gekomen dat de 
dienstverlener zelf een verslag schrijft over 
verloop/afloop van het werk. Hij/zij laat dit onderte-
kenen door de contactpersoon op het project. Daze 
verslagen bereiken justitie via de coOrdinator. 

2.5.6 Het veiliqstellen van uitkeringen 
Een algemene regaling op regionaal niveau is in het ar-
rondissement Zutphen (nog) niet getroffen. Wel zijn door 
de coordinator gesprekken gevoerd met provinciale consu-
lenten van de ministeries van WVC en Sociale Zaken, ge-
meentelijke sociale diensten, colleges van B en W en het 
Gemeenschappelijk Administratie Kantoor. Hoewel de pro-
blemen nog niet afdoende zijn opgelost, slaagt men er 
voor de meeste individuele gevallen toch wel in, de uit-
kering veilig te stellen. 

2.6 's-Hertogenbosch 

2.6.1 	Overlegstructuur 
Sinds januari 1981 is er in het arrondissement Den Bosch 
een stuurqroep  waarin staande magistratuur, advocatuur, 
rijks- en particuliere reclassering vertegenwoordigd 
zijn. De secretaris van de Reclasseringsraad fungeert 
als coOrdinator c.q. secretaris van de stuurgroep. De 
stuurgroep vervult niet alleen een beleidsbepalende rol, 
maar is ook het overlegorgaan voor praktische problemen 
(vergelijk werkgroepen elders). Zij vergadert ongeveer 
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om de twee b drie weken. Van de vier meervoudige strafka-
mers heeft niemand zitting in de stuurgroep. Da 
voorzitter van de strafkamer voor jeugdigen heeft zich 
bereid verklaard, in voorkomende gevallen op stuurgroep-
vergaderingen aanwezig to willen zijn. De strafkamers 
onderling hebben geen vaste overlegstructuur met be-
trekking tot dienstverlening ("leder dopt zijn eigen 
boontjes"). Wel is or eon 6-maandelijks overleg tussen 
reclassering en rechterlijke macht, wear de voorzitters 
van de vier strafkamers can deelnemen; dienstverlening 
is dear eon vast agendapunt. 

2.6.2 CoOrdinatie  
Vanaf het begin is de coardinatie in handen van de secre-
taris van de Reclasseringsraad. Sind, september 1982 
maakt het beheren van de projectenbank (zie 2.6.3) goon 
deel meer uit van diens teak. 

2.6.3 Proiectwerving 
De 	meeste 	projecten 	werden 	geworven 	door 
reclasseringsmedewerkers (en leidinggevenden) van de 
particuliere reclassering. Alleen instellingen die ver-
moedelijk positief zouden reageren, werden benaderd. 
Bij het zoeken van Gen geschikte pleats per individuele 
dienstverlener wordt zo mogelijk eon relatie gelegd his-
son de card van het gepleegde delict en de aard van het 
to verrichten work. Ook vraagt men zich of of de 
plaatsing veer de anal-it blijvende sociale contacten kan 
opleveren. Het bijhouden van eon (beperkt) adressenbe-
stand berustte aanvankelijk bij de Reclasseringsread, 
maar word in september 1982 overgenomen door eon mode-
worker van de ARV. Doze toetst stelselmatig de bestaande 
projecten, werft nieuwe en treedt op als beheerder. Er 
is goon sprake van samenwerking met een bestaande pro-
jectenbank. Om het aantal adressen verder uit to breiden 
is een stagiaire aangetrokken (iemand die een middelbare 
beroepsopleiding,.volgt). Ook is or voor het werven van 
nieuwe projecten eon rondschrijfbrief uitgegaan on 
spannen de individuele reclasseringsmedewerkers zich nog 
in cm zelf projectverschaffers to vinden. 

2.6.4 Beleid van iustitio 
Modaliteiten  
OM-niveau Hierop zijn in principe elle modaliteiten mo-
gelijk. Per concreet geval wordt door de behandelende 
officier de zaak door de reclasseringsambtenaar met de 
cobrdinerende officier doorgesproken. Rechterlijke 
toetsing wordt niet nodig geacht. ((del is het de ge-
woonte dot, wanneer de officier toezegt goon onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf to zullen vorderen na 



dienstverlening, de rechter zich hierbij aansluit). Men 
voelt er niets voor, het door de VED ontworpen overeen-
komst-formulier te gebruiken, noch heeft men daarvoor in 
de pleats een eigen formulier ontworpen. Men gaat ervan 
uit dat een officier geen overeenkomsten met de ver-
dachte mag  sluiten; men maakt derhalve (schriftelijke of 
mondelinge) afspraken. Het OM is verder van mening dat 
in bepaalde situaties, by. bij een voorgenomen in-
trekking van de rijbevoegdheid, ook na een geslaagde 
dienstverlening nog een strafvervolging (anders dan voor 
het opleggen van een hoofdstraf) tot en met de rechter 
zou moeten kunnen volgen." 
Rechterliik niveau  Sinds het toezeggen van dienstver-
lening bij wijze van bijzondere voorwaarde een keer 
complicaties heeft gegeven, voelt de rechtbank (gelet op 
het dwangmatig karakter) niet meer voor daze modaliteit. 
Meestal vindt dienstverlening bijgevolg plaats in het 
kader van een uitstel van vonniswijzing. Men werkt met 
een 2- of 3-fasenmodel. De inhoud van de straf die bij 
een eyentuele mislukking zal volgen, wordt niet van te-
voren vastgesteld. Men wil nl. in de gelegenheid zijn om 
na een mislukking de zaak geheel opnieuw te bekijken, 
"als bestond er goon dienstverlening". Er vindt geen 
vooroverleg plaats met het OM, maar op de zitting krijgt 
de officier de gelegenheid zich over eon dienstver-
leningsvoorstel uit to spreken. 
Beperkingen an vereisten  
De magistratuur van Den Bosch verlangt een volledig uit-
gewerkt dienstverleningsvoorstel; eerder warden er goon 
afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan. In ieder voor-
stel moat zijn vastgelegd, wie or voor de berichtgeving 
aan justitie zal zorgen (dit is altijd iemand van de 
reclassering). Ook moat bekend zijn om wat voor work het 
gaat en waar het verricht zal worden. Het OM neemt met 
een klein berichtje over de afloop genoegen maar ont-
vangt, evenals de rechter, gewoonlijk eon uitgebreid 
verslag. 
Ten aanzien van de verhouding strafmaximum - aantal uren 
dienstverlenen voeren OM en rechtbank geen zelfde 
beleid. Net  OM wilde aanvankelijk slechts een dienstver-
lening afspreken ter yervanging van een els tot 6 waken 
onvoorwaardelijk, later tot 8 waken. In februari 1983 
heeft men daze grans opgetrokken tot 3 maanden ("als ui-
terste"). Hiertegenover acht het OM een maximum van 150 

Zie in dit verband een arrest gewezen door het Hof van 
's Hertogenbosch in december 1982 (NJ nr. 168). Het 
Hof achtte zulks strijdig met het principe dat eon 
verdachte niet voor eenzelfde felt twee maal 
yervolgd/ berecht mag worden. Vervolgens werd 
cassatie aangetekend bij de Hoge Read. 
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uren aanvaardbaar. Men voelt niet voor eon tarievenstel- 
sel, ;near bekijkt hover iedere zaak afzonderlijk. 
be rechtbank wil zichzelf niet aan bepaalde grenzen 
vastleggen; ten aanzien van het aantal uren wil men vrij 
zijn, ook om boven dot van 150 uren uit'te gaan (hoewel 
dit nog niet is voorgekomen). Evenmin als het OM voelt de 
rechtbank van Den Bosch voor het gebruik van eon be-
paalde tariefering. Werkloze dienstverleners krijgen 

' meestal moor uren dan mensen met eon baan. 
Er zijn voor ON en rechtbank goon bepaalde categorieen 
van personen of delicten in principe van dienstverlening 
uitgesloten. Wel speelt de aard van het delict voor het 
ON eon rol bij het bepalen van het aantal to werken uren. 
De rechtbank vindt in het algemeen de meeste reden tot 
dienstverlening aanwezig in de categorie jeugdige 
delinquenten. Ten aanzien van geweldsmisdrijven heeft 
zij wat bedenkingen. Bij heroineverslaafden kan eon 
dienstverlening wel tot stand komen, mits erop vertrouwd 
kan worde dat de betrokkene aan het afkicken is. 
Strafrechtelijke afdoeninq 
Het is goon gewoonte dot de rechtbank na gunstig verloop 
van de dienstverlening eon symbolische straf oplegt. Wel 
acht zij waarschijnlijk, dat voor de toekomst eon symbo-
lische straf van án dog zal worden overwogen. 
Afwiizingen 
Afwijzingen op OM-niveau geschieden (evenals de af-
spraken) nu eons schriftelijk, dan weer mondeling. De 
afwijzing wordt in de stuurgroep besproken en 
genotuleerd. Op de voorstellen tot dienstverlening wordt 
door het ON gemotiveerd beslist. De reclassering wordt 
hiervan in kennis gesteld. Bij schriftelijke af- 
wijzingen wordt goon gebruik gemaakt van het 
VED-formulier, noch van enig ander formulier. Wanneer de 
rechter ter zitting eon voorstel afwijst, geeft hij 
hiervoor steeds eon korte motivering. 

2.6.5 Proced 
Ongeveer 95 procent van alle dienstverleningsvoorstellen 
komt van reclasseringszijde en wordt, via de 
Reclasseringsraad, in eerste instantie can het OM 
gedaan. Wanneer de coOrdinerende officier voor eon 
dienstverlening voelt kan hij de reclassering om voor-
lichting verzoeken door eon hiertoe bestemd vakje op eon 
formulier aan to kruisen (zie bijlage 10). Als lid van de 
stuur/werkgroep brengt hij de zaak aldaar ter sprake, on 
komen zowel het aantal to werken uren als oak de aard van 
de werkzaamheden eon de orde. Daarna wordt eon defini- 

- tief besluit genomen. 
Af en toe neemt eon advocaat het initiatief tot eon 
dienstverlening. Doze wendt zich dan eerst tot de 
reclassering on pleegt overleg met het OM. Soms ook 



richt men advocaat een voorstel direct aan de rechtbank, 
en wel op de zitting. 
Het komt niet voor dat een officier pas tijdens de 
zitting wordt "overvallen" met men dienstverleningsplan. 
Het is altijd de opsteller van het dienstverleningsvoor-
stel (reclasseringsmedewerker) die zorg drat voor de 
berichtgeving over verloop aan justitie. Principiele be-
zwaren hiertegen van de zijde der reclassering zouden 
niet (meer) bestaan. Er wordt in het arrondissement Den 
Bosch niet met werkbriefjes gewerkt, en het is altijd de 
reclassering die bepaalt of men werkproject naar wens is 
uitgevoerd. 

2.6.6 Het veiligstellen van uitkeringen  
Met betrekking tot het veiligstellen van uitkeringen van 
werkloze dienstverleners is op regionaal niveau men re-
geling getroffen, in zoverre dat er afspraken zijn ge-
maakt met het GAK en met de sociale diensten van de grote 
gemeenten in het arrondissement. Aan de landelijk ge-
troffen. regelingen (zie 2.1) blijken sommige bedrijfs-
verenigingen en gemeenten zich niet te (willen) houden. 

2.7 Breda 

2.7.1 	Overlegstructuur 
In maart 1981 werd er in het arrondissement Breda men 
stuurgroep in het leven geroepen. Deze bestaat uit ver-
tegenwoordigers van staande en zittende magistratuur, 
rijks- en particuliere reclassering, de balm, de Read 
voor de Kinderbescherming, politie en sociale dienst. 
Ook een wetenschappelijk medewerker van de Katholieke 
Hogeschool Tilburg maakt er deel van uit. Naast deze 
stuurgroep zijn er in het arrondissement drie werk-
groepen, nl. te Tilburg (sinds februari 1980), Breda 
(sinds juni 1981) en Roosendaal (sinds september 1981). 
In deze lokale werkgroepen zitten de secretaris van de 
Reclasseringsraad, de projectenbankbeheerders (zie 
2.7.3), vertegenwoordigers van de particuliere 
reclassering, de plaatselijke belie, vertegenwoordigers 
van algemeen maatschappelijk werk en van jeugdbe-
schermingsinstellingen. Verder in men enkel geval iemand 
van men vrijwilligerscentrale, en een pastor. Zij 
houden zich vooral bezig met overleg op lokaal niveau, 
het zoeken van projecten en het beheren van projecten-
banken, terwijl de stuurgroep meer de coOrdinerende taak 
heeft van het richting geven can het ontwikkelen der 
drie werkgroepen. 
Er is bewust gekozen voor een decentrale aanpak: men 
heeft de verantwoordelijkheden daar willen leggen wear 
het werk wordt gedaan. 
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De motivatia am nauw semen to werken met jeugdbe-
schermingsinstanties is geweest, dat nor meerdprjarigen 
50M5 van dezelfde projectplaatsen gebruik wordt gemaakt 
els voor minderjerigen. Bovendien vallen jongeren uit de 
leeftijdsgroep van 17 tot 19 jaar nu eons (of eerst nog) 
onder het strafrecht voor minderjarigen, dan weer (of 
vervolgens) onder dat voor meerderjarigen. 
De werkgroepen vergaderden tot 1983 ongeveer e‘n keer 
per maand, sindsdien ongeveer 6dn keer in de zes waken. 
Van de verslagen van doze bijeenkomsten Norden af-
schriften gezonden naar rechtbank en parket. De verge-
derfrequentie van de stuurgroep is geleidelijk afgenomen 
van plusminus acht keer per jeer tot plusminus vier keer 
per jeer. 
De rechtbank van Breda telt twee strafsecties. Eon keer 
in de 4 N 5 maanden vindt er overleg pleats tussen de 
politierechters on leden der meervoudige kamer van beide 
secties. Op doze vergaderingen is de dienstverlening eon 
regelmatig terugkerend onderwerp. Verder is or nog eon 
gernstitutionaliseerde overlegvorm tussen rechtbank, OM 
en reclassering. Men vergadert vier ken per jeer on 
pleegt onder endere veel overleg over de 
dienstverlening. 

2.7.2 Colirdinatie 
Tot 1982 was in het arrondissement Breda hat 
coordinatorschap niet in eon persoon verenigd; de 
stuurgroep on de plaatselijke werkgroepen probeerden zo 
good mogelijk de taken to verdelen. Voor de periode tot 
mei 1982 word or eon speciale coOrdinator aangetrokken; 
doze werkte op part-time basis, en wel 20 our per week. 
Vanaf mei 1982 werkte doze coOrdinator pro deo (plus mi-
nus 10 uur per week) totdat hij per 1 januari 1983 
secretaris van de Reclasseringsraad word. Ook nadien 
bleat hij zich nog met de dienstverlening bezig houden, 
gedurende ongeveer 5 uur per week. Tot de taken van de 
coOrdinator wordt gerekend het onderhouden van contacten 
tussen stuurgroep en werkgroepen, het signaleren van 
problemen bij de uitvoering of planning van de dienst-
verlening en het zoeken van oplossingen daarvoor, on het 
beschikbaar zijn els algemene vraagbaak. Beast de 
(arrondissements)coBrdinator zijn or nog drie 
projectenbankcoordinatoren (zie 2.7.3). 

7.7.3 Proiectwervinq 
De werkgroepen hebben zich-indertijd bezig gehouden met 
het zoeken naar projecten. Zoveel mogelijk geschikt 
geachte instellingen werden benaderd. Zowel in Tilburg, 
Roosendaal els Breda werden de gevormde adressenbe-
standen ondergebracht bij werkeenheden van de ARV. Dear 
worden zij, onder verantwoordelijkheid van de work- 



groepen, beheerd door een medewerker die optreedt als 
projectenbankcobrdinator. Daze zoekt per dienstverlener 
een geschikt project. Via de werkgroepen worden ook 
thans nog pogingen ondernomen, de adressenbestanden uit 
te breiden. 

2.7.4 Beleid vanjustit_ie 

Modaliteiten 

Aanvankelijk was op het ,niveau van het OM in principe al- 
les 	mogelijk. 	Thans 	is 	men 	echter 	van 	het 
officiersmodel afgestapt. Een daartoe aangewezen 
officier van justitie (tevens lid van de htuurgroep) 
speelt nog de rol van adviseur en stroomlijner. Toen er 
nog officiersmodaliteiten werden toegepast, meende men 
er goad aan te doen het "rijksdrukwerk" (de 
overeenkomst-formulieren 	van 	de 	VED) 	snel 	te 
vernietigen, en daarvoor in de plaats een eigen formu-
lier "aanvaarding aanbod" te ontwerpen (zie bijlage 11). 
Op het niveau van de rechtbank werd aanvankelijk vooral 
de modaliteit "uitstel van vonniswijzing" toegepast. Met 
name een strafkamer vond dit echter te lang duren, omdat 
er vaak drie zittingen bij nodig waren. Bovendien werd 
het als bezwaarlijk ondervonden dat bij die modaliteit 
aan de officier van justitie de beroepsmogelijkheid ward 
ontnomen. Men heeft nu afgesproken dienstverlening waar 
mogelijk bij bijzondere voorwaarde toe te zeggen. 
De rechtbank is in het algemeen van mening, dat ook het 
OM voor de dienstverlening moet voelen. Zo niet, dan is 
zij ,sneller geneigd een voorstel af te wijzen. De toe-
zagging wordt volgens een standaardformulering vastge-
legd in het strafvonnis. 
Beperkingen/vereisten  
Met betrekking tot het dienstverleningsaanbd verlangt de 
rechtbank, dat het zo volledig mogelijk uitgewerkt is. 
Wanneer de tijdsdruk groot is, wordt genoegen genomen 
met de vaststelling van het aantal uren. Ten aanzien van 
de berichtgeving aan justitie wil men weten, wie daze 
voor zijn/haar rekening neemt (vrijwel altijd is dit ie-
mand van de reclassering). 
Aan de strafduur der onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
waarvoor de dienstverlening in de plaats kan komen, 
stelde het OM als eerste een maximum van drie maanden. De 
rechtbank heeft zich hieraan geconformeerd. Hiertegen-
over staan 150 uur dienstverlenen. Onder daze maxima 
wordt heel globaal, maar niet strak, een tarievenselsel 
toegepast. In de praktijk wordt en een'ondergrens aange-
houden van 40 50 uur dienstverlenen tegenover minimaal 
twee waken onvoorwaardelijk. .Vardar is er de neiging om 
te denken in termen van ongeveer 50 uur per maand onvoor-
waardelijk. Er wordt bij de vaststelling van het aantal 
uren rekening mee gehouden of de betrokkene een bean 
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heeft, maar tot nu toe is dit "natte vingerwerk"; wel zou 
de neiging bestaan om hierover nog eons afspraken te ma-
ken. 
,Er zijn geen bepaalde categorieen van personen in Prin-
cipe van dienstverlening uitgesloten. Wet betreft het 
soort delict hebben sommige rechters moeite met zware 
agressieve delicten; zij achten het ook tegenover het 
publiek niet te verantwoorden, als plegers daarvan er 
"zo gemakkelijk" vanaf komen. 
Strafrechteliike afdoening 
Toen de modaliteit uitstel van vonniswijzing nog werd 
toegepast, word meestal gen proeftijd van eon dag opge-
legd. Oak khans legt men nog korte proeftijden op, maar 
nu van een termijn die lets langer is dan de periode die 
de dienstverlening in beslag mag nemen. Uit de 
justitiele documentatie is op die manier ook terug to 
lezen, dat er sprake geweest is van eon dienstverlening. 
Afwiizingen  
Wanneer eon aanbod ter zitting wordt afgewezen wordt dit 
moms (met motivering) in het vonnis opgenomen. 

ad.Srocedure 
Gewoonlijk wordt eerst (vanuit de reclassering of 
advocatuur) contact opgenomen met het OM, am to infor-
meren of de officier vindt dot de cliAnt in aanmerking 
komt voor dienstverlening. Zo jot dan bespreken officier 
en (rechts-)hulpverlener in welke richting hun gedachten 
seen. Is het een advocaat die dIt vooroverleg pleegt, 
dan wordt ook het aantal uren reeds aan de orde gesteid; 
met . eon reclasseringsmedewerker hoeft dit niet altijd 
het geval te zijn. be aard der werkzaamheden wordt bij 
dit vooroverleg niet aan de orde gesteld. (Voelt het OM 
niet voor Gen dienstverlening, dan kan de 
(rechts)hulpverlener toch het voorstel op de zitting 
brengen). In overleg met de aanstaande dienstverlener 
wordt door de (rechts)hulpverlener eon project uitge-
zocht; laatstgenoemde neemt vervolgens contact op met 
het project. Indien men dear tot medewerking bereid is, 

geeft de (rechts)hulpverlener dat door aan de regionale 
projectenbank. Dan wordt het aanbod tot dienstverlening 
opgesteld (zie biilage 12); dit wordt mede-ondertekend 
door de projectverschaffer. De (rechts)hulpverlener 
zorgt dat het aanbod (via de Reclasseringsraad) voor de 
zitting naar de rechtbank gaat. Na acceptatie ter 
zitting wordt het aanbod aan het strafvonnis gehecht. 
Hiervoor zeiden we al. dat altijd nauwkeurig wordt 
vastgelegd wie voor de berichtgeving aan justitie zorg 
draagt. bit is altijd iemand van de reclassering, meest-
al in samenspraak met de dienstverlener zelf. (Hoewel or 
van reclasseringszijde aanvankelijk wel bezwaren geuit 
werden tegen de berichtgevende teak, zouden deze de 
laatste tijd sterk zijn afgenomen). Er wordt in het ar- 



rondissement Breda niet gewerkt met werkbriefjes. Wel is 
het gebruikelijk dat de projectverschaffer m6erapport-
eert met de reclasseringsmedewerk(st)ers. 

2.7.6 	Het  veiligstellen van uitkeringen 
Er is gepoogd tot overeenstemming te komen met ge-
meentelijke sociale diensten, met bedrijfsverenigingen 
en met het GAK. Soms is dat gelukt, in een aantal geval-
len levert het nog steeds problemen op. 

2.8 Haarlem 

2.8.1 	Overleqstructuur 
Sinds januari 1981 is er in het arrondissement Haarlem 
een stuurgroep.  Hierin zijn vertegenwoordigd ztaande en 
zittende magistratuur, advocatuur, rijks- en particu-
liere reclassering. Ook de coOrdinator maakt deel uit 
van de stuurgroep. In de vergaderingen van de stuvr-
groep worden beleidsontwikkelingen van parket en recht-
bank besproken, en wordt er gestreefd near een eenvormig 
dienstverleningsbeleid. De stuurgroep vergaderde aan-
vankelijk een meal per twee maanden; de laatste tijd 
komt zij met grotere tussenpozen bijeen. 

2.8.2 CoOrdinatie 
De cdbrdinatie wordt verricht door de secretaris van de 
Reclasseringsraad met assistentie van een 
rijksreclasseringsambtenaar (r.r.a.). In totaal baste-
den zij ongeveer 30 uur per week aan activitei ten ten be-
hoeve van de dienstverlening voor meerderjarigen. Tot 
de coOrdinatietaken wordt gerekend het werven van pro-
jectverschaffende instellingen en het zoeken van een ge-
schikte installing per dienstverlener. Direct contact 
tussen Reclasseringsraad en clienten wordt liever ver-
meden; dat wordt zoveel mogelijk overgelaten aan de 
particuliere reclassering. 
De coOrdinator houdt de reOstratie van alle dienstver-
leningen bij, an beheert het adressenbestand van de pro-
jectplaatsen. 

2.8.3 Projectwerving 
Met het werven van projecten heeft zich indertijd de se-
cretaris van de Reclasseringsraad c.q. coordinator bezig 
gehouden. Zij ward hierbij gesteund vanuit de Read. In-
cidenteel wierven ook medewerkers van de particuliere 
reclassering en advocaten wel projecten. Zoveel mogelijk 
niet-commerciele instellingen warden vanuit de Raad aan-
geschreven, met het verzoek of zij geinteresseerd waren 
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in eon nader gesprek. Voor zover mogelijk werden de po-
sitief reagerenden door de coordinator bezocht. De 
overigen kregen (voorlopig) eon folder over dienstver-
lening toegezonden; het is de bedoeling dat op den duur 
ook die nog bezocht worden. Aldus wordt het adressenbe-
stand nog gestaag uitgebreid. Verder wordt er 
samengewerkt met een reeds bestaande vrijwilligerscen-
trale. 
Het zoeken van geschikte projectplaatsen per dienstver-
lener geschiedt zowel door de coordinator als door mode-
workers van de particuliere reclassering. 

2.8.4 Beleid van justitie 

Modaliteiten 
Dienstverlening op OM-niveau (zonder rechterlijke 
toetsing) is mogelijk in Haarlem. De overeenkomsten 
worden zoveel mogelijk gekoppeld aan eon onvoor-
waardelijk sepot, mits het work volgens afspraak is uit-
gevoerd. Een officier die met eon dienstverleningsplan 
geconfronteerd wordt, pleegt hierover altijd eerst over 
leg met de hoofdofficier. Weliswaar heeft de .-echtbank 
verzocht of zij eon berichtje kon krijgen telkens wan-
neer buiten hoar am eon overeenkomst word gesloten, maar 
in de praktijk gebeurt dat niet (Door de coOrdinator 
wordt de rechtbank echter van elle dienstverleningen in 
kennis gestalt!). Voor het vastleggen van de overeen-
komsten wordt het door de VED ontworpen formulier 
gebruikt. 
Eon bijzondere modaliteit in Haarlem is die van dienst-
verlening in het kader van eon schorsing der voorlopige 
hechtenis. De dienstverlening is hierbij eon op zich-
zelf staand alternatief voor de voorlopige hechtenis. De 
rechter-commissaris of Raadkamer die met eon dergelijk 
voorstel wordt geconfronteerd en or positief tegenover 
stoat, verwijst de indiener(s) van het voorstel (terug) 
naar de officier van justitie met eon verzoek om dienst-
verlening. Wanneer ook doze or voor voelt, wordt 
vervolgens eon overeenkomst tot stand gebracht met de 
officier, en wordt de hechtenis geschorst. 
Op rechtbank-niveau wordt het meest de weg van het uit-
stel van vonniswijzing gevolg. Eon enkele meal zegt de 
rechtbank eon dienstverlening toe bij bijzondere voor-
waarde, maar in beginsel doet zij dat hover niet." 
Meestal is or in dienstverleningszaken goon extra 
zitting nodig. Dit hangt semen met de ,(uitzonderlijke) 
constructie dat de rechtbank vaak niet zelf eon toe-
zegging doet, moor ter zitting voor het sluiten van eon 

06  Het OM heeft goon  bezwaar tegen dienstverlening bij 
bijzondere voorwaarde; het is or zelfs eon voor-
stander van. 



dienstverleningsovereenkomst weer terugverwijst naar 

het OM (zie verder 2.8.5). 
Een door de rechter gedane toezegging wordt opgenomen in 
het proces-verbaal van de zitting. De rechter zegt nooit 
bij voorbaat, welke (gevangenis)straf er zou zijn opge-

legd zonder dienstverlening. 
Beperkingen an vereisten  
Bij het sluiten van een overeenkomst wordt door het OM 
bepaald, dat de afspraken komen te vervallen als de ver-
dachte zich opnieuw can een misdrijf schuldig maakt, 
voordat de dienstverlening is voltooid. Het verslag over 
de dienstverlening (meestal geschreven door de dienst-
verlener zelf, en desgewenst te verifieren bij de 
project-installing) moat voor een bepaalde datum zijn 
ingeleverd. De rechtbank stelt als eis ten aanzien van 
de mate waarin een voorstel moat zijn uitgewerkt, dat 
hierin het aantal te werken uren "om an nabij" is opgeno-
men. Ook moat erin staan wie er zorg zal dragen voor de 

rapportage (aan het OM). 
Het parket is van mening dat de door de VED voorgestelde 
maximumtermijn van 6 maanden onvoorwaardelijk tegenover 
150 uur dienstverlenen 'geen enkele verhouding -  is. Men 

vindt een maximum van drie maanden tegenover 150 uur 
veal redelijker. Het Haarlemse parket vindt het toe-
passen van een tarievenstelsel te ver gaan; het 
vaststellen van het aantal uren ware liever aihankelijk 
te stellen van allerlei ad hoc-factoren. WerklOzen 
krijgen in de regal meer uren dan werkenden, maar ook 
hiervoor wil het OM liever geen vaste sleutel gebruiken. 
De rechtbank van Haarlem heeft tegen het gebruik van een 
tarievenstelsel veal minder bezwaren. Under een plafond 

van 3 ■B 4 maanden versus 150 uur rekent zij ongeveer 50 
uur werken voor een maand onvoorwaardelijke vrijheids-
straf. Het maakt voor de vaststelling van het aantal 
uren uit of de betrokkene werk heeft of niet, maar of men 
daarbij een vaste sleutel zal hanteren is een vraag waar 
men nog niet uit is. Aanvankelijk had het OM alle 
verkeersdelicten van dienstverlening uitgesloten. Ten 
dele is het dear nu van terug gekomen (met name voor art. 
26 WVW), maar voor art. 36 WVW is het nog moeilijk. Als 
de indruk bestaat, dat een dienstverlening door de 
gelaedeerde(n) beschouwd wordt als vrijspraak, ziet het 
OM van een overeenkomst af. Als criterium voor dienst-
verlening hanteert het OM in het algemeen het effect dat 
daze in de samenleving lijkt te hebben. 
De rechtbank sluit in principe geen bepaalde categorieen 
van personen of delicten van dienstverlening uit. Wel is 
het in de praktijk zo, dat slechts heel zelden een 
dienstverlening wordt vergund can een drugsverslaafde. 
Strafrechtelijke afdoening 
De rechtbank voelt niet voor het opleggen van symbo- 
lische straffen. Het is gebruikelijk dat de dienstver- 
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lener in het eindvonnis nog eon voorwaardelijke straf 
(met een normale proeftijd) krijgt opgelegd. 
Afwijzineen  
Wanneer het OM eon voorstel afwijst (voorheen dikwijls 
met gebruikmaking van het VED-formulier, thans meestal 
mondeling) ken de verdachte vervolgens een voorstel aan 
de rechter doen. 
Afwijzingen op het niveau van de rechtbank warden opge-
nomen in het proces-verbaal van de zitting. De rechter 
geeft voor afwijzingen eon standaard-motivering. 

2.8.5 Procedure 
In de praktijk heeft zich de gewoonte ontwikkeld dot al-
tijd eerst eon aanbod aan de officier wordt gedaan. Pas 
als doze eon dienstverlening afwijst, volgt de step naar 
de rechtbank. Dit laatste ken gebeuren nadat (door 
reclassering of belie) vooroverleg is gepleegd met het 
OM, of zonder dat dit is gebeurd. (Wanneer het voor moge-
lijk wordt gehouden dat de officier wellicht helemaal 
goon es tot vrijheidsstraf in het hoofd heeft, ziet men 
soms maar liever van vooroverleg of, ter vermijding van 
ninversien oftewel een aanzuigende working). Vindt or 
wel eon vooroverleg pleats, den ken de officier ofwel 
positief, ofwel negatief adviseren. Het lijkt misschien 
onwaarschijnlijk dat eon officier positief adviseert na-
dat hij in een eerder stadium eon voorstel heeft 
afgewezen; toch komt dit vaak voor, nl. als het OM zelf 
prijs stelt op eon "marginale toetsine door de recht-
bank (by. bij verkeersdelicten). Is het advies dositief, 
dan komt het plan meteen op de zitting en ken warden vol-
staan met in toted l twee zittingen. Indien vervolgens de 
rechtbank het aanbod accepteert en de officier ter 
zitting eon accoordverklaring aflegt, volgt alsnog eon 
dienstverleningsovereenkomst met het OM. Als het adyies 
van de officier negatief is (hiervan Wordt de president 
van de strafkamer voor de zitting op de hoogte gesteld), 
of als or goon vooroverleg met het ON heeft plaatsge-
Yonder,, zijn er drie zittingen nodig. Volhardt het OM 
daarbij in zijn afwijzing of negatief advies, den kan de 
rechtbank niettemin eon dienstyerlening toezeggen. 
Het toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken 
blijft altijd eon teak voor het OM, dus ook als de 
officier het niet eons is met eon rechterlijke toe-
zegging. Omdat doze Haarlemse constructie wet ingewik-
keld is, hebben we eon schematisch overzicht van de 
procedure gemaakt (zie figuur 1). 

Bij het bovengenoemde vooroverleg komen altijd het aan-
tal to werken uren en de aard der werkzaamheden ter 
sprake. Ook wordt can de officier de vraag yoorgelegd of 
hij/zij voornemens is eon onvoorwaardelijke vrijheids-
straf to eisen. 



Fiquur 1: Procedure voor het indienen van dienstver- 
leningsvoorstellen in het  arrondissement Haarlem 

Voorstel aan OM 

-3positieve reactie: 
overeenkomst 
(voor schorsing p.h. 
moet Raadkamer/r.c. 
akkoord gaan) 

positief ad-
vies OM 

Vooroverleg met OM 

(2 zittingen) 

rechter zegt 
toe of wijst 
af. Bij toe-
zegging (plus 
akkoordver-
klaring OVJ) 
volgt alsnog 
overeenkomst 
met OM 

2.8.6 Het veiliqstellen van uitkeringen 

negatieve reactie: 
afwijzing 
(op naar de rechtbank) 

negatief ad-
vies OM 

(3 zittingen 
nodig) 

rechter zegt 
toe of wijst 
af zonder 
toestemming 
OM 

Geen vooroverleg 
met OM 

(3 zittingen 
nodig) 

rechter zegt 
toe of wijst 
af, al dan 
niet met in-
stemming OM 

Toezicht op naleving door OM 

Voor de aanvang van het werk wordt vastgesteld wie de 
berichtgeving aan justitie op zich zal nemen. Zoals ge-
zegd is dit meestal de dienstverlener zelf, met een mo-
gelijkheid voor justitie om e.e.a. bij de contactpersoon 
op het project te verifieren. Er wordt in het arrondis-
sement Haarlem niet met werkbriefjes gewerkt. 

De' coOrdinator bezocht een aantal directeuren van ge-
meentelijke sociale diensten en regionale consulenten 
van de ministeries van SoZaW en (toen nog) CRM. Sinds-
dien vindt er per dienstverlener overleg plaats met de 
uitkerende instantie. Het is regel, dat werklozen niet 
meer dan 4 dagen per week met de dienstverlening bezig 
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zijn; zodoende houden zij een deg over om to kunnen 
solliciteren. Ook wordt er naar gestreefd, de dienst-
verlening zo min mogelijk in bloktijden to laten 
Plaatsvinden. 

2.9 Alkmaar 

2.9.1 Overlegstructuur  
Alkmaar is het enige proefarrondissement zonder stuur-
green. Sinds snort 1983 is or echter eon werkgroep, die 
wet betreft samenstelling en inhoud van de activiteiten 
vergeleken kan worden met stuurgroepen elders. In deze 
werkgroep zijn vertegenwoordigd staande en zittende 
magistratuur, advocatuur, particuliere reclassering en 
de coordinator, zijnde eon ambtenaar van de 
Reclasseringsraad (r.r.a.). Men wit pogen tot eon aan-
tal bijstellingen to komen ten aanzien van de door de 
Alkmaarse justitie gekozen verhouding van strafmaximum 
versus aantal to werken uren (zie 2.9.4), en men wil 
nieuwe afspraken maken om dienstverlening verder to 
promoten (zie 2.9.7). Het doel van de bijeenkomsten van 
de werkgroep is verder, ervoor to zorgen dat de dienst-
verlening voor alle partijen een werkbaar instrument 
blijft;.de VED-richtlijnen bleken daartoe in de praktijk 
niet voldoende. Het streven van de werkgroep is, onge-
veer vier keer per jeer bijeen to komen. 

2.9.2 CoOrdinatig 
De coOrdinerende teak werd aanvaard door de r.r.a. bij 
de Reclasseringsraad, in dit geval niet de secretaris. 
Bij gebreke eon eon stuurgroep tijdens de eigensijke ex-
perimenteerfase was het voor de cOordinator geen eenvou-
dige opgave, de nodige communicatielijnen tot stand to 
brengen. De coOrdinator houdt zich naast algemene work-
zaamheden bezig met het zoeken van projectverschaffende 
instellingen, het zoeken van geschikte projectplaatsen 
per dienstverlener, en stelt moms oak zelf een dienst-
verleningsplan op. Hij is ongeveer 25 uur r4r week in 
actie voor de dienstverlening. 

2.9.3 Proiectwerving 
Projectwerving is in Alkmaar een tank van de coOrdinator 
(geweest). Er zijn indertijd zoveel mogelijk in-
stellingen door hem aangeschreven. Kwam or goon reactie, 
den word er gerappelleerd, met als resulaat dat sommige 
instellingen bij eon tweede verzoek alsnog positief rea-
geerden. Er is bewust naar gestreefd, eon gevarieerd go-
heel can werksoorten en werktijden mason te stellen. Er 
wordt soms samengewerkt met eon reeds bestaande pro- 



jectenbank voor vrijwilligerswerk. Op twee manieren 
wordt getracht het aanwezige bestand nog uit te breiden. 
Ten eerste worden bepaalde instellingen benaderd wanneer 
daar ergens in het arrondissement specifiek behoefte aan 
is, ten tweede komen bij de bestaande 
projectverschaffers andere instellingen nog wet eens ter 
sprake, die dan vervolgens ook benaderd worden. Het be-
stand wordt beheerd door de cobrdinator. 

2.9.4 Beleid van iustitie 
Modaliteiten 
Op OM-niveau zijn 	in principe alle modaliteiten 
mogelijk. Onvoorwaardelijk sepot na uitvoering volgens 
afspraak wordt evenwel het meest toegepast. Het was in 
Alkmaar, dat voor het eerst geexperienteerd werd met de 
modaliteit waarbij de officier van justitie afziet van 
eon eis tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, op voor-
waarde van een geslaagde dienstverlening. Vandaar dat 
doze modaliteit enige tijd het "Alkmaarse model" geeft 
geheten. Het is geen gewoonte, dat het oordeel van de 
rechtbank wordt gevraagd bij een voorgenomen overeen-
komst. Men hanteert goon formulier voor het vastleggen 
van overeenkomsten, met als argument dat dit teveel "ci-
vielrechtelijke gepriegel" zou worden. 
Op het niveau van de rechtbank worden niet (moor) alle 
denkbare modaliteiten toegepast. De rechtbank wit nl. 
geen dienstverlening in het kader van eon bijzondere 
voorwaarde toezeggen, zolang de mogelijkheid hiertoe 
niet in de strafwet is vastgelegd.° 7  Dienstverlening 
wordt vooralsnog voornamelijk bij wijze van uitstel van 
vonniswijzing tot stand gebracht. (Voor)overleg met het 
OM wordt in de regel niet gepleegd; men gaat ervan uit 
dat de zaak bij de voorbereiding van het voorstel door de 
reclasseringsmedewerker at met het OM is doorgesproken. 
Er zijn twee of drie zittingen nodig (zie verder 2.9.5). 
In het tussenvonnis worden eon schuldigverklaring, een 
in principe-akkoord en het aantal to werken uren opgeno-
men. 
Beperkingen en vereisten  
Het OM stelt geen strikte eisen aan het dienstver-
leningsvoorstel, maar ziet graag dat het zo ver mogelijk 
is uitgewerkt. Hoe het OM zich op de hoogte zal laten 
brengen van verloop on afloop van het work, wordt meest-
al ad hoc afgesproken on in het algemeen niet al-
tijd) schriftelijk vastgelegd. Ten aanzien van de mate 
waarin eon voorstel uitgewerkt moet zijn heeft ook de 
rechtbank geen scherpe voorwaarden gesteld. Gewoonlijk 
geeft zij er tijdens de zitting blijk van, erop to ver- 

07  Het OM van Alkmaar heeft cseen bezwaar tegen dienst-
verlening bij bijzondere voorwaarde. 
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trouwen dat de reclasseringsmedewerker zal toezien op de 
berichtgeving over verlooP en aflooP. 
Het OM hanteert ten aanzien van de maximale straf(eis) 
eon ander criterium dan de rechtbank. Het ON acht eon 
verhouding van 3 maanden onvoorwaardelijk tegenover (in 
beginsel) 250 300 uur redelijk. Aim ondergrens houdt 
men eon eis van twee woken aan versus minimaal 40 uur 
dienstverlenen. Tussen doze maxima en minima in wordt 
goon tarievensvsteem toegepast, moor wel eon "role ver-
houdingenstructuur". Al, vuistregel geldt dat met eon 
dienstverlener nooit minder dan 20 uur als vervanging 
van eon week onvoorwaardelijk wordt overeengekomen. Eon 
vermenigvuldigingsfactor voor werklozen wordt niet ge-
bruikt. Alles wordt individueel bekeken: niet alleen of 
men work heeft, ook andere factoren kunnen eon rol 
spelen bij de vaststelling van het aantal uren. 
De rechtbank goat in principe niet uit boven eon (ui-
terste) grens van 6 maanden onvoorwaardelijk, en gaat 
met het aantal uren zelden boven de 150 uit. Verder zijn 
or goon afspraken gemaakt an loot men eon on ander bij 
voorkeur van de omstandigheden afhangen. Men is wars van 
eon tarievenstelsel en geneigd de vaststelling van het 
aantal uren stork op het individu af to stemmen. 
Zowel rechthank als OM zouden or voor voelen, wanneer 
dienstverlening oak in de pleats van eon onvoor-
waardelijke geldboete kon komen. 
Er zijn noch door ON noch door rechtbank bepaalde 
categorieen personen en/of delicten in principe van 
dienstverlening uitgesloten. Het ON heeft in de praktijk 
echter twijfels ten aanzien van drugsverslaafden. De 
rechtbank heeft ten aanzien van de selectie van geschike 
kandidaten het volste vertrouwen in de reclassering. 
Strafrechteliike afdoening 

Het beleid van de rechtbank met betrekking tot de straf-
rechtelijke afdoening is, dat de dienstverlener na uit-
voering volgens afspraak een voorwaardelijke straf 
krijgt opgelegd. Tot voorkort werden daarbij "normale" 
proeftijden opgelegd. De laatste tijd echter Hardt het 
gebruikelijk eon proeftijd van eon maand op to leggen; 
dit mode ter herkenning van dienstverleners in de 
justitiele documentatie. 
Afwiizingen 

Year afwijzingen gebruikt het OM goon formulier. Het at-
wijzen geschiedt echter gemotiveerd on de motivering 
wordt vastgelegd "in de stukken". De rechtbank wordt 
zelden of nooit geconfronteerd met een onaanvaardbaar 
voorstel, aangezien leder voorstel al in eon zeer vroeg 
stadium door de initiatiefnemer(s) op Zijn haalbaarheid 
wordt ingeschat. 



2.9.5 Procedure 
Desgewenst kan men zich met eon voorstel meteen tot de 
rechtbank wenden, met andere woorden men hoeft niet al-
tijd eerst naar het OM. loch vindt er altijd eerst over-
leg plaats met de officier van justitie. Over het mantel 
uren wordt goon vooroverleg gepleegd, over de aard der 
werkzaamheden wel. Vervolgens wordt door de initiatief-
nemer (meestal eon maatschappelijk worker van de 
reclassering, soms ook eon advocaat) contact opgenomen 
met de cobrdinator voor het verkrijgen van men project. 
Soms is de coOrdinator de initiatiefnemer. Als dit rond 
is wordt een schriftelijk plan opgesteld voor de 
officier (bij de "sepot-variant") of voor officier en 
rechter ("zittingsmodel"). Bij het zittingsmdoel wordt 
zoveel mogelijk gestreefd naar het zogenaamde 
twee-fasenmodel: de rechtbank volstaat met twee 
zittingen, wanneer eon dienstverleningsvoorstel tevoren 
in het strafdossier is gevoegd. 
Bij de overeenkomst/toezegging wordt meteen bepaald, wie 
de berichtgeving op zich zal nemen: meestal zorgde tot 
voorkort de reclasseringsmedewerk(st)er hiervoor, al dan 
niet in samenwerking met de projectverschaffer. De meest 
recente teneur is echter, dat de projectverschaffer 
zelfstandig de berichtgeving verzorgt (Doze bereikt 
justitie via de Reclasseringsraad). 

2.9.6 Het veiligstellen van uitkeringen 
Eon algemene regeling op arrondissementniveau is in zo-
verre getroffen, dat de uitkerende instelling steeds van 
eon dienstverlening op de hoogte wordt gebracht. Hierbij 
hebben zich (nog) goon problemen voorgedaan. 

2.9.7 Biizondere regaling 
Men beschouwde het in Alkmaar als probleem, dat relatief 
veel verdachten die zonder steun van reclassering of ad-
vocaat in het strafproces terecht komen, niet weten dat 
zij eventueel eon dienstverleningsvoorstel kunnen doen. 
Op eon parketvergadering in april 1983 en tijdens de 
eerste vergadering van de werkgroep is ter oplossing van 
dit probleem het volgende afgesproken: de officier van 
justitie zal bij of zo spoedig mogelijk na het onderte-
kenen van de dagvaarding men grote letter "G" in de 
linker benedenhoek van het dossieromslag plaatsen, in-
dien hij/zij overweegt op de zitting men 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal 3 maanden 
to vorderen. De coOrdinator kan doze met "G" gemerkte 
dossiers inzien op het parket waardoor hij in de gele-
genheid gesteld wordt daaruit de naam en het adres van de 
verdachte over to nemen, om aan die verdachte eon infor-
matieve brief (zie bijlage 13) over het instituut 
dienstverlening to zenden. 
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2.10 samenvatting 
De meest saillante overeenkomsten en verschillen tussen 
de acht proefarrondissementen zijn weergegeven in tabel 
1 en figuur 2. Figuur 2 laat bat zien, dat van eon een-
duidig beleid ten aanzien van de verhouding tussen 
strafmaat en aantal uren dienstverlenen weliswaar (nog) 
goon sprake is, near dat de aangehouden maxima toch ook 
niet extreem ver uit elkaar liggen. nl. tussen de 3 en 6 
maanden onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. versus tussen 
de 150 en 300 uren dienstverlenen. Wet niet uit figuur 2 
near wel uit de tekst van dit hoofdstuk blijkt, is 
verder. dat or eon duidelijke tendons bestaat on 
werklozen moor uren to laten dienstverlenen. 
Dat de meeste rechtbanken en parketten eon moor of min-
der strikt toegepast tarievenstelsel hanteren, geeft aan 
dat de dienstverlening in de loop der tijd in de praktijk 
het karakter van eon strafsanctie heeft gekregen. Uit 

• tabel 1 blijkt, dat in drie arrondissementen in het go-
heel goon officiersmodaliteiten worden toegepast. De 
variant "onvoorwaardelijk sepot ongeacht de afloop van 
de dienstverlening" lijkt van de bean to run. Wet ver-
der de modaliteiten betreft: twee arrondissementen zijn 
op dit punt min of moor aan elkaar gelijk. nl . Assen en 
Breda. In beide arrondissementen heeft men (na verloop 
van tijd en op grand van veel ervaring) ervoor gekozen. 
dienstverlening alleen/voornamelijk nog in het kader van 
eon bijzondere voorwaarde to doen pleats vinden. 
Wet betreft de coOrdinatie en het beheer van adressenbe-
stand c.q. projectenbank ken warden vastgesteld. dat 
doze taken in 5 arrondissementen zijn toebedacht aan de 
Reclasseringsraden, al den niet met aanwijzing van de 
secretaris en/of eon r.r.a. aim speciale coOrdinator. 
Groningen valt hierbuiten, met haar aparte coOrdinator. 
Breda onderscheidt rich door eon gedecentraliseerde aan-
pak on Den Bosch doordat de coOrdinatie dear eon taak van 
de stuurgroep/werkgroep is (en het beheer van de pro-
jectenbank eon teak voor de ARV). 

Controle on toezicht op de uitvoering van het work, aim-
mode berichtgeving aan justitie daarover loopt in drie 
arrondissementen altijd via de Reclasseringsraad. in eon 
arrondissement (Almelo) alleen den wanneer de particu-
liere reclassering doze taak Hover niet op rich neemt. 
In drie andere arrondissementen loopt de berichtgeving 
altijd via de particuliere reclassering, in Groningen 
altijd via de coOrdinator. 



label 1: Overzicht van enkele opvallende verschilpunten in beleid en organisatie tussen de acht proefarrondissementen 
(zomer 1983) 

Groningen 	Amman Almelo 	Zutphen Den Bosch Breda Haarlem 	Alkmaar 

Modalitei-
ten OM 

Modalitei- alleen uit- 	alleen 	alleen uit- voorkeur: 
ten Reeht- stel v. von- bijz.voorw. stel v. von- uitstel V. 
bank 	niswijzing 	 niswijzing 	vonnisw. 

• 	 bij bezwaar 
OM: bijz. 
voorw. 

CoOrdinatie coOrdinator 	secretaris secretaris 	voorheen: 
(speciaal 	Recl.Raad 	Recl.Raad 	secr.Recl. 
aangetrokken) 	 Raad thans: 

div. mede-
werkers 
Recl.Raad 

Beheer 
adressen-
bestand 

Controle en 
berichtge-
ving aan 
Just itie 

vt 

Voorw. sepot onvoorw. 
na dv. 	sepot na 

dv.  

particuliere dienstverl. 
reclassering met paraaf 
Bij bezwa- 	contact- 
ren: secr. 	pers. (via 
Recl.Raad 	Recl.Raad) 

voorkeur: 
uitstel van 
beslissing 
tot verder 
vervolgen 

alleen uitstel 
uitstel v. von-
niswijzing 

voorheen: sect.. 
Red. Raad 
thans: stuur-
groep/werk-
groep 

medewerker 
ARV (mmv sta-
giaire) 

particuliere 
reclassering 

meestal: 	voorkeur: 
onv. sepot 	onv. sepot 
na dv. 	na dv. 
verder: 
geen eis tot 
onv. gev.straf 
en: schorsing 
p.h. 

alleen 	alleen uit- 	voorkeur: 
bijz. voorw. stel v. von- uistel V. 

niswijzing 	vonnisw. 
(event, met 	ook wel 
terugverwij- bijzondere 
zing naar OM) voorw. 

secr.Recl. 	sect-. 	 medewerker 
Raad 	 (+r.r.a.) 	Recl.Raad 
ex-cogrdina- Recl.Raad 
tor (was 
speciaal 
aangetrokken) 
3 projecten-
bankcoOrdina-
toren 

particuliere dv'er zelf 	minds 
reclassering (via part. 	kort con- 
(veelal ma- red.) met 	tactpers. 
men met con- mogelijkheid (via Red. 
tactpersoon) (voor justi- Raad) 

tie) tot ve-
rificatie bij 
contactpers. 
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3 DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN GRATIE 

3.1 Uitbreiding van de experimenten 

Uit het eerste deelrapport bleek al, dat in de praktijk 
van de dienstverlening meer modaliteiten werden toege-
past den er oorspronkelijk door de VED waren 
geadviseerd. En daarvan was dienstverlening in het ka-
der van gratie. 
De Staatssecretaris van Justitie heeft op 15 april 1982 
eon brief doen uitgaan near de hoofdofficieren van 
justitie, de reclasseringsraden en 
reclasseringsinstellingen, waarin het bestaande kader 
van geadviseerde modaliteiten officieel met doze nieuwe 
variant word uitgebreid. De inhoud van dit schrfjven 
luidde als volgt: 

'Bij zijn brieven van 10 en 12 november 1980 heeft de 
Minister van Justitie u in kennis gesteld van de 
start van de experimenten met dienstverlening, als-
mede van het kader waarbinnen doze experimenten 
dienen to worden uitgevoerd. 
Thans, ruim eon jaar na de aanvang van doze experi-
menten, bereikten mij voorstellen om bovengenoemd ka-
der uit to breiden met eon nieuwe modaliteit, to 
weten dienstverlening in het kader van gratie. 
In overleg met de Minister hob ik besloten dit voor-
stel over to nemen. Ik breng derhalve het volgende to 
uwer kennis. 
Aan de modaliteiten van dienstverlening, waarvoor ik 
verwijs near de brief van 10 november 1980, wordt 
toegevoegd modaliteit 1.E: Dienstverlening in het 
kader van aanhouding van de gratiebeslissing. ol o p  

doze vorm van dienstverlening, welke betrekking heeft 
op vrijheidsstraffen waarvan de executie nog niet is 

°I Formeel is dit jots anders dan eon voorwaardelijk 
verlenen van gratie; door de betrokkene zelf echter 
zal het verschil tussen eon aanhouding en eon voor-
waardelijke gratiering niet of nauwelijks gevoeld 
worden. 

43 



44 

aangevangen, zullen de basisvoorwaarden en selectie-
criteria voor dienstverlening zoveel mogelijk analoog 
warden toegepast. 
Wel kan de voorwaarde van gen bekennende verdachte 
-in de gratieprocedure eon bekennende veroordeelde-
buiten beschouwing worden golaton, tenzij inwilliging 
van eon dergelijk aanbod zou neerkomen op erkenning 
van eon ook in het gratieverzoek volgehouden 
onschuld. 

De toepassing van doze dienstverleningsmodaliteit zal 
procedureel aim volgt verlopen. 
Allereerst zal het gratieverzoek naast de ge-
bruikelijke motivering ook eon uitgewerkt aanbod 
moeten bevatten, dat wil zeggen de aard on duur van de 
werkzaamheden. de naam en pleats van het project, de 
naam van de persoon of instelling van wie de dienst-
verlener hulp en steun zal ontvangen, alsmede wie 
over het verloop van de dienstverlening verslag zal 
uitbrengen aan het openbaar ministerie. 
Na ontvangst van het gratieverzoek zal de ge-
bruikelijke consultatie van de rechterlijke macht 
plaatsvinden. 
Nadat het rechterlijk advies is ontvangen, en wanneer 
in beginsel eon positieve beslissing op het 
gratieverzoek en de daarbij aangeboden dienstver-
'ening verantwoord blijkt. zal ik de definitieve be-
slimming op het gratieverzoek aanhouden in afwachting 
van de effectuering en correcte naleving van de aan-
geboden dienstverlening. 
Doze tussenbeslissing kan zo warden verstaan dat ik 
no eon good verloop van de dienstverlening on mits de 
gratieverzoeker gedurende de aanhoudingsperiode goon 
nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd, Hare 
Majesteit de Koningin eon voorstel tot 
gratieverlening zal voorleggen. Aan dit voorstel 
zullen goon nadere voorwaarden worden verbonden. 
Het openbaar ministerie zal in het kader van de aan-
houding van het gratieverzoek eon overeenkomst van 
dienstverlening met betrokkene sluiten. Eon model 
daarvoor sluit ik hierbij in. 

De Voorbereidingsgroep Experimenten Dienstverlening 
heeft zich bereid verklaard de toepassing van doze 
vorm van dienstverlening in haar begeleidingswerk-
zaamheden to betrekken. 
Voorts zal doze modaliteit onderdeel vormen van het 
WODC-onderzoek inzake de experimenten'. 

3.2 De onderzoekperiode 

Terwijl met betrekking tot de Overige dienstverleners de 



materiaalverzameling per 1 mei 1982 word stopgezet, 
hebben we in overleg met de begeleidingscommissie van 
het onderzoek (tevens de VED) voor de gratiezaken doze 
termijn met bijna eon jaar verlengd, aangezien vanaf het 
voorjaar van 1982 de toepassing van de modaliteit pas 
goed op gang kwam. Ook is het onderzoeksgebied met be-
trekking tot gratie uitgebreid tot alle arrondissementen 
in het land.° 2  
Per brief maakte de Staatssecretaris aan het OM bekend, 
dat een gratieverzoek werd afgewezen of dat de zaak zou 
worden aangehouden. Van doze brieven zond de genoemde 
afdeling aan het WODC steeds eon kopie ten behoove van 
het onderzoek. Van de zaken die voor 1 april 1983 uit-
liepen op eon gratiebesluit, werden uit de bijbehorende 
dossiers enkele gegevens overgenoMen , en wel op het mo-
ment dat doze op het ministerie aanwezig waren. 

3.3 Afwijzende beslissingen 

Vanaf het begin van de experimenteerperiode tot april 
1983 werden in het kader van dienstverlening 134 ver-
zoeken om gratie, afkomstig uit het hole land, bij de 
Staatssecretaris ingediend. Hiervan werden or 79 afge-
wezen. De zinsnede waarmee een afwijzing aan de veroor-
deelde word kenbaar gemaakt luidde meestal alsvolgt: 
'De in het verzoekschrift aangevoerde motieven on de uit 
het ingestelde onderzoek naar voren gekomen omstan-
digheden hebben niet tot eon gunstige beslissing kunnen 
leiden'. Of, indien het eon herhaald verzoek betrof: 
'(...) dat or goon aanleiding is cm terug to komen van de 
afwijzende beschikking van .... (datum)'.  

3.4 Aanhoudingen 

3.4.1 Algemeen 
Voor zover ons bekend werden in 1981 in verband met 
dienstverlening nog goon gratiezaken aangehouden. In 
1982 waren dit or voor heel Nederland in totaal 26. In 
1983 werden alleen al in de eerste drie maanden 29 zaken 
aangehouden. (Voor de verspreiding over de 19 arrondis-
sementen zie tabel 2). 

02 ofj het lezen van 3.4 zal bij de vergelijkingen tus-
sen gratieverzoekende on andere dienstverleners met 
doze verschillen in pleats en tijd rekening gehouden 
moeten worden. 
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Tabel 2:  Verspreiding van aangehouden gratiezaken (heel Ne-
derland, tot 1 april 1983) 

Arr. Aantal 	Arr. Aantal 

Alkmaar 	 2 	Den Bosch 	 1 
Almelo 	 3 	Leeuwarden 	 1 
Amsterdam 	 4 	Maastricht 	 3 
Arnhem 	 3 	Middelburg 
Assen 	 8 	Roermond 	 2 
Breda 	 3 	Rotterdam 	 4 
Dordrecht 	 1 	Utrecht 	 1 
Den Haag 	 - 	Zutphen 	 2 
Groningen 	 12 	Zwolle 
Haarlem 	 1 	Onbekend 	 4 

Totaal 	 55 

Van de 55 aangehouden zaken konden wij in 51 gevallen 
over nadere gegevens beschikken. Hieronder waren ook die 
van de vijf dienstverleners die in het eerste deelrap-
port tot het onderzoekmateriaal behoorden.° 3  
De alinea waarin de aanhouding aan het OM word kenbaar 
gemaakt, luidde meestal alsvolgt: 
'Gelet op (de strekking van) het advies van de Politie-
rechter/Rechtbank/Gerechtshof ben ik (de Staatssecreta-
rim) bereid de gratiebeslissing aan te houden in 
afwachting van de effectuering -en correct° naleving-
van de aangeboden dienstverlening. Het ligt in mijn 
voornemen na een good verloop van de dienstverlening en 
mits veroordeelde gedurende de aanhoudingsperiode geen 
nieuwe strafbare feiten pleegt, Hare Majesteit de Konin-
gin men voorstel tot gratieverlening voor te leggen, 
zonder daaraan nog verdere voorwaarden te verbinden. Ik 
verwijs u hiervoor naar de circulaire van 15 april 1982, 
Hoofdafdeling &teats- en Strafrecht. nr . 300/282'. 
Door laatstgenoemde afdeling ward een formulier apse-
steld voor het sluiten van een dienstverleningsovereen-
komst met het OM (zie bijlage 14). Dit formulier wordt 
evenwel lang niet in alto arrondissementen gebruikt. 

3.4.2 Enkele persoons- en delictgegevens 

Van de 51 genoemde dienstverleners noteerden wij leef-
tijd en geslacht. Aim peildatum voor het vaststellen van 
de leeftijd ward weer november 1981 aangehouden. Rela-
tief veal dienstverleners vielen in de leeftijdscatego- 

03  Wanneer in tilt hoofdstuk vergelijkingen gemaakt 
worden met de 'normale' dienstverleners, zijn deza 
vhf bij die groep niet meegeteld. 



rie van 30-39 jaar, nl. 17 van de 51. Opmerkelijk is dat 
slechts 3 personen jonger waren dan 21 jaar, terwijl 
toch in het eerste rapport bleek, dat ruim een kwart van 
de dienstverleners tussen de 18 en 20 jaar oud was. Voor 
een volledig overzicht van de leeftijdsopbouw zie bijla-
ge 15. Ook een aantal van de hieronder te bespreken 
persoons- en delictgegevens vindt men daar in tabellen 
gerangschikt. 
,Onder de 51 dienstverleners bevonden zich 5 vrouwen. 
Aangezien de groep als geheel wat ouder was dan die der 
andere dienstverleners, zal het niet verbazen dat de 
meesten van hen niet (meer) bij ouders of familie 
woon den. 
Wet betreft het al dan niet hebben van een bean ver-
schilde de groep niet significant van de andere 
dienstverleners. Bijna de helft van de 
'gratie-dienstverleners' had men vermogensdelict ge-
pleegd en 15 personen men verkeersdelict. Deze ver-
houding stemt ongeveer overeen met die welke bij de 
andere dienstverleners werd gevonden. 
Het misdrijf van de gratie-dienstverleners had minder 
vaak of minder vaak schade tot gevolg gehad den dat van 
de andere: in 35 van de 51 gevallen (68.6%) was er . geen 
schade. Bij de andere diensterleners had het misdrijf in 
160 van de 428 zaken waarvoor dit gegeven bekend was (dat 
wil zeggen 35.6%) geen schade tot gevolg. 
Gratie-dienstverleners waren niet significant vakei- dan 
andere dienstverleners in verzekering gesteld en preven-
tief gehecht. Er bevonden zich onder hen 43 personen 
(84.3%) die reeds eerder wegens een misdrijf veroordeeld 
waren. Dit waren vooral ouderen. Zoals bekend waren het 
bij de andere dienstverleners vooral jonge first 
offenders, die voor dienstverlening in aanmerking 
kwamen. 

3.4.3 De indiener(s) van het verzoek 
Van 49 zaken werd ons bekend, wie het gratieverzoek in-
diende(n). Twintig meal was het de veroordeelde zelf, 11 
meal een advocaat, 8 maal eon reclasseringsmedewerker, 
on 10 maal men combinatie van veroordeelde plus advocaat 
en/of reclasseringsmedewerker. 

3 1 .4.4 Motieven  om gratie to verzoeken 

Het hoofdcriterium om to gratieren is altijd: Zijn er 
feiten of omstandigheden die niet of niet voldoende be-
kend waren bij de berechting, of die later zijn 
ontstaan, en die, waren zij wel bekend geweest, tot eon 
andere straf zouden hebben geleid.° 4  
Met betrekking tot de dienstverlening ken doze zin op 
twee manieren worden uitgelegd: 
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1. De dienstverlening is de nieuwe omstandigheid die 
bij de berechting nog filet bekend was en is tevens de 
'andere straf' waarvan gesproken wordt. of 

2. De dienstverlening is de andere straf, waartoe be-
paalde feiten en omstandigheden zouden hebben 
geleid. indien ze bij de berechting bekend geweest 
waren. 

Negen van de 51 keer word door de verzoeker alleen de 
dienstverlening zelt als 'novum' genoemd. 
Verder word het aanbod tot dienstverlening in vole ge-
vallen als motief aangevoerd naast (gewijzigde) 
familie-, persoonlijke en/of werkomstandigheden. 

3.4.5 Rechterliike instantie din de straf had oprieleqd 
Gratieverlening is alleen mogelijk nadat eon straf door 
Rechtbank of Gerechtshof is opgelegd. terwij1 de uit-
spraak onherroepelijk moot zijn. We laten in tabel 3 
zien, door welke rechterlijke instanties de oar-
pronkelijke straffen waren opgelegd. 

Tabel 1: Rechterlijke instantie die de 
straf had opgelegd 

Politierechter 	 32 
Meervoudige kamer Arr. Rechtbank 	10 
Gerechtshof 	 7 
Kantanrechter 	 3 
Arr. Rechtbank + Politierechterk) 	1 
Politierechter + Kantonrechterk) 	1 
Kinderrechter 	 1 

Totaal 55 

A) Hier betrof het een combinatie van twee 
straffen ten aanzien van 66n persoon 

3.4.6 Rechterliik advies en verslag van het 0.M.  
In de geciteerde brief van de Staatssecretaris wordt 
gewag gemaakt van eon rechterlijk advies (voor aanvang 
van de dienstverlening). Dit was in de 51 ons bekende za-
ken 45 keer gunstig. Eenmaal stelde eon rechtbank als 
voorwaarde dat de hoeveelheid work en het aantal uren 

Zie hierover oak A. Govers in hear artikel 'Gratie l , 
verschenen in Proces, 58e jrg., nr. 3. maart 1979. 
blz. 72 - 77. 



duidelijker moesten worden omschreven*, ook vond 6f.1 
rechtbank het onjuist dat het gratieverzoek werd inge-
diend nog binnen de tijd die voor hoger beroep open 
stond. Een derde rechtbank wilde liever voorwaardelijk 
gratieren (zonder dienstverlening). Ook na uitvoering 
van de dienstverlening was het rechterlijk advies meest-
al gunstig, dat wil zeggen op een drietal gevallen na 
waarin de dienstverlening niet volgens afspraak was uit-

gevoerd. 
De strekking van het verslag van het OM terzake van de 
dienstverleningen was 14 keer ongunstig en 33 keer gun-
stig. Het OM lijkt zich hier dus wat strenger op te 
stellen dan de zittende magistratuur. 

34,7 Aantal  uren dienstverleninq gerelateerd aan opqelegde 
clevangenisstraf  
Voor alle 55 zaken die werden aangehouden in afwachting 
van effectuering van een dienstverlening weten we het 
onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf. 
Uit de 51 beschikbare dossiers bleak, dat de dienstver -
lening, overeenkomstig de bedoeling der VED, uitsluitend 
werd aangevraagd ter vervanging van een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf. 
Nu we dit weten, is het interessant om na te gaan hoeveel 
waken dat onvoorwaarelijk gedeelte besloeg, en hoeveel 
uren dienstverlening de Staatssecretaris adviseerdellier 
(maximaal) tegenover te stellen. Een overzicht wordt ge-
geven in figuur 3•" 

Aangezien bij de registratie niet per individueel ge-
val een koppeling gemaakt ward tussen duur der on-
voorwaardelijke straf en duur der 
inverzekeringstelling/preventieve hechtenis, zijn de 
twaalf gevallen waarin die ward toegepast, in fig. 3 
buiten beschouwing gelaten. 
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Uit de figuer blijkt dat de Staatssecretaris bij de ad-
visering de richtlijnen der VED steeds volgde, en wel 
door de termijn van zes maanden onvoorwaardelijk niet to 
overschrijden. (De termijn van drie maanden onvoor- 



waardelijk ward vijf maal overschreden). De voorgestelde 
grans van 150 uren die de dienstverlening maximaal zou 
mogen duren werd niet gepasseerd. Uit daze figuur blijkt 
(evenals uit figuur 6 van deal 1), dat geen vaste om-
rekentabel is gehanteerd, maar dat in verhouding tot de 
voorstellen der VED relatief meer uren dienstverlening 
tegenover relatief minder waken onvoorwaardelijk warden 
gesteld. 

3.5 Afloop en eindbeslissing 
Van de 51 dienstverleningen waarvan wij de afloop te we-
ten konden komen warden er 46 volgens afspraak uitge-
voerd, en ward vervolgens door de Koningin gratie 
verleend voor het strafdeel waarvoor de gratie was ver-
zocht. Vier dienstverleners brachten hun taak niet tot 
een goad einde (van een bleef de afloop ons onbekend). 
Bij een van hen ward niettemin geen onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf meer ten uitvoer gelegd. Als reden 
hiervoor ward opgegeven, dat het wegens het tijdsverloop 
te laat was om dat nog te doen. Een andere dienstverlener 
had naar aanleiding van een vorig delict al eens eerder 
een dienstverlening bij dezelfde installing gedaan (toen 
met succes), maar kreeg dit maal alsnog een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf ten uitvoer gelegd. 
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4 DIENSTVERLENING, VRIJHEIDSSTRAF EN GELDBOETE 

4.1 Het vraagstuk der aanzuigende werking 

4.1.1 Alqemeen 
Dienstverlening werd in ons land geintroduceerd als men 
alternatief voor de (korte, onvoorwaardelijke) 
vrijheidsstraf. Met andere woorden, in principe was het 
niet de bedoeling dat er meer mensen in het straf-
rechtelijk systeem zouden komen dan voorheen; evenmin 
was het de bedoeling om eenzelfde hoeveelheid mensen 
zwaarder dan voorheen te straffen. De vrees dat men 
dergelijke uitbreiding.  en/of intensivering van straf-
rechtelijk optreden toch zou plaatsvinden is in pers en 
vakliteratuur veelvuldig geuit. Regelmatig stuit men 
daarbij op de term "aanzuigende werking" oftewel "inver-
sie". 
Dit begrip is in het algemeen sterk negatief geladen, 
hetgeen niet betekent dat er door iedereen hetzelfde on-
der wordt verstaan. Om misverstanden op dit punt te 
voorkomen zal daarom nu om te beginnen worden vastge-
steld, wanneer er van een aanzuigende werking naar ons 
idee sprake is. Daartoe staan we eerst stil bii het be-
grip "verruiming van strafrecht". 
Verruiming  van strafrecht kan near onze mening twee 
dingen betekenen: 1) men verruiming in de toepassingsmo-
gelijkheden van bestaande sancties en 2) he scheppen 
van meer mogelijkheden om strafrechtelijk te reageren 
(dus: uitbreiding van het straffenarsenaal/sanctie-
pakket). Op zichzelf hoeft geen van beide verruimingen 
ertoe te leiden dat er uiteindelijk meer en/of zwaarder 
gestraft wordt. Het gaat ons hier alleen cm verruiming 
in de tweede betekenis. Een viertal gevolgen ervan is 
denkbaar: 
a) het totaal aantal strafrechtelijke reacties neemt toe 
(al dan niet gepaard gaande met men verschuivin.g in de 
richting van zwaarder straffen), 
b) het totaal aantal strafrechtelijke reacties blijft 
gelijk, zonder dat er men verschuiving optreedt in de 
richting van zwaarder straffen, 
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c) het totaal aantal strafrechtelijke reacties blijft 
gelijk, maar or treedt eon verschuiving op in de 
richting van zwaarder straffen en 
d) het totaal aantal strafrechtelijke reacties neemt at 
(al den niet gepaard gaande met eon yerschuiving in de 
richting van zwaarder straffen). 
Nu stollen wij yoor to spreken van eon aanzuigende 
working in rube zin  wanneer or sprake is van a). en in 
envie zin  wanneer or sprake is van c). 
Bij beide vormen van aanzuigende working zal nu in ver-
band met de dienstverlening worden stilgestaan. 

4.1.2 Aanzuigende working in ruime zin 

Het toetsen van de aanzuigende working in ruime zin is 
eon buitengewoon gecompliceerde aangelegenheid. De to 
beantwoorden yraag is in wezen. of het strafrecht els 
geheel 'actiever' worth als gevolg van het invoeren van 
eon nieuwe mogelijkheid tot strafrechtelijk reageren. in 
casu de dienstverlening. Eon manier om eon dergelijke 
toots uiete yoeren zou zijn, om eon trendstudie (by. 
over eon periode van drie jaar) to yerrichten ten aan-
zien van de totale aantallen door Rechtbank on OM 
afgedane strafzaken, ten eerste in alle proefarrondisse-
menten on ten tweede in de overige arrondissementen (dat 
nil zeggen tot can de tijd dat ook dear de dienstver-
lening van de grond begon to komen). Ms den by. zou 
blijken dat in de proefarrondissementen het aantal 
strafzaken eon sterkere toename vertoont dan in de an-
der°, zou daarin misschien  eon aanwijzing kunnen liggen 
voor het bestaan van eon aanzuigend effect. Wij hebben 
van eon dergelijke trendstudie echter afgezien omdat de 
totale aantallen dienstverlening near verhouding dermate 
goring waren, dat zelfs niet aannemelijk gemaakt zou 
kunnen worden Cleat staan aangetoond) dat een eventuele 
activiering van het strafrechtelijk ingrijpen juist aan 
de dienstverlening, on niet by. aan een versterking van 
Politiekorpsen of am) wijziging in het vervolgingsbeleid 
zou kunnen worden toegeschreven. 

4.1.3 Aanzuigende working in enge zin  

In concreto betekent dit met betrekking tot de dienst-
verlening, dat een antwoord moot worden gevundein op de 
vraag, of zij wel zuiver in de pleats is getreden van de 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf, en niet by. in de 
pleats van eon voorwaardelijke straf of een sepot. Ook 
doze vraag is moeilijk to beantwoorden, omdat men nu 
eenmaal niet ken weten wat voor straf or zou zijn opge-
legd als de dienstverlening or niet geweest was. Wij 
vroegen rechters wet zij zonder de mogelijkheid tot 
dienstverlening zouden hebben opgelegd, maar niemand kan 
weten of) zij dat ook werkelijk zouden hebben gedaan. 



Nietemin menen wij het toch als een gunstige indicatie 
to mogen opvatten, dat vrijwel alle rechters na eon niet 
volgens afspraak uitgevoerde dienstverlening precies die 
straf (of zelfs eon mindere) oplegden als die welke zij 
naar eigen zeggen zonder de mogelijkheid tot dienstver-
lening zouden hebben opgelegd (zie hoofdstuk 7 van deel 
1). Eon andere indicatie voor het niet bestaan van eon 
aanzuigende working in enge zin is to vinden in het gege-
ven, dat zowel rechters als officieren consequent die 
voorstellen tot dienstverlening bleken af te wijzen, 
waarvan de aanvaarding niet zou hebben geleid tot ver-
vanging van eon onvoorwaardelijke gevangenisstraf (zie 
hoofdstuk 3 van deel 2). 

Uit deze uitkomsten blijkt niet dat er sprake is geweest 
van eon aanzuigende working in enge zin, met andere 
woorden ons materiaal geeft geen aanleiding tot de ver-
onderstelling dat er gedurende de onderzoekperiode in de 
proefarrondissementen zwaarder is gestraft dan elders of 
voorheen. 

4.2 Relatieve toepassingsfrequentie van dienstverlening 
Gesteld, dat dienstverlening in de plaats komt van een 
(geheel of gedeeltelijk) onvoorwaardelijke vrijheids-
straf tot 6 maanden, elan is het interessant om to weten 
wat voor percentage van deze onvoorwaardelijke vrijheid-
straffen in de praktijk blijkt to zijn vervangen door 
dienstverlening. label 4 laat zien hoe het dienstver-
leningaandeel in de jaren '81 en '82 over de 8 proefar-
rondissementen verspreid was. 

label 4: Percentage dienstverleningen op alle voor dienstverlening in 
aanmerking komende strafzaken in de acht proefarrondissementen, 1981 en 
1982 

Arrondissement Gron..Assen Alm. Zutph. Den B. Breda Alk. H'Iem Totaal 

Totaal aantal 1217 	889 1254 	710 	2593 	1992 492 1444 10591 
in aanmerking 
komende zaken 
Waarvan dienst- 149 	179 	108 	123 	35 	274 	51 	96 	1015 
verlening 
Percentage 
dienstverlening 12.2 20.1 	8.6 17.3 	1.4 	13.8 10.4 	6.7 	11.3 

Op basis van voorlopige maandstatistieken van het CBS" 
is berekend hoeveel strafzaken or in de loop van doze 
twee jeer volgens de VED-richtlijnen voor dienstver-
lening in aanmerking hadden kunnen komen. Dit zijn alle 
zaken waarin onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot 6 
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maanden werden opgelegd, plus die waarin gedeeltelijk 
onvoorwaardelijke, gedaeltelijk voorwaardelijke 
straffen met eon onvoorwaardelijk deel tot 6 maanden 
werden opgelegd. 
Telt men hierbij op de aantallen dienstverleningszaken 
die zich in oncevaer dezelfde periode voordeden, 02  dan 
leidt dit tot de cijfers welke zijn weergegeven in de bo-
venste rij van de tabel. Daaronder skean nog eons apart 
vermeld de absolute aantallen dienstverlening, die per 
arrondissement tot stand kwamen. De onderste rij ten-
slotte geeft het aandeel van de dienstverlening in 
percentages weer. Om doze uitkomsten aanschouwelijker to 
oaken, word figuur 4 getekend. 

Hieruit is gemakkelijk at to lezen dat Assen an Zutphen 
de koplopers op dienstverleningsgebied waren, gevolgd 
door Breda on Groningen. Den Bosch nam met 1.4%de ache-
Ste positie in. 

°I Namelijk de maandstatistieken betreffende politie, 
justitie en brandweer van juni 1982 en mei 1981. De 
ervaring leert dat doze voorlopige aantal!en nogal 
earls 'lager Hagen den die van de (definiteve) 
criminele statistieken, welke pas in 1985/86 zullen 
worden gepubliceerd. Dit ken betekenen dat de rela-
tieve toepassingsfrequentie van dienstver1ening in 
werkelijkheid wat hoger lag. 

02 Doze aantallen zijn gebaseerd op gegevens van de Al-
gemene Reclasserings Vereniging (ARV) en strekken 
zich uit over de periode februari 1981 tot februari 
1983. 
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4.3 Dienstverleners en kortgestraften 

4.3.1 Alqemeen 
Centraal in Net nu volgende staat de vraag of 
dienstverleners zich, behalve door hun dienstverlening, 
ook op andere punten opvallend onderscheidden van andere 
verdachten; verdachten die (volgens de VED-richtlijnen) 
oak voor dienstverlening in aanmerking hadden kunnen ko-
men maar die (doordat ze geen aanbod deden of doordat dit 
werd afgewezen) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
moesten andergaan net een duur van maximaal 6 maanden. 
Deze groep van verdachten/veroordeelden zullen we voort-
aan "de kortgestraftenn noemen. 
In elk der acht proefarrondissementen werden in de pe-
riode mei 1981 tot mei 1982 aan de hand van parketnummers 
(te vinden op de zogeheten rol) de dossiers opgevraagd 
van elke vijfde (natuurlijke) persoon die door de meer-
voudige kamer en van elke tiende persoon die door de po-
litierechter wegens misdrijf was veroordeeld. Doze 
dossiers werden (op griffie of parket) aan onze stagiai-
res ter inzage gegeven, voorzover ze op dat moment niet 
"in circulatien waren. Uit al doze dossiers warden 
persoons- en delictgegevens overgenomen, dus ook wanneer 
een andere dan eon onvoorwaardelijke vrijheidsstraf was 
opgelegd, by. een geldboete of eon ontzegging van de 
rijbevoegdheid. 
Thans echter zijn we slechts gei'nteresseerd in die ge-
vallen waarin tot eon onvoorwaardelijke straf van maxi-
maal 6 maanden werd veroordeeld. Dit bleken bij elkaar 
349 zaken te zijn. On to zorgen dot meervoudige kamer- en 
politierechterzaken in de steekproef niet onevenredig 
vertegenwoordigd bleven, hebben we de politierechterza-
ken opgewogen net eon factor 2 (van dat sport zaken 
hadden we immers een near verhouding twee meal zo kleine 
steekproef getrokken); Net totals aantal politierechter-
zaken komt daarmee te liggen op 424. Verder zijn er 119 
meervoudige kamerzaken en 18 zaken waarvan ens onbekend 
bleef of zij door de meervoudige Ramer, den wel door de 
politierechter werden afgedaan. De verdeling ervan naar 
arrondissement is: Alkmaar 23, Almelo 84, Assen 40, 
Breda 133, Groningen 44, Haarlem 87, 's-Hertogenbosch 93 
en Zutphen 57. 
On een indicatie to krjgen van de representativiteit van 
deze steekproef gingen we na of zij qua soart rechter en 
eard van het delict significant verschilde van verge-
lijkbare CBS-gegevens." De percentages bleken vrij 

" Aan het CBS word ten aanzien van elle in de periode 
mei '81 - mei '82 in de 8 proefarrondissementen tot 
een geheel of gedeeltelijk onvoorwagrdelijke 
vrijheidsstraf tot 6 maanden veroordeelden gevraagd, 



nauwkeurig overeen te komen, zodat onze steekproef in-
derdaad als representatief mag worden beschouwd. 
Zoals gezegd werden de gegevens der kortgestraften ver-
zameld over de periode mei 1981 tot mei 1982. Gegevens 
van dienstverleners werden oorspronkelijk verzameld over 
de periode februari 1981 - mei 1982. Om beter verge-
lijkingen tussen de beide groepen te kunnen maken, laten 
we in het navolgende de dienstverleningszaken die reeds 
voor 1 mei waren afgesloten, buiten beschouwing. Dit be-
tekent dat het voornoemde aantal van 561 kortgestraften 
nu zal worden vergeleken met eon aantal van 446 
dienstverleners. 

hoe de verhouding meervoudige kamer-politierechter 
daar was gelegen hoe de verdeling naar aard van het 
delict was. 
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4 .3.2 PerSoonliike decievens van kortoestraften vercieleken  met 
die van dienstverleners 

4.3.2.1 leeftild 01-1 geslacht  
De leeftijdsopbouw van de kortgestraften wijkt in be-
langrijke mate af van die der dienstverleners. Voor een ,  
vergelijkend overzicht zie figuur 5. 
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Hier blijkt overduidelijk, dat vooral jeugdige meerder-
jarigen in aanmerking kwamen voor dienstverlening. 
Wat het geslacht van de kortgestraften betreft: 92.9% 
behoorde tot het mannelijk geslacht, 4,1% tot het 
vrouwelijk (van 3% ward het geslacht als onbekend ge-

registreerd). Van de dienstverleners was 93.4% man, 4.6% 
vrouw. Met andere woorden, tussen kortgestraften en 
dienstverleners ward cleen  verschil naar geslacht ge-
vonden. 

4.3.2.2 Leefsituatie, opleiding an werksituatie° 4  

De leefsituatie van de kortgestraften week duidelijk af 
van die der dienstverleners (zie bijlage 16A). Veel min-
der kortgestraften (25.1%) dan dienstverleners (36.7%) 
woonden (nog) bij hun ouders of familie. Dit kan worden 
toegeschreven aan het fait dat de meeste dien=tverleners 
jong waren vergeleken bij de kortgestraften. Onder de 
kortgestraften bevonden zich veal meer alleenstaanden, 
nl. 34% tegenover 16.7% bij de dienstverleners. 
Ten aanzien van de opleiding kon een vergelijking niet 
gemaakt warden, aangezien in meer dan de helft der ge-
vallen de opleiding van de kortgestraften niet in het 
strafdossier te vinden was an dus onbekend bleef. 
Van alle kortgestraften was bijna 60% niet en ruim 40% 
wel in het arbeidsproces opgenomen: hierin verschilden 
zij niet significant van de dienstverleners (zie biilage 
16B). Voorzover men wel eon bean had, kan niet gezegd 
worden dat de ene groep meer gekwalificeerd work deed 
dan de andere (zie bijlage 16C)" Wanneer men kijkt near 
de leeftijd der werklozen, dan blijkt dat de werklozen 
onder de kortgestraften relatief ouder waren dan die on-
der de dienstverienrs: ruim de helft van de werkloze 
kortgestraften viel in de leeftijdsgroep van 30-50 jeer 

(tegen 34,5% bij de dienstverleners), terwijl van de 
werkloze dienstverleners ruim de helft 18-24 jaar was 
(tegen 34.1% bij de kortgestraften). 

° 4 Voorzover dit de betrouwbaarheid van de uitkomsten 
niet in gevaar brengt, wordt in de rest van dit hoofd-
stuk corns geen rekening gehouden met de scores 'on-

bekend'. 
°sVoor het rubriceren van de beroepen ward gebruik ge-

maakt van Tulder's beroepenlijst. Hierin warden 6 
categorieen onderscheiden, nl. zeer hoog, hoog, tame-
lijk hoog, tamelijk laag, laag en zeer laag. 
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4.3.3 Delicteemevens van kortgestraften vermeleken met d 
van dienstverleners 

4.3.3.1 Aard van het misdrijf 
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Terwijl van de dienstverleners bijna de helft eon 
vermogensdelict had gepleegd en bijna een kwart eon 
verkeersdelict, had bij de kortgestraften ruim eenderde 
eon vermogensdelict en eveneens ruim eenderde eon 
verkeersdelict gepleegd. Voor eon volledig overzicht zie 
figuur 6. 
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Hoewel de kans op aanvaarding van een aanbod groter 
bleek to zijn wanneer het om eon verkeersdelict ging dan 
wanneer het eon vermogensdelict betrof (zie hoofdstuk 2 
van deel 2), zien we hier toch dat er per saldo moor aan-
biedingen tot dienstverlening (met succes) werden gedaan 



door/voor 	vermogens- 	dan 	door/voor 
verkeersdelinquenten. Een uitzondering vormt hierbij 
Breda: vergeleken met de andere proefarrondissementen 
gingen daar veel verkeersdelinquenten dienstverlenen. 
In Zutphen werden weinig dienstverleningen terzake van 
een verkeersdelict aangeboden en tevens geaccepteerd. 
De complete verdelingen naar aard van het delict zijn, 
opgesplitst naar arrondissement, weergegeven in bijlage 
17. 
Vermogensdelicten 
Van de kortgestraften pleegden 220 personen een 
vermogensdelict, al dan niet in combinatie met een ander 
delict. Word eon vermogensdelict gepleegd in combinatie 
met nog eon vermogensdelict, dan telden we alleen het 
zwaarste, althans datgene waarvoor het Wetboek Van 
Strafrecht het hoogste strafmaximum stelt. Hoe de ver-
deling naar vermogensdelict is vergeleken met die bij de 
dienstverleners, toont tabel 5. 

label 5: Soort vermogensmisdrijf bij dienstverleners en bij kortge-
straften (in percentages) 

ArtikeA 	Delictomschrijving 
W.v.Sr. 

percentage bij 	percentage bij 
dienstverleners kortgestraften 

= 263 	 N = 220 

225/227 	Valsheid in geschrifte/ 
fraude 

310 	Eenvoudige diefstal 
311 	Diefstal in vereniging 

en/of braak 
312 	Diefstal met geweldpleging 
317 	Afpersing 
321 	Verduistering 
322 	Verduistering in dienstbe- ) 

trekking ) 
326/326a 	Oplichting 
416/417 	Haling 
andere 
artt. 
niet op- 
gegeven 

	

9.9 	 19.1 

	

6.5 	 9.1 

	

66.2 	 49.5 

	

6.1 	 6.4 

samen 	 samen 

	

4.9 	 10.9 

	

3.8 	 5.0 

0.8 
1.9 

Het blijkt dat naar verhouding veel dienstverlenings-
voorstellen werden gedaan naar aanleiding van gekwalifi-
ceerde diefstal, en relatief weinig naar aanleiding van 
fraude/valsheid in geschrifte. 
Sexuele delicten 
Vergelijkingen op het punt van de sexuele delicten 
hebben goon zin, omdat daarvoor de aantallen te goring 
zijn. 
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Agressieve delicten 
Een onderverdeling naar agressief delict lijkt daarente-
gen wel zinvol. Eon dergelijk delict kwam bij de kortge-
straften 87 keer voor. al  don niet in combinatie met een 
ander soort delict. Werden door 44n persoon meerdere 
agressieve delicten gepleegd, dan telden we weer alleen 
het zwaarste, dat wil zeggen datgene waarvoor het WvSr 
het hoogste strafmaximum stelt. In tabel 6 een 
overzicht. De verschillen tussen dienstverleners en 
kortgestraften zijn niet significant. 

label 6: Soort agressief delict bij dienstverleners en bij kort-

gestraften (in percentages) 

Artikel Wv5r Delictomschrijving 
dienst. 	kortga 

verleners straften 
H = 75 	N = 87 

180 	 Wederspannigheid 	 5.3 	2.3 

141 	 Openlijke geweldpleging 	 16.0 	23.0 

285 	 Bedreiging met geweld 	 4.0 	6.9 
300.1 + 301.1 Eenvoudige mishandeling 	 13.3 	18.4 

300.2 enz. 	Gekwalificeerde mishande- 
ling 	 18.7 	26.4 

157 + 158 	Brandstichting 	 18.7 	9.2 
350 	 Vernieling (vandalisme) 	 14.7 	11.5 

andere artt. 	 5.3 	2.3 
niet ogge- 
geven 	 4.0 

Verkeersdelicten 
In totaal kwam bij de kortgestraften 208 keer eon 
verkeersdelict voor, al elan niet in combinatie met een 
ander soort delict. Werd een verkeersdelict gepleegd in 
combinatie met nog een verkeersdelict, dan is dit onder-
gebracht in eon aparte categorie (aan de hand van 
wettelijke criteria is bier nl. moeilijk een ernstgrada-
tie te maken. zeal, dat by. bij de vermogensdelicten 
word gedaan). 
In tabel 7 wordt de verdeling naar sport verkeersdelict 
bij de kortgestraften vergeleken met die bij de 
dienstverleners. Het blijkt dot zich onder de kortge-
straften relatief minder dronken rijders bevonden. Niet 
meewerken aan een opsporingsonderzoek daarentegen lijkt 
eerder tot eon gevangenisstraf don tot een (gehonoreerd) 
aanbod tot dienstverlening to leiden. 



Tabel 7: Soort verkeersdelict bij dienstverleners en kortgestraften 
(in percentages) 

Art. WVW 	Delictomschrijving percentage bij percentage bij 
dienstverleners kortgestraften 

N = 129 	 N = 208 

26 	 Rijden onder invloed 	 67.4 	 • 57.7 
36 	 Letsel of dood door 

schuld 	 3.9 	 2.4 
33/33a 	Niet meewerken aan opsp. 

onderzoek 	 4.7 	 14.9 
30 of 26 	30 doorTrijden na ongeval 

+ 30 	 3.1 	 6.3 
anders/overige combinaties 	 17.1 	 18.8 
onbekend 	 3.9 

Druesdelicten  
Bij de kortgestraften waren 28 plegers van een 
drugsdelict, bij de dienstverleners 16. Hoewel doze aan-
tallen goring zijn en vergelijkingen derhalve zinloos of 
zelfs gevaarlijk, willen we toch niet nalaten op te 
merken dat zich onder de dienstverleners slechts twee 
personen bevonden wier misdrijf bestond uit bezit van of 
handel in soft drugs (tegen 13 bij de kortgestraften), 
maar dat van de bezitters van/handelaars in hard 'drugs 
or onder de dienstverleners 10 waren en onder de kortge-
straften 15. 

4.3.3.2 Schade en letsel ten_gevolge van het misdrijf 
Terwijl bij de kortgestraften 47% van de misdrijven geen 
en 53% w-el schade tot gevolg had, lag doze verhouding bij 
de dienstverleners op 37: 63. 

• 	Dienstverleners hebben dus vaker een misdrijf ge- 
pleegd dat schade tot gevolg had. 

Het gevonden verschil is significant op .01-niveau. Bij 
de kortgestraften bleek niet significant vaker een scha-
deregeling tot stand te zijn gebracht don bij de 
dienstverleners. 
Wat betreft het opgelopen letsel werden evenmin signifi-
cante verschillen tussen beide groepen gevonden. 

4.3.3.3 Inverzekeringstelling en preventieve hechtenis 
Inverzekeringstelling en/of preventieve hechtenis was 
bij 37.9% van de 559 kortgestraften toegepast. Bij de 
dienstverleners lag dit percentage op 48.5 (zie bijlage 
16D). 
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Kijkt men echter near de duur van de inverzekerings-
telling en preventieve hechtenis, dan blijkt die langer 
to zijn bij de kortgestraften. Terwijl kortgestraften 
voor allerlei soorten misdrijven maar voornamelijk voor 
vermogensdelicten preventief gehecht waren, waren van de 
dienstverleners uitsluitend de vermogensdelinquenten 
langer dan 4 dagen vastgehouden; over alle overige 
delicten was men slechts in verzekering gesteld. Voor 
eon vergelijking op dit punt zie tabel 8. 

label 8:  Duur der inverzekeringstelling en preventieve 
hechtenis bij dienstverleners en kortgestraften (in per-
centages) 

Duur Percentage bij 	Percentage bij 
dienstverleners 	kortgestraften 

N = 155 	 N = 208 

t/m 4 
5 t/m 12 
13 t/m 30 
31 t/m 60 
61 t/m 90 
91 en ;neer 

52.3 
17.4 
7.7 

12.9 
5.8 
3.9 

40.4 
7.7 

13.9 

13.5 
13.5 

gemiddeld 25.8 	 34.7 

4.3.5.4 Straltechteliik verleden van kortoestraften verneleken  
met dat van dienstverleners 
Terwijl van de kortgestraften 88% ale eens eerder 
vervolgd was en 12% nog niet, lag doze verhouding bij de 
dienstverleners op 63:37 (zie bijlage 16E). 

• 	Onder de dienstverleners bevonden zich due near ver- 
houding zeer veel first offenders. 

4.3.4 Persoons- en delictgenevens met elkaar in verband qe-
pracht 
Yoor het verkrijgen van inzicht in onderlinge verbanden 
tussen enkele elementaire persoons- en delictgegevens 
word vier maal een zgn. loglineaire analyse "  verricht. 

06  Dit is gen betrekkelijk nieuwe statistische methode, 
waarbij getracht wordt eon model to vinden dat zo 
goad mogelijk past bij eon waargenomen twee- of 
meerdimensionale kruistabel gevormd op basis van 
ordinale en/of nominale variabelen. 



De kruistabellen werden gevormd op grond yan de.volgende 
variabelen: 

Leeftijd 	niveau's: a) 41*  
b) 31-40 
c) 21-30 
d) 21- 

Werksituatie 	niveau's: a) geen bean 
b) wel een bean 

Arrondissement niveau's: a t/m h (8 arrondissementen) 

Aard delict niveau's: a) vermogens- 
b) agressief 
c) verkeers- 
d) drugs- 

Recidivisme 	niveau's a) niet eerder veroordeeld 
b) wel eerder verooreeeld 

Soort sanctie 	niveau's a) dienstverlening 
b) vrijheidsstraf tot 6 mnd. 

Hieronder volgt een overzicht van de uitkomsten. De ge-
noemde samenhangen zijn significant op(X= .05, tweezij-
dig. 

Er waren in het algemeen (dus bij dienstverleners an 
kortgestraften semen) veal vermogens- en agressieve 
delinquenten onder de 21 jaar. Daarentegen waren er 
weinig vermogensdelinquenten in de leeftijdsgroep van 
31-40 jeer. Verkeersdelinquenten blijken in het algemeen 
nogal oud: naar verhouding waren er veal ouder dan 30 
jaar en weinig jonger dan 21. Betrekken we bij de rela-
tie aard delict/leeftijd -ook het recidivisme dan blijkt 
er een positief verband te bestaan tussen de leeftijd 
van 21-30 jeer, het gepleegd hebben van een 
vermogensdelict en het eerder veroordeeld zijn. Onder de 
dienstverleners bevonden zich near verhouding weinig 
personen tussen de 31 an 40 jeer; relatief veal waren er 
jonger dan 21 jeer. Weinig first offenders bevonden zich 
in het algemeen onder de verkeersdelinquenten, veal on-
der de plegers van drugsdelicten. Een positieve 
samenhang ward gevonden tussen het gepleegd hebben van 
een vermogensdelict en het krijgen van een dienstver-
lening. 
Een stark verband ward gevonden tussen het zijn van 
first offender an het krijgen van een dienstverlening 
als sanctie. Dit gaat echter niet op voor het arrondis-
sement Groningen, wear relatief weinig first offenders 
een dienstverlening u kregeng. Tussen leeftijd an arron-
dissement ward els enig duidelijk significant verband 
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gevonden, dat er in Alkmaar relatief veel jeugdige 
delinquenten tot 21 icier waren. 
Er waren relatief weinig vermogensdelinquenten in 
Groningen, en relatief veel verkeerschalinquenten in As-
sen en Breda. Specificeren we hierbij near soort 
sanctie, dan blijken in Zutphen relatief weinig 
verkeersdelinquenten gen dienstverlening te krijgen, in 
Breda veel. In het algemeen bliiken near verhouding veel 
vermogensdelinquenten werkloos te zijn, en weinig 
verkeersdelinquenten. Tussen werksituatie en soort 
sanctie ward geen relatie gevonden. 

In een poging, de gevonden verbanden op overzichtelijke 
wijze in beeld te brengen, tekenden wij figuur 7. 
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4.4 Dienstverleners, kortgestraften en boetebetalers 

4.4.1 Alqemeen  

Zoals gezegd in 4.3.1 werden in de onderzoekperiode ook 

gegevens betreffende geldboete-zaken geregistreerd. In 

doze paragraaf zullen enkele vergelijkingen warden ge-

maakt tussen verdachten die eon dienstverlening, eon 

vrijheidsstraf tot 6 maanden,resp. eon geldboete kregen. 
Het aantal straffen in onze steekproef dat geheel of ge-

deeltelijk uit eon geldboete bestond kwam no opweging op 

3012. 

4.4.2 Persoonlijke cieqeven 

Leefj_d_en_gislacht  
Gemiddeld waren de boetebetalers ouder dan de beide an-

dorm categorieZn. Wet de verdeling naar leeftijd be-
treft kwamen de boetebetalers, voorzover ze 20 jaar of 

jonger waren, meer overeen met de kortgestraften dan met 

de dienstverleners (1.8% was nog goon 18 jaar, 12.5% was 
18-20 jeer). In de leeftijdsgroepen van 21 tot 40 jeer 

zaten de boetebetalers qua leeftijd ongeveer tussen de 

dienstverleners en de kortgestraften in (20.3% was 21-24 
jeer en 25% was 30-39 jeer). Onder de boetebetalers be-

vonden zich relatief veel ouderen, zowel vergeleken met 

de dienstverleners als met de kortgestraften (13% was 
40-49 jaar, 8-9% auder dan 50 jaar). Vergeleken met de 

dienstverleners en kortgestraften waren er onder de 

boetebetalers weinig recidivisten in de leeftijdsgroep 
van 18 tot 30 jeer. 

De verhouding near geslacht was bij de boetebetalers 

hetzelfde als bij de dienstverleners en de kortgestraf-
ten. 

Leefsituatip, opleidinq en werksituatie  

Qua leefsituatie verschilden de boetebetalers niet sig-

nificant van de kortgestraften. Bij eon vergelijking van 
de opleiding der boetebetalers met die der 

dienstverleners blijkt de gemiddelde opleiding der 

eerstgenoemden hoger to liggen. Terwij1 ongeveer 60% 

der kortgestraften en der dienstverleners niet in het 
arbeidsproces was oggenomen, lag dit percentage bij de 

boetebetalers op ruim 34%. De overige 66% had wel eon 
bean. 

Gezien het felt dat men on eon geldboete to kunnen be-
talon ook over enig geld moot beschikken, lijkt het ons 

niet verwonderlijk dat doze groep jots ouder was en 

vaker een bean had dan de beide andere groepen. 

4.4.3 Delictqecievens  

Aard van het delict 

Van de boetebetalers had 59.4% eon verkeersdelict ge- 



pleegd. Vergelijken we dit gegeven met de gegevens uit 
figuur 6, dan zien we dat dit men relatief hoog percenta-
ge is. Van deze verkeersdelicten betrof het in driekwart 
van de gevallen men overtreding van art. 26 WVW (dronken 
rijden). Terwijl bij de dienstverleners 41.9% van alle 
verkeersdelinquenten tussen de 30 en 39 jaar oud was, 
was dit bij de boetebetalers 26% (en bij de kortgestraf-
ten 43.8%). Slechts 13.9% der boetebetalers had een 
vermogensdelict gepleegd (tegen resp. 48.6 en 36.5% bij 
de dienstverleners en de kortgestraften). 
Schade ten_qevolge van het misdrijf  

Veel vaker dan bij de beide andere groepen had het mis-
drijf der boetebetalers geen schade tot gevolg gehad, 
nl. 59% (tegen 47% bij de kortgestraften en 37% bij de 

dienstverleners). 
Inverzekeringstellinq en preventieve hechtenis  

Van de boetebetalers was slechts 5.5% in verzekering ge-
steld of preventief gehecht (meestal betrof het men in-
verzekeringstelling). Bij de kortgestraften en de 
dienstverleners bedroegen deze percentages resp. 37.9 

en 48.5. 
Strafrechtelijk verleden  
Terwijl van de kortgestraften ongeveer 88% al eens eer-

der men misdrijf had gepleegd en van de dienstverleners 
63%, lag deze verhouding bij de boetebetalers half om 
half. Ruim men kwart van de recidivisten/boetebetalers 

was tussen de 30 en 39 jaar.Bij de dienstverleners dn de 
kortgestraften waren de recidivisten meer verspreid over 

alle leeftijdscategorien. 

4.5 Samenvatting 
Met betrekking tot de aanzuigende werking maakten we een 
onderscheid tussen aanzuigende werking in ruime en in 
enge zin. Of er sprake is geweest van eon dergelijke 

werking in ruime zin, kan ons/  inziens niet worden vast-

gesteld. Geen aanwijzingen werden gevonden voor de aan-
wezigheid van men aanzuigende werking in enge zin. 
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk gaven we men 
overzicht van de relatieve toepassingsfrequentie van 
dienstverlening in Nederland voor de jaren 1981 en 1982. 
Het blijkt dat in Assen en Zutphen relatief de meeste 
dienstverleningen tot stand worden gebracht, en in Den 

Bosch (verreweg) de minste. 
Vergelijkingen van dienstverleners met kortgestraften 
(tot 6 maanden onvoorwaardelijk) leverden qua per-
soonlijkheidsvariabelen men duidelijk verschil op in de 
leeftijdsopbouw: dienstverleners bleken jonger. Zij 
woonden dan ook vaker dan de kortgestraften (nog) bij 
ouders of familie. Andere verschillen in persoonsgege-
yens werden niet gevonden. Wet betreft delictgegevens 
bleken dienstverleners relatief vaak men vermogensdelict 
te hebben gepleegd. Met betrekking tot schade en letsel 
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tengevolge van het misdrijf werden goon significante 
verschillen gevonden. 
Terwij1 kortgestraften voor allerlei soorten misdrijven 
preventief gehecht waren, waren van de dienstverleners 
vrijwel uitsluitend de vermogensdelinquenten longer dan 
vier dagen vastgehouden; voor de overige delicten was 
men vaker don de kortgestraften in verzekering gesteld. 
Under de dienstverleners bevonden rich near verhouding 
rear veal first offenders. 
Worden 	dienstverleners en 	kortgestraften tezamen 
bekeken, don blijken rich in de proefarrondissementen in 
het algemeen veal vermogens- en agressieve delinquenten 
to hebben bevonden van jonger dan 21 jeer. Relatief veal 
verkeersdelinquenten waren ouder dan 30 jaar. Er waren 
veal vermogensdelinquenten die al eons eerder 
veroordeeld waren in de leeftijdsgroep van 21 tot 30 
jeer. Under de vermogensdelinquenten bevonden rich veel, 
onder de verkeersdelinquenten weinig werklozen. Waar de 
kortgestraften en de dienstverleners qua persoonsvaria-
belen vooral verschilden op het punt van de leeftijd, 
onderscheidden de boetebetalers rich bovendien van de 
beide andere groepen doordat ze vaker in het arbeidspro-
ces waren opgenomen. Wet betreft de aard van het delict 
verschillen de boetebetalers stork van de beide andere 
groepen: or bevonden rich onder hen veal meer 
verkeersdelinquenten don onder de dienstverleners en de 
kortgestraften. 
Minder vaak don bij de beide andere groepen was or sprake 
geweest van schade, voorarrest on eon eerder gepleegd 
misdrijf. 



OPVATTINGEN OVER DIENSTVERLENING: EIND-EVALUAT/E 

5.1 Inleiding 
In september 1981 heeft het WODC gerapporteerd over de 
opvattingen die or bestonden bij leden van het Openbaar 
Ministerie, reclassering en advocatuur in de acht proef-
arrondissementen voor aanvang van het experiment Dienst-
verlening.° 1  Media mei 1983 is or eon 
evaluatievragenformulier toegestuurd aan de leden van 
het Openbaar Ministerie (OM), de reclassering, de straf-
rechtelijke advokatuur on aan de Zittende Magistratuur 
in de acht proefarrondissementen met de bedoeling om de 
meningen omtrent dienstverlening to evalueren, maar nu 
op basis van enkele jaren ervaring. 
De namen van de Officier van Justitie en Zittende 
Magistratuur (ZM) (inclusief de plaatsvervangende leden) 
zijn verkregen uit de Gids voor de Rechterlijke Macht 
van 1982. Met de coOrdinatoren dienstverlening is con-
tact opgenomen voor het benaderen van 
reclasseringsmedewerkers en by. leden van de 
stuurgroep. In sommige gevallen heeft de codrdinator 
voor verzending zorg gedragen. In andere gevallen heeft 
het WODC vragenlijsten naar de teams gestuurd. Aan het 
Bureau voor Rechtshulp en/of de Deken van de Orde van Ad-
vokaten in het betreffende arrondissement is verzocht 
vragenlijsten door to sturen aan advokaten, die zich 
vaak met strafrechtelijke zaken bezighouden on dienten-
gevolge ook eon grate kans hebben gehad om met de 
dienstverlening ervaring op to doen. 
In totaal zijn or 1012 vragenlijsten verstuurd. Hiervan 
werden or 561 (55,4%) geretourneerd. Om uiteenlopende 
redenen hebben 72 respondenten de vragenlijst oningevuld 
gelaten met als argument by. 'de vragenlijst is ten on-
rechte gestuurd', of 'ik hob nog goon enkele ervaring 
opgedaan met de dienstverlening'. In onderstaand hoofd-
stuk rapporteren wij over 489 respondenten. 
Onderscheiden naar functies ziet het antwoordpercentage 

01 Opvattingen over Dienstverlening, Jaap de Hullu, sep-
tember 1981, WODC. 
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or als valet uit: van de leden van het OM heeft 73% de 
vragenlijst beantwoord. van de reclassering en leden van 
de stuurgroep 58.9%, van de advokatuur 43,8% en van de 
Zittende Magistratuur 25,8%. Dit laatstgenoemde, rela-
tief lage antwoordpercentage,kan verklaard warden door 
het feit dat eon elle rechters werkzaam in eon arrondis-
sement, eon vragenlijst toegestuurd word. aangezien ons 
niet bekend was welke rechters wel (eons), en welke niet 
met strafzaken c.q. dienstverlening to maken hadden. 
Bovendien blijkt de geraadplengde gids achteraf niet go-
heel actueel to zijn. Oak indien wij de 57 reacties van 
de Zittende Magistratuur,die de vragenlijst oningevuld 
hebben teruggestuurd (of voor wie dit is gedaan) als 
niet verzonden beschouwen, blijft het antwoordpercentage 
voor de leden van de rechterlijke macht relatief laag, 
nl. 33,1%. 
Onderscheiden near arrondissement ziet het antwoordper-
centage er als valet uit: Groningen 42.52. Assen 65,8%, 
Almelo 46,1%, Zutphen 58,9%, Den Bosch 42,7%, Breda 
47,3%, Alkmaar 48,3% on Haarlem 27,4%. 
Uit het voorgaande volgt dat laij de interpretatie van de 
resultaten enige voorzichtigheid betracht client to 
warden. Het is niet bekend wie or precies van elle bena-
derde personen in de proefarrondissementen gereageerd 
hebben en of zij representatief zijn voor de groep 
(functie) waarvan zij deel uitmaken. 
De teruggestuurde vragenlijsten zijn over functie en ar-
rondissement verdeeld, zoals in tabel 9 staat 
aangegeven. 

label 9: De ontvangen vragenlijsten. onderscheiden near 
functie on arrondissement van de respondent in percentages 
(N=489) 

Functie OM 	Real. 	Advok. 	ZM 	Totaal 

Arrondissement: 
Groningen 	 1.4 	7,0 	2.2 	0.4 	11,0 
Assen 	 1,0 	6,5 	1,4 	1,6 	10,6 
Almelo 	 1.2 	5,9 	0,8 	1,6 	9,6 
Zutphen 	 1.0 	7,0 	1,2 	1,6 	10.8 
Den Bosch 	 1.2 	7,8 	2,7 	1.4 	13.1 
Breda 	 1,6 	12,5 	5,5 	1,6 	21,3 
Alkmaar 	 1,0 	4,5 	1,8 	1,4 	8,8 
Haarlem 	 1,0 	3,9 	1.8 	2.0 	8,8 
arr. onbekend 	1.0 	2,0 	1,2 	1,6 	5,9 

toted l 	 10,4 	57.1 	18,6 	13.2 	99,9 

De near verhouding beste respons word verkregen van de 
reclassering uit Assen. Zutphen en het OM uit Groningen 



en Alkmaar (>80%). De minste respons kregen wij van de 
reclassering uit Haarlem, van de advokatuur uit Almelo 
en Haarlem (<30%), van de Zittende Magistratuur uit 
Groningen, Den Bosch en Breda (<20%). 

In onderstaand hoofstuk komen achtereenvolgens aan de 
orde: 

• welke strafrechtelijke modaliteit geniet de voorkeur 

• voor welk soort delicten is dienstverlening geschikt 

• voor welke personen is dienstverlening geschikt 

• wet dient de verhouding te zijn tussen het aantal 
uren dienstverlening en de anders op te leggen straf 

• welke projecten zijn geschikt 

• 

 

wet is de taak van het OM, Zittende Magistratuur, 
cogrdinator en reclassering bij de totstandkoming en 
uitvoering van de dienstverlening 

• wet waren de meest fundamentele problemen tot nu en 
wet zal het meest nijpende probleem in de toekomst 
zijn 

• heeft de dienstverlening extra tijd gekost en zo ja, 
waaraan is deze besteed 

• wet is het nut van het toepassen van de dienstver-
lening 

Bij deze vraagstellingen zal er steeds gekeken worden of 
er verschillen bestaan in ervaringen en meningen, wan-
neer onderscheiden wordt naar functie en/of arrondisse-
ment en wear mogelijk zal gekeken worden naar wet er in 
de praktijk, in het 'arrondissement, heeft 

plaatsgevonden. 
Bij de vergelijkingen tussen de arrondissementen zal 
weer enige voorzichtigheid betracht dienen te worden, 
aangezien de eventueel gevonden verschillen veroorzaakt 
kunnen zijn door de verschillen in responspercentages 
van de onderscheiden functies in de arrondissementen. 
Dit geldt omgekeerd ook voor de vergelijkingen tussen de 
verschillende functies. 
Vergelijkingen binnen de arrondissementen tussen de ver-
schillende functies zullen slechts een enkele keer ge-
maakt worden, aangezien de aantallen met name van het OM 
en de Zittende Magistratuur te klein zijn om in dit op-
zicht verantwoorde uitspraken te kunnen doen. 
Voor zover het zinvol lijkt zal een vergelijking gemaakt 
worden met de opvattingen die betrokkenen hadden voor de 
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Jabel 101 

functi• 

aanvang van het experiment. zoals die near voren kwamen 
uit onze eerste peiling (zie noot blz. 71). en met de 
praktijk in de onderzoekperiode (zie deelrapport I). 

5.2 De modaliteiten 
Naast de modaliteiten die de Voorbereidingsgroep Experi-
menten Dienstverlening genoemd heeft in haar brief van 
10 november 1980 hebben wij de respondenten ook near hun 
mening gevreagd over de geschiktheid van de volgende 
modaliteiten: 
— voorwaardelijk sepot ongeacht de afloop van de 

dienstverlentng (afloop dienstverlening is goon 
voorwaarde); 

— de Officier van Justitie zal ter zitting geen on-
voorwaardelijke gevangenisstraf eisen, mits de 
dienstverlening slaagt: 

— onvoorwaardelijk sepot mit, de dienstverlening 
slaagt; 

— geen eis tot onvoorwaardelijke geldboete els de 
dienstverlening slaagt; 

— uitstel van vonniswijzing met een nadere strafom-
schrijving; 

— en eon positief gratie-advies no geslaagde dienst-
verlening. 

Tevens is gevraagd near de mogelijkheid van schorsing 
van de voorlopige hechtenis in combinatie met bovenge-
noemde modaliteiten. Deze modaliteiten ziin ontleend eon 
de praktijk.waarover wij in deel 1 hebben gerapporteerd. 

De (blizondera) geschiktheld an de modalltalten onderscheiden neer funct1einr-

OM 	2P1 	Adv 	Real 	tot. 	Significant 
(n.52) 1n, 667 	(11.92/ 	 ( nmaag) ver achil tmssen  

functies? 

odaliteit: 
onv. see.. ongeacht afloon 	- 	1,5 	4.3 	3,2 	2.9 	 nee 
onv. sop.. mits d.v. %isnot 	42..3 	31.6 	62..0 	66,7 	54.4 	 Jo 
ultstel besl. tot vervolgen 	26,9 	27,3 	32,6 	38.7 	34.8 	 nee 
voorw. SOP., onveacht aflooP 	- 	1,5 	10,9 	5.7 	5.3 	 je 
voorw. sop,, mits d.v. slang! 	26.9 	27,3 	43.5 	47,7 	41.9 	 in 
peen eis onv. oev. straf 	45,2 	30.3 	47,8 	36,9 	38,8 	 nee 
seen Os onv. oeldboete 	 11,5 	12.1 	36,9 	21,9 	22,3 	 ja 
uitst. vonnismijz.,zondarstraf 25,0 	24,2 	32,6 	16,5 	21.4 	 is 
ultst. venni swi jz. , met straf 	57,7 	65.1 	56.5 	59,5 	59,7 	 nra 
bijz. voorw. bij voorm. vetoer.  71,1 	54.5 	76.1 	47,3 	56,2 	 ja 
PO.. oratie-adv.  v. gesl. d.v. 46.1 	42,4 	58.7 	66,7 	59.7 	 Jo 
modal. in comb. schorsing 	15.4 	33,3 	75.0 	59.9 	54.4 	 is 
voorlopige hachtenis  

Uit het bovenstaande blijkt dat 
meer dan de helft van de respondenten de modaliteiten 
uitste1 vonniswijzing met strafomschrijving, positief 
gratie-advies na . geslaagde dienstverlening, bijzondere 
voorwaarde bij voorwaardelijke veroordeling, onvoor-
waardelijk sepot, mits dienstverlening slaagt en de 
modaliteiten in combinatie met schorsing van de voorlo-
pige hechtenis (bijzonder) geschikt vinden. Hierbij volt 
op dat de Zittende Magistratuur en het OM het positief 
gratie-advies na een geslaagde dienstverlening minder 
geschikt achten clan de reclassering en advokatuur. Dear-
entegen achten zij de bijzondere voorwaarden bij 
voorwaardelijke veroordeling geschikter. De Zittende 



Magistratuur vindt de modaliteit onvoorwaardelijk sepot, 
mits de dienstverlening slaagt r minder geschikt dan de 
overige onderscheiden functies on driekwart van de 
advokatuur vindt de modaliteiten in combinatie met 
schorsing van de voorlopige hechtenis (bijzonder) ge-
schikt in tegenstelling tot de leden van het OM (15,4%). 

Wat betreft de mening over de (bijzondere) geschiktheid 
van de verschillende modaliteiten blijken de arrondisse-
menten nogal van opvatting te verschillen. In bijlage 18 

eon overzicht. 

Het blijkt dat de modaliteit onvoorwaardelijk sepot, 
mits de dienstverlening slaagt in grote mate geschikt 
wordt geacht in de arrondissementen Zutphen, Haarlem on 
Den Bosch. Uit hoofdstuk 2 blijkt dat het OM doze 
modaliteit ook veelal toepast. Bijna 60% van de 
respondenten uit Den Bosch vindt uitstel van beslissing 
tot vervolgen eon geschikte modaliteit. Ruim de helft 
van de respondenten uit de arrondissementen Zutphen, Den 
Bosch en Alkmaar vindt voorwaardelijk sepot mits dienst-
verlening slaagt geschikt, terwijl in de praktijk veelal 
gebruik wordt gemaakt van de modaliteit onvoorwaardelijk 
sepot, mits de dienstverlening slaagt. In het arrondis-
sement Assen vindt men uitstel vonniswijzing, zonder 
nadere strafomschrijving in mindere mate eon geschikte 
modaliteit in vergelijking met de over:ige arrondisse-
menten. Met name in de arrondissementen Groningen, 
Assen, Almelo on Zutphen wordt de modaliteit uitstel 
vonniswijziging, met omschrijving van de strafmaat,in 
grote mate geschikt geacht. Uit deelrapport I blijkt dat 
de arrondissementen Almelo on Zutphen ook doze 
modaliteit veelvuldig toepassen in vergelijking met 
Groningen on Assen. Bijna 80% van de respondenten uit de 
arrondissementen Assen on Breda vindt de bijzonder voor-
waarde bij eon voorwaardelijke veroordeling eon 
(bijzonder) geschikte modaliteit. In de praktijk blijkt 
dat in Assen uitsluitend doze modaliteit sinds 1 februa-
ri 1983 wordt toegepast on in Breda veelal, nadat men 
eerst de voorkeur gaf aan uitstel vonniswijzing (zie 
hoofdstuk 2). Positief gratie advies na geslaagde 
dienstverlening wordt met name in de arrondissementen 
Groningen en Breda een (bijzonder) geschikte modaliteit 
genoemd. De modaliteiten in combinatie met schorsing van 
de voorlopige hechtenis wordt in het arrondissement Den 
Bosch door ruim driekwart van de respondenten 
(bijzonder) geschikt geacht, dit in vergelijking met As-
son waar bijna 10% van de respondenten dit eon 
(bijzonder) geschikte modaliteit vindt. 
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5.3 Strafreehinijke en persoonlijks kenmerken 
5.3.1 Welke delicten ziin oeschikt voor dienstverlening 

In principe is goon enkel delict uitgesloten am in aan-
merking to komen voor de dienstverlening. Het is good 
voorstelbaar dat de betrokkenen het one delict beter ge-
schikt achten dan eon ander. In onderstaande tabel wordt 
eon overzicht gegeven van de geschiktheid van de ver-
schillende delicten (altijd en vaak geschikt) onder-
scheiden near de functies. 

label 11: 	De delicten, die het OM, de Zittende Magistratuur, de 
advokat-ur en reclassering altijd on vaak geschikt achten voor de dienst-
verlening in percentages 

functie 

	

OM 	ZM 	Adv. 	Rod. 	Tot/gem. 

	

n=52 	n=66 	n=92 	n=279 	n=489 

delict: 
vermogensdelict 
agressie tegen zaken 
agressie tegen personen 
zedendelicten 
verkeersmisdrijven 
opiumwet gecruik 
opiumwet handel 

69,2 
75,0 
25,0 

50,0 
13.4 

57,6 
63,6 
12,1 
4,5 

39.4 
16.7 
3.0 

84,7 
90,2 
63,0 
27,2 
72,9 
47,8 
20,7 

75,3 
80,0 
52.3 
32.6 
74,2 
43.0 
20,8 

74,0 
79.0 
46,0 
24.0 
66,7 
37,3 
16,1 

tilt bovenstaande gegevens valt at to leiden dat het OM on 
de leden van de Zittende Magistratuur eon wet beperkter 
toepassingsgebied van dienstverlening voorstaan dan de 
advokatuur en de reclassering. Agressie tegen zaken, 
vermogensdelicten on in mindere mate verkeersmisdrijven 
warden vaker geschikt geacht door de respondenten dan 
overige groepen delicten. In vergelijking met deel 1: 
Notstandkoming on uitvoering; valt op dat in de onder-
zoekperiode nog goon 10% van de delicten eon agressief 
delict tegen zaken behelsde. 
Vergeleken met de opvattingen over de dienstverlening 
voordat het experiment een aanvang had genomen blijkt de 
mening van het OM niet veranderd to zijn wet betreft het 
beperktere toepassingsgebied van de dienstverlening in 
vergelijking met de advokatuur en de reclassering. Voor 
het experiment word het delict agressie tegen personen 
door elle respondenten geschikter geacht clan na twee 
jeer experimenteren not de dienstverlening. Wanneer 
onderscheiden wordt near arrondissement (zie bijlage 19) 
blijkt dat Groningen on Almelo de delicten vaker ge-
schikt achten dan de gemiddelde geschiktheid van elle 
respondenten en dat Den Bosch, Haarlem on Alkmaar (met 
uitzondering van do handel in verdovende middelen) een 
beperkte toepassing van de dienstverlening toestaan dan 
de gemiddeld geachte geschiktheid van de diverse 
delicten. Op de vraag of nog andere delicten geschikt . 



zijn, geeft 41,2% van diegenen die een mening hierover 
hebben (n=199) te kennen dat in principe alle delicten 
in aanmerking dienen te komen voor dienstverlening. Ruim 
men kwart van de respondenten is van mening dat er geen 
andere dan de door ons opgesomde delikten geschikt zijn. 
Andere delikten die genoemd worden zijn: economische 
delikten (14,6%), vuurwapendelikten (4,5%), milieude-
likten (3%), delikten op het terrein van de openbare 
orde en gezag (2%) en de Telegraaf en Telefoonwet 
(1,5%). 

5.3.2 Dienstverleninq in pleats van men onvoorwaardeliike  
straf? 
Op de vraag of dienstverlening alleen in de plaats moet 
komen van de onvoorwaardelijke geyangenisstraf of dat 
zij ook in pleats kan komen van andere sancties ant-
woordde 40,7% van de respondenten dat de dienstverlening 
alleen in plaats kan komen van de onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf. Bijna 45% van de respondenten is van 
mening .dat dienstverlening in plaats kan komen van een 
(hoge) geldboete, ofwel men geldboete in combinatie met 
men andere by. voorwaardelijke straf. Met name de 
advocatuur is deze mening toegedaan. De overgrote meer-
derheid van de respondenten is van mening dat een 
combinatie van dienstverlening met men ontzegging van de 
rijbevoegdheid (91.6%) en met men vei-beurdverklaring 
(80.4%) mogelijk moet zijn. 

5.3.3 Is dienstverleninq men straf 
Bijna 65% van de respondenten ziet dienstverlening als 
een straf. Indien deze vraag ontkennend beantwoord werd, 
konden de respondenten aangeven hoe ze dienstverlening 
dan zien. Ruim 7% ziet dienstverlening als men vorm van 
'Wiedergutmachung' en 7% ziet dienstverlening als men 
vervanging van een straf. 16% ziet het als men vorm van 
resocialisatie voor de betrokkene. Wanneer er onder-
scheiden wordt naar functie, blijkt dat ruim 70% van de 
rechters, tweederde van de reclassering en ruim 50% van 
de laden van het OM en de advocatuur dienstverlening als 
straf zien. Wanneer er onderscheiden wordt near de ar-
rondissementen blijkt dat er tussen de arrondissementen 
geen noemenswaardige verschillen bestaan over de vraag 
of dienstverlening als men straf gezien moet worden. 

5.3.4 Voor wie is dienstverlening geschikt?  
Ook over de persoon van de verdachte zijn men aantal vra-
gen gesteld. 20% van de respondenten menen dat dienst-
verlening bij voorkeur voor first-offenders geschikt is. 
De meerderheid van de laden van het OM is daze mening 
toegedaan (51.9%). Ten aanzien van de leeftijd van de 
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verdachte vindt eon kwart van de leden van de Zittende 
Magistratuur dat de dienstverlening vooral geschikt is 
voor jonge verdachten. De avenge groepen respondenten 
zijn hierover minder uitgesproken. In vergelijking met 
de opvattingen voor de aanvang van het experiment is de 
mening van de leden van het OM veranderd. Bij die nailing 
vend d6nderde dot dienstverlening met name geschikt was 
voor jongeren onder de 23 jeer, terwijl nu 17.5% van de 
leden van het ON doze mening is toegedaan. Onderschei den 
naar de arrondissementen hebben Den Bosch, Haarlem en 
Alkmaar (ca. 20%) eon grotere voorkeur voor jonge ver-
dachten dan de overige arrondissementen (gemiddeld 6%). 
Op de vraag of personen met alcoholproblemen geschikt 
worden geacht veer de dienstverlening antwoordt eenderde 
van de leden van het OM en de Zittende Magistratuur be-
vestigend. De reclassering (65%) en de advocatuur (73%) 
zijn positiever wet betreft personen met alcoholpro-
blemen. Onderscheiden near arrondissement blijkt dat 
Alkmaar het minst positief is over de geschiktheid van 
dienstverlening voor personen met alcoholproblemen. 

a.3,5 Maximaal mental maanden to vervangen straf 
Op de vraag wat de respondenten vinden van de maximum 
termijn van 6 maanden, antwoordt bijna de helft van hen 
dat doze termijn redelijk is, eon kwart vindt doze maxi-
mumtermijn to hoog, eon vijfde vindt doze termijn of to 
laag of is van coning dat or goon bovengrens vastgesteld 
dient te warden. Wanneer or onderscheiden wordt near 
functie volt op dat driekwart van de leden van het OM en 
bijna de helft van de rechters 6 maanden to vervangen 
straf to hoog vinden en 3 maanden het maximum vinden. 
Daarentegen deelt 12,5% van de reclassering en 5% van de 
advocatuur doze mening. Onderscheiden near arrondisse-
menten warden goon noemenswaardige verschillen gevonden. 
De toelichting die de respondenten meestal hebben gege-
yen bij de mening dat de maximum termijn van 6 maanden to 
hoog ligt, is dot de verhouding tussen 150 uur dienst-
verlenen tegenover 6 maanden gevangenisstraf scheef 
ligt, dat bij meer dan 3 maanden op to leggen c.q. to 
vervangen straf de ernst van het feit zo groat is dat de 
acceptatie van dienstverlening door hat publiek gevaar 
loopt, en dat bij doze maximumtermijn de dienstverlening 
to lang goat duren. De toelichting bij het antwoord dat 
de termijn van 6 maanden redelijk is, bestaat voor-
namelijk uit de opmerkingen dat men eon 
uitlaopmogelijkheid near de to vervangen termijn van 6 
maanden wil hebben, on dat ander,. boven de termijn van .6 
maanden, de dienstverlening to lang zal goon duren. Dot 
men per dienstverlening meet bekijken hoeveel maanden 
gevangenisstraf men vervangt is voornamelijk de toe-
lichting bij het antwoord dat or goon bovengrens 
vastgesteld client to warden. 



5.3.6 Tarievenstelsel 
Onder men tarievenstelsel verstaan wij men sc.Irt omre-
keningstabel, waarbij x uren dienstverlening overeenkomt 
met y dagen 'zitten'. Op de vraag wat men in het alge-
meen vindt van het hanteren van zo'n tarievenstelselp 
antwoordt ruim de helft van de respondenten dat dit 
(zeer) wenselijk is. Ruim men kwart is de mening toege-
daan dat men tarievenstelsel vermeden zou moeten worden; 
16% van de respondenten vindt het tarievenstelsel niet 
wenselijk maar onvermijdelijk. Wanneer wij onderscheiden 
naar functie zijn er geen opvallende verschilen gevonden 
over de wenselijkheid van men tarievenstelsel. Onder-
scheiden naar arrondissement valt op dat driekwart van 
het arrondissement Assen vindt dat men tarievenstelsel 
zeer wenselijk is. Daarentegen vindt nog geen derde van 
het arrondissement Zutphen het tarievenstelsel (zeer) 
wenselijk (zie hiervoor ook hoofdstuk 2 en met name fi-
guur 2). Het handhaven van rechtsgelijkheid is 
voornamelijk de toelichting op de (grote) wenselijkheid 
van een tarievenstelsel. De toelichtingen op het ant-
woord dat een tarievenstelsel vermeden moet worden, 
bestaat voornamelijk uit dat dit afhankelijk is van de 
persoon van de verdachte/ernst van het felt, dat dit af-
hankelijk van het soort werk is, an dat men rekenitig 
dient te houden met andere factoren. Wanneer wij de 
voorkeur van men tarievenstelsel vergelijken met de op-
vatting of dienstverlening een straf 'is, blijkt dat 
60,5% van de respondenten die dienstverlening als men 
straf ziet, een tarievenstelsel (zeer) wenselijk vindt. 
Onderscheiden naar functie worden geen noemenswaardige 
verschillen gevonden. 

5.3.7 Verhouding tussen duur der onvoorwaardeliike straf en 
aantal uren dienstverlening 

• "Stel dat er ooit landelijk een tarievenstelsel zou 
worden ingevoerd. Wat zou u dan een redelijke ver-
houding vinden tussen aantal dagen zitten en aantal uren 
dienstverlening?" Dit was ddn van de vragen in onze 
eindevaluatie. In het voorgedrukte antwoord kon vervol-
gens een maximum aantal dagen onvoorwaardelijk tegenover 
een maximum aantal uren dienstverlening worden ingevuld. 
Een overzicht van daze antwoorden is grafisch weerge-
geven in figuur 8. Hierin is duidelijk te zien, dat 
slechts enkele respondenten (weergegeven door de 5 
sterretjes in de bovenste helft van de figuur) dienst-
verlening geschikt zouden vinden voor het vervangen van 
een onvoorwaardelijke straf van langer dan 6 maanden. 
Mogelijk speelt hierbij een rol de bekendheid met het 
feit dat men in Nederland toch wel men zeer ernstig mis-
drijf moet hebben begaan, alvorens tot men dergelijke 
langdurige vrijheidsstraf te worden veroordeeld. 
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Verder blijkt, dat men in het algemeen van mening is, dat 
de dienstverleners harder/langer zouden moet6n werken 
den de VED indertijd voorstelde; zie alle sterretjes en 
cijfers die zich in de onderste helft van de figuur 
rechts van de verticale stippellijn bevinden. 
Legt men daze figuur naast figuur 6 wit het eel ste deel-
rapport, dan blijkt de praktijk van de onderzoekperiode 
vooral hierin van de huidige wensen te verschillen, dat 
een aantal respondenten projecten van 600 tot 900 uur 
ook wet gerealiseerd zou willen zien. 
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5.4 Welke projecten zijn geschikt voor dienstverlening 
In deel I hebben we gerapporteerd over het sport in-
stalling wear de dienstverlening word verricht. In doze 
vragenlijst is gevraagd near de geschiktheid van de di-
verse dienstverleningsprojecten, onafhankelijk van de 
persoon van de dienstverlener. 
In onderstaande tabel wordt eon overzicht gegeven van de 
bijzondere geschiktheid van de projecten, zoals die uit 
de thans verrichte meting naar voren komt. 

Inial_ALL De (bijzondere) geschiktheid van de dienstverleningspro-
jecten in percentages (n=489) 

bijz. ge- soms go- niet go- goon 
schikt 	schikt 	schikt 	mening 

Jeugd en jongerenwerk 	 80.2 	16.2 	1.0 	2.6 
Bejaarden- en ver- 
zorgingshuizen 	 83.2 	12.7 	1.4 	2.6 
Buurt- of clubhuizen 	 75.3 	21.1 	1.2 	2.4 
Zieken- of verpleeghuizen 	79.6 	16.6 	1.2 	2.6 
Inst. voor Sport en Spel 	65.2 	27.2 	4.7 	2.9 
Dierenverzorging 	 65.2 	28.6 	2.2 	3.9 
Natuurbescherming of bos- 
beheer 	 85.1 	12.3 	0.2 	2.4 
Projecten in museum 	 51.9 	34.6 	6.5 	6.9 

Hieruit blijkt dat door de respondenten met name pro-
jecten in de natuurbescherming of staatsbosbeheer. bij 
bejaarden- of verzorgingshuizen, bij het jeugd- en 
jongerenwerk, bij zieken- en verpleeghuizen en in het 
buurt- of clubhuiswerk (bijzonder) geschikt voor de 
dienstverlening worden gevonden. 
Wanneer or onderschei den worth near functie (zie bijlage 
20) valt op dat de leden van de zittende magistratuur in 
het algemeen alle projecten in mindere mate (bijzonder) 
geschikt vinden en dat de reclassering alle projecten 
beter (bijzonder) geschikt vindt elan gemizideld. 
Net lijkt erop dat de leden van het ON en in mindere 
mate de leden van de ZM eon voorkeur hebben voor de ver-
zorgende sector, boven het welzijnswerk. 
Bij de vergelijking tussen de arrondissementen (zie bij-
lage 21) valt op dat het arrondissement Haarlem in het 
algemeen de projecten in mindere mate (bijzonder) ge-
schikt acht in vergelijking met de arrondissementen As-
seri f  Almelo en Zutphen. 

5.5 De taak van de betrokkenen bij de dienstverlening 
Teak Openbaar Ministerie  
Op de vraag of laden van het Openbaar Ministerie zelf 



initiatieven tot dienstverlening moet kunnen ontplooien 
antwoordden ruim 60% van de respondenten bevestigend. 
Ruim een kwart is van mening dat het OM dienstver-
leningsvoorstellen moet afwachten en 5% van de 
respondenten is van mening dat het OM andere betrokkenen 
op de mogelijkheid van dienstverlening ken wijzen. 
Onderscheiden near functie zijn geen noemenswaardige 
verschillen te vinden. 

Tack Zittende Magistratuur 
Op de vraag of de leden van de zittende magistratuur zelf 
initiatieven tot dienstverlening mogen ontplooien ant-
woordden ruim 50% bevestigend. Eenderde is van mening 
dat de rechters de dienstverleningsvoorstellen moet af-
wachten, en 6% van de respondenten vindt dat de rechters 
een dienstverleningsaanbod mogen suggereren. 
Onderscheiden near functie valt op dat ruim een kwart 
van de leden van het OM van mening is dat de leoen van de 
zittende magistratuur zelf initiatieven mogen ontplooien 
en dat bijna tweederde van hen vindt dat de zittende 
magi stratuur voorstellen moet afwachten. 

Teak Reclassering 
Of de reclassering een speciale rol bij de dienstver-
lening heeft te vervullen zal, near de mening van de 
respondenten, samenhangen met de mate waarin de opzet en 
uitvoering van de dienstverlening in de diverse areon-
dissementen is georganiseerd. In onderstaande tabel ziet 
u een overzicht van de meningen over de speciale rol van 
de reclassering onderscheiden naar arrondissement. 
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label 12:  Speciale rol van de reclassering bij de dienstverlening onder-
scheiden near arrondissement in percentages (n=489) 

Cr. As. Al. Zu. DB Br. Alk. 	Ha. Onb. Tot. Signifi- 
n=54 n=52 n=47 n=53 n=64 n=104 n=43 n=43 n=29 n=489 cant ver- 

schil 
tussen 
arrondis-
sementeni 

	

Initia- 75.9 61.6 83.3 79.9 89.1 70.8 76.7 79.1 72.4 78.3 	nee 
tiefne- 
mer tot 
dienst- 
verle- 
ning 

	

Bemidde- 30.0 15.4 72.4 79.9 84.4 77.9 58.2 62.8 62.0 61.9 	Jo 
bear 
Medever- 

	

antwoor- 24.1 25.0 51.0 77.4 81.2 71.1 51.2 57.5 47.6 56.4 	ja 
delijk 

	

Bericht-  7.5 7.7 63.8 73.6 81.2 81.7 65.2 58.1 58.6 58.1 	ja 
gever 

In Assen on Groningen is men veel eerder da- de andere 
arrondissementen van mening dat de reclassering niet 
dient op to treden als bemiddelaar of als medeverant-
woordelijke voor het verloop van de dienstverlening en 
zeker niet als berichtgever an de rechterlijke macht. 
In vergelijking met de opvattingen over de dienstver-
lening voor aanvang van de experimenten valt op dat de 
mening in het arrondissement Alkmaar is veranderd wet 
betreft medeverantwoordelijkheid voor het verloop van de 
dienstverlening. Ruim twee jaar geleden vond 4% van de 
respondenten dat hiervoor eon speciale rol was weggelegd 
voor de reclassering terwijl nu de helft dit vindt. 
Verschillen tussen functies over de speciale rol van de 
reclassering zijn niet gevonden. 

Teak coOrdinator  
Oak of de cogrdinator eon speciale rol heeft to ver-
vullen is gevraagd aan de hand van dezelfde items, die 
over de reclassering zijn gevraagd. In onderstaande ta-
bel een overzicht van de meningen over de speciale rol 
van de cogrdinator/secretaris van de reclasseringsraad, 
onderscheiden near arrondissement. 



Tabel 	13: 	Speciale rol van de cobrdinator/secretaris van de 
reclasseringsraad bij de dienstverlening onderscheiden naar arrondisse-
ment in percentages (n=489) 

Gr. As. Al. Zu. DB Br. Alk. Ha. Onb. Tot. Signifi- 
n=54 n=52 n=47 n=53 n=64 n=104 n=43 n=43 n=29 n=489 cant ver- 

schil 
tussen ar-
rondisse-
menten? 

Initia- 	9.3 26.9 6.4 9.4 29.7 15.4 34.9 27.9 27.6 19.8 	ja 
tief 
nemer 

	

Bemidde- 83.4 88.5 42.5 24.5 31.3 32.7 58.2 46.5 48.3 48.4 	ja 
laar 

	

Medever- 77.8 65.4 12.7 9.4 21.9 17.4 30.2l3.9 24.1 24.1 	ja 
antwoor- 
delijk 

	

Bericht- 92.6 96.1 42.6 17.0 31.2 28.8 25.6 41.9 41.3 45.0 	ja 
gever 

Wanneer bovenstaande vergeleken wordt met de speciale 
rol die de reclassering heeft te vervullen bij de uit-
voering van de dienstverlening blijkt dat deze ant-
woordenpercentages complementair aan elkaar zijn. Zo 
ziet men in de arrondissementen Groningen en Assen, dat 
de coOrdinator/secretaris van de reclasseringsraad veel-
al als bemiddelaar, medeverantwoordelijke voor het 
verloop en als berichtgever aan de rechterlijke macht 
dient op te treden. In de arrondissementen Zutphen en 
Den Bosch ziet men het tegenovergestelde. Dit beeld 
wordt voor wat betreft de rol van de berichtgever beves-
tigd in de praktijk zoals blijkt uit deel I. 
Op de vraag of er behoefte bestaat aan een speciaal voor 
dienstverlening aangestelde coOrdinator ('gesteld dat de 
experimenten in uw arrondissementen in hun huidige vorm 
definitief voortgang zullen vinden') antwoordt ruim de 
helft van de respondenten dat hieraan een (zeer) grote 
behoefte is. Bijna 20% is van mening dat het makkelijk 
zal zijn, wanneer er een coOrdinator aangesteld wordt. 
Nog geen 10% heeft geen behoefte aan een speciaal aange-
stelde cobrdinator. De reclassering heeft meer behoefte 
aan een speciaal aangestelde co8rdinator dan de overige 
3 onderscheiden functies. Wanneer er onderscheiden 
wordt naar arrondissement zal het geen verbazing wekken 
dat met name in Groningen en in meerdere mate in Assen 
een (zeer) grote behoefte bestaat aan een coOrdinator. 
Ruim de helft van de respondenten uit Haarlem geeft te 
kennen dat het wel makkelijk zou zijn indien er een 
coOrdinator wordt aangesteld. 

89 



90 

5.6 aroblemen bij uitvoering van de dienstverlening 
Aan de respondenten is gevraagd of ze fundamentele pro-
blemen bij de uitvoering van de dienstverlening hebben 
ondervonden can de hand van zes mogelijke 
probleemcategoriean. In het algemeen hebben de 
respondenten weinig echte problemen ondervonden. Ruim 
eon kwart heeft problemen ondervonden met het felt dat 
'het aantal werkobjecten te klein is'. Minder dan den-
tiende heeft problemen ondervonden bij 'to weinig 
geschikte kandidaten' (5,7%). 'onvoldoende begeleiding 
van de reclassering' (6.7%), 'onvoldoende berichtgeving 
na afloop van de dienstverlening' (7,0%). 'verzet open-
bare mening' (9,4%) or het 'aanbod werkobjecten was to 
groat' (1.4%). Andere problemen. die de respondenten 
noemden, zijn de terughoudendheid van het Openbaar Mi-
nisterie en de rechters bij de experimenten (5,5%) en 
verzet van de Sociale Dienst en andere uitkerende in-
stanties (2.2%). 
Onderscheiden near functie blijkt dat leden van het O.M. 
en rechters moor problemen hebben ondervonden door on-
voldoende berichtgeving over de afloop van de dienstver-
'ening den de advocatuur en de reclassering. De 
reclassering heeft :neer problemen ondervonden bij het to 
kleine aanbod van de werkobjecten dan de advocatuur en 
de rechters. Wanneer near arrondissement onderscheiden 
wordt komt near voren dot eenzesde van de respondenten 
uit Den Bosch de mening is toegedaan dat or to weinig ge-
schikte kandidaten voor dienstverlening aanwezig zijn. 
De helft van de respondenten uit Zutphen heeft problemen 
ondervonden bij het aanbod van de werkobjecten. Dit mu 
to klein run. (Eon verklaring hiervoor zou kunnen 
liggen in het gegeven dat Zutphen oak een proefarrondis-
sement is in het experiment alternatieve sa.zties voor 
strafrechtelijke minderjarigen). Ednvijfde van de 
respondenten uit Haarlem is de mening toegedaan dat or 
sprake is van onvoldoende berichtgeving over de afloop 
van,de dienstverlening. 
In vergelijking met de opvattingen voordat de experi-
menten eon aanvang hadden genomen valt op dat men aan-
vankelijk moor problemen verwachtte dan men nu heeft 
ondervonden. 
Er is ook gevraagd naar het meest nijpende probleem 
voorzover men in de toekomst problemen verwacht. Van de-
genendie problemen voorzien (n=340). riot 40% demo in de 
verwachting dat or to weinig geschikte projecten voor-
handen run. Ruim 10% vindt het ontbreken van gen 
wettelijke regeling eon nijpend probleem. Andere nijpen-
de problemen die men genoemd heeft. zijn in rangorde 
afnemend (van 10-1%): de praktische organisatie van de 
dienstverlening; de bezuinigingen die het straf-
rechtelijk systeem te wachten staan) het felt dat de 
werkprojecten in feite arbeidsplaatsen zijn) or wordt 
eon extra strafmodaliteit gecreeerd) de begeleiding, 



controle an de rapportage van de dienstverlening laat 
te wensen over er zal een grote vraag near projecten 
blijven; dat er probemen zullen zijn over wie wel en wie 
niet in aanmerking zal komen voor een dienstverlening; 
en het verzet zal blijven bestaan bij de uitkerende in-
stanties om can werkloze dienstverlener door te betalen 
tijdens de uitvoering van zijn of hear dienstverlening. 
In vergelijking met de overige functies ziet het OM 
minder problemen met betrekking tot het aantal geschikte 
projecten, maar het ziet wel meer problemen in het felt 
dat er nog geen wettelijke regeling is. 
Onderscheiden naar arrondissement voorziet driekwart van 
de respondenten uit Zutphen als meest nijpende probleem 
in de toekomst dat er weinig geschikte projecten voor-
handen zullen zijn, dit vooral in vergelijking met 
Alkmaar, wear nog geen 5% daze mening is toegedaan. Wet 
betreft het ontbreken van can wettelijke regeling als 
meest nijpende probleem in de toekomst wordt dit met na-
me in de arrondissementen Alkmaar, (ruim eenderde) 
Almelo en Haarlem (ca. can kwart) gevonden, terwijl in 
Zutphen niemand dit als een probleem voorziet. 
Voorafgaand aan de vraagstelling over het meest nijpende 
probleem in de toekomst, is aan de respondenten gevraagd 
of er near hun gevoel met betrekking tot de dienstver-
lening, behoefte is aan strakkere richtlijnen/bindende 
voorschriften clan de huidige. Ruim de helft van de 
respondenten, die hierover een mening . hebben (n=481), 
hebben geen behoefte aan strakkere richtlijnen. Ruim 40% 
wel en met name aan richtlijnen die rechtsongelijkheid 
kunnen voorkomen, can wettelijke regaling en een vast-
staande 	verhouding 	tussen 	het 	aantal 	uren 
dienstverlening en de te verwachten vrijheidsstraf. 
Wanneer er onderscheiden wordt near functie blijkt dat 
tweederde van de advocatuur behoefte heeft aan strakkere 
richtlijnen. Onderscheiden near arrondissement valt op 
dat ruim de helft van de respondenten uit Almelo an 
Haarlem behoefte heeft aan strakkere richtlijnen c.q. 
bindender voorschriften; van de respondenten uit Zutphen 
daarentegen heeft tweederde geen behoefte aan strakkere 
richtlijnen. 

5.7 Kost de dienstverlening extra tijd? 
Van degenen die zelf betrokken zijn geweest bij de expe-
rimenten dienstverlening (n=433) geeft ruim de helft te 
kennen dat de experimenten extra tijd hebben gekost 
(56.4%). Het blijkt dat de volgende zaken in de praktijk 
tijdrovend zijn: overleg met andere betrokkenen over een 
aanstaande dienstverlening (55.7%), contact onderhouden 
met de projecten (43.9%), het zoeken van projecten 
(39.8%), begeleiding van de dienstverlener en/of rappor-
tage over het verloop van de dienstverlener (30.7%), 
extra zittingen. (23,0 , % ) 
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Wanneer or onderscheiden wordt near functies, blijkt dat 
tweederde van de reclassering te kennen geeft dat de ex-
perimenten extra tijd gekost hebben en ruin 66nderde van 
het OM, de advocatuur en de rechters. De reclassering is 
de meeste tijd kwijt aan overleg met het OM, het contact 
onderhouden met de projecten en het zoeken near pro-
jecten. Het ON is ook het meeste tijd kwijt aan overleg, 
nl. met reclassering en/of advocatuur. 
De advocatuur noemt eveneens het overleg met het ON en 
reclassering het meest tijdrovend. De rechters daarente-
gen noemen de extra zittingen, die bij uitstel vonnis-
wijzing nodig zijn, aim meest tijdrovend. 
Wanneer er onderscheiden wordt near arrondissement, volt 
op dat dat de respondenten uit Groningen en Assen voor 
driekwart resp. ruim driekwart aangeven dat de experi-
menten hun geen extra tijd gekost hebben (zie hiervoor 
hoofdstuk 2 on met name de rol van de coordinator in doze 
arrondissementen) in vergelijking met de respondenten 
uit de overige arrondissementen, on met name Zutphen en 
Almelo, wear moor den de helft aangeeft dat de experi-
menten extra tijd gekost hebben. In Almelo, Den Bosch on 
Zutphen heeft het zoeken van projecten de meeste tijd 
gevergd, in Breda het contact onderhouden met de pro-
jecten en de begeleiding van de dienstverleners en/of 
rapportage over de dienstverlening; in Alkmaar het 
voeren van overleg tussen betrokkenen. 

5.8 Zijn de dienstverleningsexperimenten eon susses? 
90% van de respondenten die eon coning over doze vraag 
hebben, vindt dat de experimenten eon redelijk tot groot 
succes zijn. Onderscheiden naar functie meent 14% van de 
advocatuur, 9% van de reclassering, 6% van de rechters 
en 2% van het OM dat de experimenten niet zo'n succes of 
zelfs eon mislukking zijn. Onderscheiden naar arrondis-
sement volt op dat ruim 40% van de respondenten uit Den 
Bosch de experimenten niet zo'n succes of zelf= eon mis-
lukking vinden. Ruim de helft van doze 40% behoort tot de 
reclassering, ruin eenderde tot de advocatuur. Ver-
moedelijk zullen hun negatieve uitlatingen samenhangen 
met de terughoudende opstelling van de just; tie to Den 
Bosch. Weinig rechters (10%) en goon enkele Officier van 
Justitie zijn van mening dat de experimenten niet suc-
cesvol zijn. 

5.9 Het nut van de dienstverlening 
Aan de respondenten word gevraagd, van acht uitspraken 
eerst aan to geven hoe belangrijk men het daarin ge-
stelde vond on vervolgens, doze uitspraken op hun rola-
tieve belong to rangschikken (zie bijlage 22). 
Evenals bij de eerste attitudemeting blijkt or eon be- 
trekkelijk grote consensus to bestaan over de belang- 



rijkste nuttige elementen van dienstverlening. Nog 
steeds vindt men dat dienstverlening in veel gevallen 
beter is dan gevangenisstraf. Vooral reclassering en 
advocatuur vinden dat. Verder vindt men dienstverlening 
vooral nuttig doordat het men positieve ervaring voor de 
betrokkene kan betekenen. Een minder belangrijk element 
vindt men wederom het nut van de dienstverlening voor de 
gemeenschap en het begrip dat de gemeenschap op deze ma-
nier voor delinquenten zou krijgen. Van relatief weinig 
belang vindt men thans ook het gegeven dat dienstver-
lening aan overtreders de gelegenheid biedt, anderen te 
helpen (vooral het OM vindt dit van weinig belang). 
Wanneer wordt onderscheiden tussen arrondissementen 
(bijlagen 23 en 24) blijkt dat men vooral in Zutphen en 
Haarlem relatief weinig belang hecht aan het nut voor de 
gemeenschap dat van dienstverlening uit zou gaan. Dat 
dienstverlening overtreders de gelegenheid biedt anderen 
te helpen, wordt vooral van weinig belang gevonden in 
het arrondissement Groningen, evenals de gedachte dat 
zij men therapeutische waarde zou kunnen hebben. 

5.10 Samenvatting 
In deze samenvatting lijkt het ons nuttig om de 
opmerkelijkste opvattingen van de verschillende onder-
scheiden functionarissen nog eens aan te halen. Er wordt 
hier niet meer ingegaan op de verschuivingen die hebben 
plaatsgevonden tussen de attitudemeting voor aanvang van 
het experiment en deze eind-evaluatie. Hiervoor is 
plaats in de algemene samenvatting (hoofdstuk 6) van dit 
deelrapport ingeruimd. 
Wat betreft de opvattingen over de dienstverlening die 
de reclasserinq  heeft, is het opmerkelijk dat zij de 
modaliteiten onvoorwaardelijk sepot, mits dienstver-
lening slaagt; positief gratie-advies na men geslaagde 
dienstverlening; uitstel vonniswijzing, met strafom-
schrijving en de verschillende modalite;ten in 
combinatie met schorsing van de voorlopige hechtenis in 
meerdere mate men (bijzonder) geschikte modaliteit 
vinden. 
Zij heeft men voorkeur voor de delicten agreFsie tegen 
zaken, vermogensdelicten en verkeersmisdrijven. 
Tweederde ziet dienstverlening als men straf en men 
ruime meerderheid, vindt de maximumtermijn van 6 maanden 
men redelijke termijn waarvoor dienstverlening in de 
plaats kan ,komen. 
De maatschappelijk werkers van de reclassering hebben 
meer behoefte aan een speciaal aangestelde coordinator 
den de overige onderscheiden functies, en tweederde van 
hen geeft aan dat de experimenten dienstverlening extra 
tijd gekost hebben. 
Wet betreft de opvattingen van het Openbaar Ministerie 

valt op, dat zij met name de bijzondere voorwaarde bij 
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eon voorwaardelijke veroordeling eon (bijzonder) ge-
schikte modaliteit vinden. 
Men heeft eon voorkeur voor de delicten agressie tegen 
zaken, en vermogensdelicten. Ruim de helft ziet dienst-
verlening als eon straf en vindt dienstverlening bij 
voorkeur geschikt voor first-offenders. Driekwart vindt 
de maximum-termijn van 6 maanden to hoog en vindt dat do-
ze de 3 maanden niet to boven nag gaan. 
Wet betreft de projecten lijkt het OM een lichte voor-
keur to hebben voor de projecten in de verzorgende sec-
tor. 
De advocatuur  vindt in meerderheid dezelfde modaliteiten 
geschikt els de maatschappelijk workers van de 
reclassering en i heeft dezelfde voorkeur voor de 
delicten. Voornamelijk zij is van mening dat dienstver-
lening ook in pleats ken komen voor eon (hoge) 
geldboete. Driekwart vindt dienstverlening geschikt voor 
personen met alcoholproblemen, ruim de helft ziet het 
als eon straf en vindt de termijn van 6 maanden onvoor-
waardelijk eon redelijke termijn voor eon door 
dienstverlening to vervangen straf. 
Tweederde heeft voor de toekomst behoefte aan strakkere 
richtlijnen. 
De leden van de zittende magistratuur  vinden in meer-
derheid uitstel vonniswijzing met strafomschrijving on 
de bijzondere voorwaarde bij eon voorwaardelijke veroor-
deling eon (bijzondere) geschikte modaliieit. 
Zij hebben dezelfde voorkeur voor de geschiktheid van de 
delicten als de leden van het OM. Bijna driekwart van hen 
ziet dienstverlening als eon straf en eon kwart is van 
mening dat dienstverlening met name geschikt is voor 
jonge verdachten. 

In zijn algemeenheid kunnen wij stollen dat or tussen de 
onderscheiden functies goon groot verschil bestaat voor 
wat betreft de opvattingen over de (bijzondere) ge-
schiktheid van eon aantal modaliteiten, die in de prak-
tijk toegepast worden. 
Het hanteren van eon tarievenstelsel wordt door de meer-
derheid van de respondenten (zeer) wenselijk, zo niet 
onvermijdelijk, genoemd. Over de geschiktheil van de 
verschillende projecten, die in de praktijk gebruikt 
worden, bestaat eon grote consensus. In het algemeen 
zijn weinig problemen genoemd bij de uitvoering van de 
dienstverlening. De problemen die genoemd zijn, zijn in 
zoverre logisch, dat doze in het verlengde liggen van de 
verschillende taakuitoefeningen met betrekking tot de 
dienstverlening. Wat betreft het meest nijpende probleem 
voor de toekomst, voorzien de respondenten met name dat 
or to weinig geschikte projecten voorhanden zullen zijn. 
Ook over het nut van de dienstverlening dat gemeten is 
aan de hand van 8 stellingen, blijkt or eon betrekkelijk 
grote consensus to bestaan: men vindt vooral dat dienst- 



verlening beter is dan een gevangenisstraf en dat het 
een positieve ervaring kan zijn voor de betrokkenen. 
Tot slot bestaat er consensus ten aanzien van de vraag of 
de experimenten tot nu toe een succes zijn: 90% van de 
respondenten vindt de dienstverleningsexperimenten een 
redekijk tot groot succes. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

)rrfn het kader van de experimenten met dienstverlening 

r 
verrichtle he

i

t Wetenschappelijk Onderzoek- en Documenta-
tiecentrum WODC) onderzoek in acht door de Minister van 
Justitie aangewezen proefarrondissementen. In dit derde 
en laatste deelrapport wordt een aantal uiteenlopende 
aspecten van dienstverlening behandeld; centraal staat 
de plaats van dienstverlening in de Nederlandse 
strafrechtspleging. Verder wordt dienstverlening in het 
kader van gratie aan de orde gesteld en wordt verslag ge- 

1r 
daan van een opiniepeiling welke 	— bij wijze van 
eindevaluatie hielden onder reclas eringsmedewerkers, 
advocaten en laden van staande en ziptende magistratuur 
in de acht proefgebiedenA ott- 

laA. 

Bij een vergelijking tussen de verschillende organisa-
tievormen van de dienstverlening blijkt, dat in alle 
proefarrondissementen een zelfde soort overlegstructuur 
is gevormd, waarin veelal zijn vertegenwoordigd laden 
van staande en zittende magistratuur, advocatuur en 
reclassering'. . 
De cobrdinatie en het beheer van het adressenbestand 
c.q. de projectenbank is in vhf arrondissementen toebe-
dacht aan de Reclasseringsraad. In twee arrondissementen 
is het beheer van de projectenbank(en) overgedragen aan 
medewerkers van de particuliere reclassering, in egn ar-
rondissement is een aparte coordinator aangesteld. 
Controle en toezicht op de uitvoering van de dienstver-
lening, alsmede berichtgeving aan justitie daarover, 
loopt 	in 	drie 	arrondissementen 	altijd 	via 	de 
Reclasseringsraad. 	In 4en arrondissement gebeurt dat 
alleen dan wanneer vanuit de particuliere reclassering 
bezwaren worden geuit tegen de uitoefening van deze 
taak. In drie arrondissementen loopt de berichtgeving 
altijd via de particuliere reclassering. In het arron-
dissement met de speciaal aangestelde coordinator is hij 
het, die de genoemde taken voor zijn rekening neemt. 
In zoverre is er sprake van een gelijkvormig justitieel 
beleid, dat de meeste rechtbanken en parketten het er 
over eens zijn, dot voor het vaststellen van het aantal 
uren dienstverlening enigerlei vorm van tarievenstelsel 
ware te hanteren. Over de verhouding zelf echter bestaat 
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(nog) goon consensus, hoewel die van maximaal 6 maanden 
onvoorwaardelijk versus 150 uren welke door de VED word 
voorgesteld, in het a/gemeen aim onevenredig (nl. to 
mild) wordt beschouwd. 
In drie van de acht proefgebieden warden goon 
officiersmodaliteiten (moor) toegepast. Voorzover zij 
elders wel warden toegepast is dat in drie arrondisse-
menten voornamelijk het onvoorwaardelijk seponeren na 
eon geslaagde dienstverlening, in eon arrondissement het 
voorwaardelijk seponeren en in eon arrondissement het 
uitstellen van de beslissing tot verder vervolgen. 
Van de rechterlijke modaliteiten wordt dienstverlening 
in het kader van eon bijzondere voorwaarde (mede) toege-
past door vier rechtbanken, de modaliteit uitstel van 
vonniswijzing wordt (mode) gehanteerd door zes van de 
acht rechtbanken. 

Dienstverlening in het kader van gratie behoort offici-
eel tot de mogelijkheden minds april 1982. Tot april 
1983 werden er van de 134 gratieverzoeken door de 
Staatssecretaris van Justitie 79 afgewezen, terwijl 55 
zaken werden aangehouden in afwachting van de 
effectuering van de dienstverlening. Het blijkt dat zich 
hieronder relatief veal oudere 
veroordeelden/recidivisten bevinden. Dit beeld wijkt of 
van dat der "normale" dienstverleners, waaronder zich 
relatief veel jonge first offenders bevoriden. 
Het misdrijf van gratieverzoekers had vaker geen schade 
tot gevolg gehad den dat van de andere dienstverleners, 
nl. 68.6% versus 35.6%. De rechtbanken (in dit geval 
alle 19 arrondissementsrechtbanken) adviseerden in de 
aan te houden gratiezaken in het algemeen gunstig, zowel 
voor els no de uitvoering van het work. Het OM daarente-
gen leek zich wat strenger op to stollen: OM-verslagen 
terzake van dienstverleningen waren vaker ongunstig. 
Dienstverlening in het kader van gratie blijkt uit-
sluitend to hebben gediend ter vervanging van onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen. In twee gevallen word 
daarbij de bovengrens van 3 maanden overschreden; goon 
enkele keer word die van 6 maanden overschreden. Bij de 
vaststelling van de aantallen uren overschreed de 
Staatssecretaris de VED-maxima niet. In verhouding tot 
de voorstellen der VED echter werden relatief mixer uren 
dienstverlening tegenover relatief minder woken onvoor-
waardelijk gesteld. Naar verhouding brachten evenveel 
gratieverzoekers het work tot eon good einde als de 
dienstverleners waarover in deel 1 word gerapporteerd. 

Of tengevolge van de experimenten met dienstverlening 
het totaal aantal strafrechtelijke reacties (aanzuigende 
working in ruime zin) in de proefarrondissementen is 
toegenomen kan niet op betrouwbare wijze warden vastge-
steld. Voor eon verschuiving in de strafrechtspleging in 



de richting van zwaarder straffen als gevolg van de in-
voering van dienstverlening (aanzuigende werking in enge 
zin) zijn door ons geen aanwijzingen gevonden. 
In drie van de acht proefarrondissementen blijkt in de 
jaren 1981 en 1982 veertien tot twintig procent van alle 
voorgenomen onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen te zijn 
vervangen door dienstverlening. In vier arrondissementen 
lag dit percentage tussen de zeven en twaalf procent; in 
een arrondissement lag het op 1.4%. 

Bij een vergelijking tussen dienstverleners en kortge-
straften kwam als belangrijkste verschil naar voren, dat 
zich onder de dienstverleners naar verhouding veel 
jonge first offenders bevonden, die een 
vermogensdelict hadden gepleegd. Verkeersdelinquenten 
die gingen dienstverlenen waren naar verhouding ouder 
dan de vermogensdelinquenten die dit gingen doen. Ter-
wijl van de werkloze dienstverleners ruim de helft 18 
tot 24 jaar was, lag dit percentage bij de kortgestraf-
ten op 34. Omgekeerd vial ruim de helft der werkloze 
kortgestraften in de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar, 
tegen 34.5% van de werkloze dienstverleners. 

Met betrekking tot schade en letsel ten gevolge van het 
misdrijf warden geen significante verschillen gevonden. 
Terwijl kortgestraften voor allerlei soorten misdrijven 
preventief gehecht waren, waren van de dienstverleners 
vrijwel uitsluitend de vermogensdelinquenten langer dan 
vier dagen vastgehouden; voor de overige dlicten was men 
vaker dan de kortgestraften in verzekering gesteld. 

Bij een vergelijking van dienstverleners en kortgestraf-
ten met geldboete-betalers bleak dat de leeftijdsopbouw 
van elk der drie groepen verschillend was. De boetebeta-
lers onderscheidden zich van de beide andere groepen 
doordat zij vaker een baan hadden. Verder bevonden zich 
onder hen veel meer verkeersdelinquenten dan onder de 
dienstverleners en de kortgestraften.Minder vaak dan bij 
de beide andere groepen was er sprake geweest van 
schade, voorarrest en een eerder gepleegd misdrijf. 

In de acht proefarrondissementen ward een eindevaluatie 
verricht onder laden van de staande en zittende 
magistratuur, reclassering an advocatuur. Afgezien van 
een aantal verfijningen en aanvullingen kwam de hiervoor 
gebruikte vragenlijst overeen met die van de 
attitudemeting, welke werd gehouden voor de aanvang der 
experimenten. 
Legt men de uitkomsten van beide attitudemetingen naast 
elkaar, dan blijken zich op een aantal punten op-
merkelijke veranderingen te hebben voorgedaan. Wanneer 
men voorts de uitkomsten van (een van) beide 
attiudemetingen vergelijkt met de praktische ontwik- 
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keling van de dienstverlening dan zijn, hoewel nog goon 
wetten in de weg staan doch slechts praktische bezwaren, 
eon aantal interessante verschillen tussen "droom on 
dead" waarneembaar. Hieronder eon vergelijkend 
overzicht. 01  

De modaliteiten 
loon: prefereerde het OM uitstel van de vervolgings-

beslissing. 
Nu: 	acht het ON di enstverleni ng bij bijzondere 

voorwaarde vooral geschikt. 
loon: prefereerde de advocatuur uitstel van vonnis-

wijzing 
Nu: 	acht zij dienstverlening bij bijzondere voor- 

waarde vooral geschikt. 
Teen: prefereerde de reclassering uitstel van vonnis-

taijzing. 
Nu: 	vindt de reclassering vooral onvoorwaardelijk 

sepot na eon geslaagde dienstverlening plus 
dienstverlening in het kader van gratie ge -
schikte modaliteiten. 

loon: leek dienstverlening in het kader van gratie nog 
nauwelijks to zijn "ontdekt". 

Nu: 	is doze modaliteit bij elle beroepsgroepen zeer 
in trek. 

Zowel leden van de zittende als van de staande 
magistratuur vinden thans vooral rechterlijke 
modaliteiten geschikt. Pit stemt overeen met de praktijk 
van de onderzoekperiode, waarin eon verschuiving is op-
getreden in de richting van rechterlijke modaliteiten. 
Ook is dit gegeven in overeenstemming met het feit, dat 
in drie van de acht proefarrondissementen in het geheel 
goon dienstverlening (moor) met het OM wordt overeenge-
komen. 
Termijnen en tarievenstelsel  
Praktijk, beleidsafspraken on attitudes bij de eindeva-
luatie blijken onderling overeen to stemmen: de 
VED-verhouding acht men onevenredig; toepassing van eon 
tarievenstelsel wordt veelal als wenselijk of althans 
als onvermijdelijk gezien. 
teeftijd on strafrechteliik verleden  
loon: vend het OM dienstverlening vooral geschikt voor 

voor jonge verdachten (32X). 
Nu: 	vindt het OM dat nog steeds, zij het in geringere 

mate (17,5%). 
loon: had het OM moor dart de reclassering on advocatuur 

eon voorkeur voor first offdenders (26X). 

01  Met eerdere opvattingen van leden der zittende 
magistratuur ken helaas niet warden vergeleken, aan-
gezien de rechters in de eerste attitudemeting niet 
betrokken waren. 



Nu: 	is dit nog het geval, maar thans is 52% deze me- 
ning toegedaan. 

Inderdaad werden er gedurende de onderzoekperiode door 
het OM relatief veel overeenkomsten tot stand gebracht 
met jonge first offenders. 
De aard van het delict 
ben: vond het OM dienstverlening met name geschikt 

voor plegers van agressie tegen zaken. 
Nu: 	vindt het OM dat nog steeds 
ben: vond de advocatuur dienstverlening met name 

geschikt bij agressie tegen zaken en/of per-
sonen 

Nu: 	vindt de advocatuur dienstverlening met name 
geschikt bij agressie tegen zaken en bij 
vermogensdelicten. 

ben: vond de reclassering dienstverlening vooral 
geschikt bij agressie tegen zaken. 

Nu: 	vindt zij haar vooral geschikt bij agressie 
tegen zaken en vermogensdelicten. 

Terwij1 agressie tegen zaken in beide attitudemetingen 
door vele respondenten geschikt werd geacht voor dienst-
verlening, blijken verdachten die een dergelijk misdrijf 
hebben gepleegd in de praktijk relatief vaak te zijn 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. 
Zeer veel aanbiedingen tot dienstverlening werden gedaan 
terzake van vermogensdelicten. Op grond van het boven-
staande is dat des te begrijpelijker, temeer wanneei- men 
zich nog eens realiseert dat de meeste initiatieven tot 
het doen van een aanbod afkomstig waren/zijn uit kringen 
van advocatuur en reclassering. 
Soort projecten  
ben: hadden velen geen uitgesproken voorkeur voor een 

bepaald soort projecten. 
Nu: 	gaat veler voorkeur uit naar projecten in de 

sfeer van natuurbescherming en bosbeheer, en naar 
projecten in bejaarden en verzorgingstehuizen. 

Task van de reclassserinq 
boon: vond 64% van de ondervraagden dat de reclassering 

eon bemiddelende taak zou dienen te vervullen. 
Nu: 	vindt 62% dat 
ben: vond 27% van de ondervraagden dat de reclassering 

zou moeten zorgdragen voor de berichtgeving aan 
just,itie 

Nu: 	is gemiddeld 60% der ondervraagden deze mening 
toegedaan. 

Ontwikkelingen in praktijk en attitudes leiden tot de 
conclusie dat de reclassering in toenemende mate bereid 
is, de taken van bemiddeling bij en berichtgeving over 
de dienstverlening als de hare op to vatten. 
Eventuele Problemen 
boon: vreesde 77% der ondervraagden dat er te weinig 

werkobjecten te vinden zouden zijn. 
Nu: 	is de grootste zorg voor de toekomst dat er te 
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weinig geschikte werkobjecten zullen zijn. 
In de praktijk van de onderzoekperiode bleak het in het 
algemeen mogelijk, voldoende en geschikte projecten te 
vinden. 
Is de dienstverlening eon straft 
bit vindt 60% der respondenten in de eindevaluatie, en 
dit vond 62% van de dienstverleners zelf. 

Eon extra vraag bij de eindevaluatie betrof het succes 
van de dienstverleningsexperimenten. Door 90% der onder-
vraagden worden de experimenten een redelijk tot groot 
succes genoemd. 



Uw bnef 

Onaerwerp 

Ministerie van Justitie 
Schedeldoekshaven 100 *s-Gravenhage 

Aan: de Procureurs-Generaal bij de Gerechts-
hoven 
de Hoofdofficieren van justitie 
de Reclasseringsraden 

Hoofdafdeling 
Ons kenmerk staats- en Strafrecht 

Dlr.. 695/283. 
Datum 

11 augustus 1983 
Doorkiesnummer 

Bij brieven van 10 en 12 november 1980, Staats- en Strafrecht 

nr. 852/280, heeft mijn ambtsvoorganger bepaald.dat met ingang van 

1 februari 1981 in een aantal proefarrondissementen experimenten met 

"dienstverlening" - in plaats van voorgenomen onvoorwaardelijke vrij-

heidsstraffen - een aanvang . zouden kunnen nemen. 

In de sindsdien verlopen periode van ruim twee jaren is in de aange-

wezen proefarrondissementen in een aanmerkelijk aantal gevallen en ook 

in andere arrondissementen, zij het in mindere mate, dienstverlening 

toepast. 

Het WODC heeft daarover bij interim-rapport van februari 1983 gerap-

porteerd. In de loop van dit jaar zijn nog twee interim-ranporten en in 

begin 1984 het afsluitende evaluatie-rapport te verwachten. Alsdan zal 

ik mij beraden op een eventuele definitieve wettelijke regeling. 

Inmiddels heeft de dienstverlening iich evenwel duidelijk ontwikkeld 

tot een instrument dat moeilijk seer weg te denken is uit de strafrechte-

lijke praktijk. 

Onder deze omstandigheden acht ik het, gehodtd de VoorbereidingsgroeP 

Experimenten Dienstverlening en de vergadering van Procureurs-Generaal 

gewenst de toepassing van dienstverlening voort te zetten en wel in elle 

arrondissementen. Voorwaarda hierbij is wel dat de begeleiding blijft ge-

waarborgd en dat mogelijke onevenwichtige ontwikkelihgen worden voorkomen. 

oage(n) 
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Tit heb de Voorbereidingsgroep bareid gevonden daze begeleiding te 

blijven verzorgen ex( zoveel mogelijk codrdineren t  Zij zal daartoe 

onder meat periodieke bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de 

arrondissementen beleggen. ,  

Met het oog op de voortzetting van de dienstverlening blijf ik uw 

aandacht vragen voor de modaliteiten, basisvoorwaarden en selectie-

criteria voor de toepassing van dienstverlening ', welke bij de bo-

venvermelde brieven van mijn ambtsvoorganger behoren. 

Wel heb ik besloten, dat de maximale duur van de voorgenomen onvoor-

waardelijke vrijheidsstraf, die tot nu toe was bepaald opi 6 maanden - 

(punt 3, van de selectiecriteria), zal worden teruggebracht tot 

3 maanden. Hiermee wordt beoogd een beter to hanteren verhouding 

tot stand te brengen tussen doze maximale duur enerzijds en het 

maximum aantal uren dienstverlening dat mag worden opgelegd, name-

lijk 150 uren, anderzijds. 

[lit de onderzoeksgegevens over de afgelopen twee jaren is namelijk 

gebleken, dat de dienstverlening in het algemeen slechts ward toege-

past in die gevallen, waarin de te vervangen vrijheidsstraf de 

3 maanden niet te boven ging. be wijziging van dit selectiecriterium 

betekent derhalve slechts, dat 'aangesloten wordt bij de ontwikkeling 

,van de praktijk. Tevens hoop ik met deze wijziging te bereiken dat 

overschrijdingen van het maximum aantal uren dienstverlening, die 

in depraktijk nogal cans voorkwamen en waarvan uit het W0100-onder-

zoek is gebleken dat zij de kans op mislukking van de dienstverlening .  

aanzienlijk doen toenemen, minder zullen voorkomen. 

1k wijs er oak op dat in die gevallen waarin het openbaar ministerie 

- ern'stige bezwaren heeft tegen eon voorgestelde dienstverlening en 

doze toch door de rechter wordt toegepast een redle mogelijkheid voor 

toetsing door een.hogere rechter dient open te blijven. bit zou bin-

non het huidige wettelijke cadet slechts verwezenlijkt kunnen warden 

door de dienstverlening alt bijzondere voorwaarde bij een voorwaar-

delijke veroordeling op te nemen. In afwachting van een definitieve 

regaling wijs ik op de mogelijkheid, dat aldus in daaxvoor in aan-

merking komende gevallen aan het Openbaar ministerie de mogelijkheid 

van appdl wordt gelaten. 

Voorts wijs ik or - wellicht ten overvloede - op, dat bij elks modaliteit 



■ 

slechts nadat de dienstverlening door het openbaar ministerie of de 

rechter definitief is geaccepteerd, met de dienstverleningswerk-

zaamheden kan worden begonnen. 

Tenslotte meen ik yanwege de bijzondere situatie van de werkloze 

dienstverleners nog te moeten opmerken det te hunnen aanzien ware 

'te yoorkomen dat de door hen te ontvangen sociale uitkering in ge-

year komt: • 

Bij brief van heden zend ik een kopie van. deze brief ter kennisne-

ming aan de presidenten van de gerechtshoven en de arrondissements-

"rechtbanken, de president van respectievelijk het Hoag Militair • 

Gerechtshof, de Arrondissementskrijgsraad en de Per.manente Krijgs-

read Nederland voor de Zeemacht alsmede aan de Laden van het open-

bear ministerie, belast met de behandeling van militaire straizaken. 

De Minister van Justitie,. 



richtlijn van het Ministerie van SoZa en Werkgelegenheid, 

gericht aan de rijksconsulenten voor complementaire vo -irzieningen. 

BIJLAGE 2 
Onderwerp: Experiment Dienstverlening. 

Van de zijde van verscheidene rijksconsulentschappen is 

verzocht walk standpunt ingenomen most worden_t.e.v. 

W.W.V.—uitkeringgenieters in relatie tot het experiment 

"Dienstverlening" van het Ministerie van Justitie. 

Em brief van 23 maart 1981 heart de Minister van Justitie 

de Minister van SoZa op de hoogte van het experiment ge-

staid en tevens verzocht in geval van . problemen op het 

vlak van de uitvoering in positieve zin te adviseren. 

Gelijkluidende brieven zijn uitgegaan near het Ministerie 

van C.R.M. en de Federatie van BedrUfsverenigingen. 

Per 1 februari 1981 is onder verantwoordelijkheid van het 

Ministerie van Justitie het experiment "Dienstverlening" 

ges tart. 

-Dienstverlening is can alternatieve vorm van afdoening van 

strafzaken, waarbij verdachten van strafbare feiten, ter 

voorkoming van can onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, met 

toestemming van de °Pricier van Justitie of de techter 

gedurande een zekere tijd zonder betaling maatschappelijk 

zinvol werk verrichten. ,  

Eon en ander berust op een advies, uitgebracht door de 

Commissie Alternatieve Strafrechteluke Sencties. 

811 de voorbereiding van de experimenten is van de zijde van 

Justitie ook aandacht besteed aan de positie van een ver= 

dachte die een uitkering geniet en voor dienstverlening in . 

aanmerking wil komen (zie punt 3.0.3. en 3.E.2. van de 

Wage). 

In de vergadering van het B.B.C. d.d. 22 mei 1981 is made—

doling gedaan nadei contact met hat Ministerie van Oustiti. 

op te nemen en vervolgens in overleg te treden met 0.G.— 

Arbvo. 

./2, 



1310kens van 3uatitie verkregen inlichtingen is wet betraft 

de W.W.V./R.w.w, aansluiting nezocht bg de circulairs van 

23 mei 1978, nr. 61.00.//116 intake het varrichten van 

pro-deo-werkzaamneoen t0dens W.W.V.-uitkoring on wet ['s-

treet de W.W. b0 de richtl0nen van de S.V.R. 

Contact not het Ministerie, van . C.R.M. heeft vitgewezen, 

dat van die z0de in de uitvoering goon grote problemen 

worden verwacht. Van de F.B.V. is vernoman, dat naders 

vragen aan 3ustitie zIJn gesteld. Cetw0feld wordt naMel0k 

aan de effectiviteit van de maatragel. , 

Na ontvangat zullen do bedr0fsverenigingen warden gonad-

eland. Vervolgena ial in overlag met de Socials Verzeke-

ringsreed warden getreden on eventueel rat doze kwestie 

nog in het O.W.A. warden ingebracht. 

In afwachting van een ' definitief in te nemen sjtandpunt 

terzake is in het Administratief Technisch,Overleg van 

12 augustus 1982 afgesproXen, dat wear evenwel de dienst-

verlening in overeenstemming is te achten met de ingenoemde 

circulaire neergelegde richtlijnen 	deze kan geschieden .  met 

behoud van uitkering. 

In de praktijk echter hebben rich vat betreft werkloze 

werknemers gevallen van dienstverlening voorgedaan, near 

aanleiding waarvan de vraag kan worden gesteld of voort-

setting van uitkering nog terecht is. 

Hierbij ging het vooral on dienstverlening van lenge duur 

of met eon hoge frequentie. Tevens deden rich problemen met 

betrekking tot de status van de dienstverlener voor. 

Naar aanleiding hiervan heeft op 7 januari j.l. 

een informatief overleg plaatsgevanden tussen de depar-

tementen .  'van C.R.M. en SoTaWe en de voorbereidingsgrdep 

experiment dienstver1ening van het ministerie van Justitie 

waarbij ondermeer aan het volgende aandacht is geschonken.- 
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- Het eerste uitgangspunt: bij dienstver ,lening is 

dat deze in de vrije tijd, d.w.z. de tijd, die in 

het .algemeen spraakgebruik als zodanig wordt 

beschouwd ( de avonden en de weekeinden), moet 

kunnen worden verricht. , 

Van de zijde van de voorbereidingsgroep wordt 

toegezegd, dat t.a.v. werkloze werknemers er de nadruk 

op zal worden gelegd, dat oak de door hen te verrichten 

dienstverlening in beginsel in deze tijd client te 

geschieden. In bijzondere omstandigheden kan hiervan 

worden afgeweken. Aanvaarding vanyerk mag niet in 

de weg worden gestaan door - de dienstverlening; dienst-

verlening is ondergeschikt aan aanvaarding van werk. 

In zo'n geval'dient de dienstverleningsovereenkomst 

te worden aangepast, waarvoor deze overigenseen 

clausule bevat. 

- Het tweede uitgangspunt is, dat de dienstverlening binnen 

een periode van 6 maanden moet worden verricht. 

Om enerzijds een onredelijke beiasting van de dienstverlener 

te voorkomen en anderzijds de dienstverlenihg voor zowel 

de dienstverlener als de samenleving zinvol te doen zijn 

is het maximum aantal uren op 150 en het minimumaantal 

uren op 30 gesteld. 

De dienstverlening moet niet ontaarden in forced labour. - 

In de praktijk is nu gebleken, dat vanwege onwennigheid 

met het experiment overschrijding van het maximum zich 

juist in het rechterlijk model heeft voorgedaan. Voor de 

goede orde wordt opgemerkt, dat bij de dienstverlening 

grofweg twee modellen kunnen warden onderscheiden, n.l. 

het rechterlijk .  model en het o.m. model. 

In het eerste model gaat het am uitstel van vonniswijziging 

en in het tweede am onvoorwaardelijke of voorwaardelijk 

sepot en om uitstel van de beslissing tot al dan niet 'Ler-

volgen. • 



Inmiddels is afgesproken, dat ocortaan de dienstverlener 

hen concreet aanbod doet en dot :lilt danger de invulling 

aan de rechter wordt. over9e1aten. 

Bezien vanuit zijn onafhankelijkheid behoort het immers 

tot de bevoegdheid van de rechtcr zo'n aanbod.al  den niet 

to aanvaarden, , temeer daar het experiment nog niet wette-

lijk is vastgelegd. Bij de begrotingsbeha:Aeling van het 

ministerie van Justitie 1981 in de Eerste Kamer heeft de 

minister mededeling gedaan in geval van succes de 

dienstverlening als alternatieve straf in eon wettelijke 

regeling vast te leggen. 

- Dienstverlening geschiedt op vcijwillige basis. 

Dit betekent, dat het aanbod van de verdachte moot uitgaan. 

Wet de aard van het work betreft is aansluiting gezocht 

bij het .  rapport van de SIM van 1977 inzake pro deo-werk. 

Toegezegd wordt om op korte termijn in eon aanvullende 

circulaire - gedacht wordt aan februari/maart nog moor 

aansluiting to zoeken bij de richtlijnen neergelegd in 

de circulaire van 23 mei 1978 inzake het vertichten van 

pro deo - werkzaamheden tijdens de WWV- on WW-uitkering. 

- De status van de dienstverlenener is die van eon niet 

veroordeelde verdachte. Niet kan gesproken worden van iemand, 

dierechtens zijn vrijheid is benomen. 

- De positie van de coairdinator. In het merendeel van 

de proefgebieden treedt als zodanig op de secretaris 

van de reclasseringsgraad. deze.heeft tot taak vanuit het 

veld de voorbereidingsgroep experiment dienstverlening to 

voeden on andersom. In geval van to ruime toepassing door 

justitie t.a.v. eon werkloze werknemer is het de taak van 

het uitvoeringsorgaan de coOrdinator to informeren. 

Betreft het evenwel eon niet proef-arrondissement, den dient 

de secretaris van de reclasserings4raad to worden 

gesignaleerd. 
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Voor de goede orde merk ik nog op, dat de deitarten ..enten 

van C.R.M. en SolaWe terzake op dezelfde go1fiin zitten. 

Op 19 februari 1982 heeft een onderhoud van dezelfde aard 

als dat met de departementen C.R.M. en SVZ plaats gehad 

tussen de voorbereidingsgroep experiment dienstverlening 

en de FBV. Hieraan is tevens deelgenomen door een ver-

tegenwoordiger van SVZ, made namens C.R.M., en door de 

directeur van de algemene reclasseringsberaad. Hierin 

is,afgezien van de hiervoor reeds genoemdeonderwerpen 

nog aandacht geschonken aan de brief van 7 mei 1981 

en de verdere gang van zaken in het proefarrondissement .  

Groningen, welke binnen de FBV veel stof hebben doen op-

waaien. Gesteld wordt van de zijde van de voorbereidings-

groep, dat Groningen in elle opzichten een afwijkend stand-

punt inneemt, dat niet'als representatief voor het experiment 

moat worden beschouwd. Hier wordt alleen gewerkt met het 

rechterlijk model. Bezien in het light van het experiment 

acht de voorbereidingsgmepevenwel van belang om de 

verschillende vormen te onderzoeken. Opgemerkt wordt, 

dat het 0 ..M.modelhet meest voorkomt, hoewel hiertegen 

het meest principiele bezwaar kan worden aangevoerd 

nl. het gean zitten op de stoel van de rechter. 

Op verzoek van de FBV wordt van de zijde van de voorbe-

reidingsgroep toegezegd de BV's in voorkomende gevallen 

op•de hoogte te stellen. M.b.t. de voorwaarde om 

vooraf toestemming te vragen wordt door de FBV gezegd, dat de 

mogelijkheid groat is, dat deze voorwaarde gewijzigd wordt 

in melding vooraf. 

De ondersdheidene vertegenwoordigers van de FBV brengen 

aan het Slot van daze bijeenkomst tot -het uitdrukking, 

dat door dit onderhoud can redelijk inzicht op 

de problematiek is verkregen. 



In het FBV-bestuur sal daze kwestie nader Warden 

tesproken. De kans Went naet geheel uitgesloten 

te ;garden geacht, dot op grond van de thans verkregen 

informatie de FBV een ander standnunt sal qaan innemen. 

In geval van consensus zal de FBV hierover mededeling 

doen. , 

Zoals de stand van zaken er thans voorstaa, is het 

nog steeds niet mogeltjk een definitief standpunt 

in te nemen. Wear evenwel de dienstverlening in 

ove 'reenstemmfng is te achten met de in genoemde 

circulaire neergelegde richtlijnen kan deze geschfeden 

met behoud van uitkering. 

Worden afwijkingen in duur en/of frequirtie gecon-

stateerd dan dient het uitvoeringsorgaan erop 

geattendeerd te warden de coordinator reap. 

de secretaris van de reclasseringsraad te informeren. 
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BIJLAGE 3 
richtlijn van het Ministerie van CRM. 

Aan: De Provinciale Bijstandsconsulenten 

Via: Het Hoofd van de Afdeling CB/CP 

Van: Het Hoofd van de Hoofdafdeling BU 

Betreft: Experimenten dienstverlening als alternatief voor straf 

Zoals u bekend zal zijn heeft de Voorbereidingsgroep Experimenten 

Dienstverlening onder voorzitterschap.  van Mr. H. van - Buuren 	• 	. 

(hoofdofficier van Justitie te Zwolle) in 1980 aan de Minister van 

Justitie voorstellen gedaan over experimenten met dienstverlening 

als alternatief voor een te verwachten gevangenisstraf. Deze Minister heeft 

de voorstellen overgenomen en op 1 februari 1980 zijn de experimenten gestart. 

Er zijn acht proefarrondissementen die bij een onderzoek zijn 

betrokken. De experimenten vinden pleats op basis van door de 

Minister van Justitie gestelde richtlijnen (zie bijlage). 

De Voorbereidingsgroep Experimenten Dienstverlening begeleidt 

de experimenten. Het Secretariaat is gevestigd bij het Ministerie 

van Justitie. 

Door verschillende consulenten is gesignaleerd dat de rechtbanken 

of de officieren van justitie nog al eens afwijken van de 

richtlijnen. Dit was aanleiding met het departement van Justitie 

overleg te plegen. Overigens bestond daaraan ook van . die zijde 

behoefte, 6mdat in de praktijk problemen werden ervaren met sommige 

gemeenten. 

De volgende punten zijn aan de orde geweest: 

De  tijd waarin de dienstverlening plaats vindt 

Uitgangspunt is dat de dienstverlening in de vrije tijd dat vii zeggen 

naast een normale werktaak moet-kunnen worden verricht. 

Ten aanzien van werklozen is geconstateerd, dat met name rechtbanken 

nog al eens insfemmen met een aanbod van verdachten , tot dienstverlening 

tijdens volledige werkdagen. 

Wel zal men dan een aangeboden baan moeten accepteren, maar actief 

zoekgedrag is nauwelijks te verwachten. 



Hoewel volgens Justitie dienstverlening niet alleen Huiten maar 

ook binnen normale arbeidsuren pleats ken vinden, heeft men wel 

bezwaren tegen dienstverlening op voile werkdagen. 

Dienstverlening binnen normale arbeidsuren sal niet altijd te 

vermijden zijn, omdat de mogelijkheden buiten de normale arbeids-

uren beperkt zijn. .Bovendien is bij veel potentiele projecten 

de personeelsbezetting tijdens de avonduren en in de weekeinden 

van dien aard, dat voor een zekere begeleiding weinig ruimte is. 

Derhalve sal "deeltijd" ook mogelijk moeten zijn. De betrokkene 

heeft dan in de resterende uren gelegenheid tot aktief sollicitatie-

gedrag. 

Indien men een (volledige) baan krijgt aangeboden most die warden 

geaccepteerd. De dienstverlening kan dan niet ale weigeringsgrond 

warden aangevoerd. De betrokkene sal dan aan de justitiele 

autoriteit met wie hij de dienstverleningsovereenkomst slant 

, (de officier van justitie of de rechtbank) am wijziging daarvan 

moeten verzoeken. 

De duur van de dienstverlening 

In de richtlijnen is het maximum aantal uren dienstverlening gesteld 

op 150. Cesignaleerd is dat hiervan meet dan eens wordt afgeweken. 

Sommige rechters achten een dergelijk aantal uren some niet in 

overeenstemming met de zwaarte van het gepleegde misdrijf en de 

daarvoor te verwachten vrijheidsstraf die maximal 6 maanden kan 

bedragen. Belangrijke overschrijding van' het Hantal uren is naar 

de mening van Justitie ongewenSt. 

Het probleem is echter dat rechters niet gebonden zijn aan de 

ministeriele richtlijnen. De Voorbereidingsgroep probeert door 

middel van periodiek overleg met de proefarrondissemtnten de 

overschrijdingen terug te dringen. 

Aan het einde van de experimenteer-periode (media 1983) sal aan de 

hand van de evaluatie worden nagegaan of de verhouding 150 uren - 

6 maanden reel is en so nee, welke bijstelling dient pleats 

te vinden. 



Weigering van gemeenten R.w.w.-ers dienstverlening toe te staan 

met behoud van uitkering 

-3-. 

Justitie heeft problemen met sommige gemeenten, die voorzover het 

R.w.w.-ers betreft, met beroep op artikel 3 onder h van de R.w.w., 

voortzetting van de uitkering tijdens dienstverlening weigeren. 

De verwijzing naar dit artikel is echter ten onrechte. 

Het doel van de dienstverlening is juist het . voorkomen van 

vrijheidsstraf. Dienstverlening is geen vrijheidsbeneming en kan 

derhalve met behoud van uitkering worden uitgevoerd. 

CoOrdinatoren 

In een aantal arrondissementen zijn door de reclasseringsraden 

coOrdinatoren aangewezen. Meestal 'de secretaris van , de reclasserings-

raad. Zoals u wellicht bekend is bestaat.de  reclasseringsraad uit 

vertegenoordigers van reclasseringsinstellingen, een rechter, officier 

van justitie, advocatuur en politic. 

Tijdens het'overleg is afgesproken, dat de Voorbereidingsgroep 

het voormelde aan zijn coOrdinatoren en reclasseringsraden ter 

kennis zal brengen. Van mijn zijde is toegezegd dat e.e.a. 

schriftelijk aan u zal worden medegedeeld. De vertegenwoordiger van 

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de rijks7 

consulentschappen inlichten. 

Mocht u constateren, dat er zich gevallen voordoen, die duidelijk . 

afwijken van de richtlijnen dan kunt u zich in verbinding stellen 

met de CoOrdinator of de secretaris van de reclasseringsraad van 

het betreffende arrondissement. 

Indien zich belangrijke problemen mochten voordoen stel ik het op 

prijs hiervan in kennis te worden gesteld teneinde hierover met 

het Ministerie van Justitie overleg te plegen. 

Rijswijk, 19-3-1982 
FvD/MR 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 

Bijstandsbeleid Uitkeringsregelingen, 

,-\ e 
e 	 9 

(Mw. drs. A.C.J.J. Fenijn-van Delft) 



Telefoon (020) 87 15 06 

Circulaire 
0.738 

uw kenmerk 	 uw brief van 

onderwerp 

bezoekadres: boo en lommerplantsoen 1, 1655 AA amsterdam 
algemeen teletoonnummer: (020) 879111 	. 

710-002 

FEDERATIE VAN BED .RIJFSVERENIGINGEN 

Postbus8300, 1005 CA Amsterdam 

Aan de bedrijfsverenigingen 

ons kenmec 	 datum 

ds/svaz/FBV - 	22 mrt.1982 

BIJLAGE 

5Cepassing werkloosheidswet tijdens dienstverlening ale alternatief - 
voor mogelijke onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 

Dames en-lieren, 

In ons land wordt minds enige tijd geExperimenteerd met een alterna, 
tieve strafrechtelijke sanctie in de vorm van dienstverlening. 

PP voorstel van de Voorbereidingsgroep Experiment en Dienstverlening 
zijn daartoe door het Ministerie van Justitie een achttal proef- 
arrondissementen aangewezen, waarin aan de hand van een aantal modali— • 
teiten, basisvoorwaarden en selectie—criteria 	 , door 
coHrdinatoren (veelal ambtenaren van de Reclassering) ten behoeve van 
de deelnemers aan de dienstverlening projecten worden opgezet en begeleid. 

Samengevat komt het onderhavige experiment crop neer dat bekennende 
verdachten t.a.v. wie bij het Openbaar'Ministerie of derrechter het 
voornemen bestaat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van niet meer 
dan 6 maanden te eisen c.q. op te leggen, op hun eigen initiatief ale 
alternatieve sanctie dienstverleningkunnen verrichten. 
De justitiEle beslissing op dat initiatief, alsmede de voorwaarden • 
waaronder de dienstverlening zal plaatsvinden, worden schriftelijk 
vastgelegd. 
Met behulp van eerdergenoemde coUrdinatoren wordt mar een adequaat 
project gezocht, waarvan,de duur wordt vastgesteld in - de context van 
de strafrechtelijke behandeling. Het aantal uren dienstverlening zal 
veelal variEren van minimal 30 tot maximal 150 uur gelegen binnen 
een periode van een half jaar. 

Naar aanleiding Van een daartoe strekkend verzoek vanuit edn der 
proefarrondissementen heeft het Federatiebestuur zich beraden over de 
vraag of aan de bedrigsverenigingen•kan worden geadviseerd uitkering 
ww to (blijven) verlenen aan werklozen die in het kader van dit experiment 
dienstverlening verrichten. 

—2— 

bij .beantwoording one kenmerk vermelden 



Bijlage 
710.131/WD 

FEDERATIE VAN BEDRIIFSVERENICINGEN 
one kenmerk 

ds/svaz/FBV 
Aan de bedrijfsverenigingen 

Bij zijn oordeelsvorming over demo aangelegenheid heeft het bestuur 
zich laten leiden door de vanuit het bedoelde arrondissement aange-
dragen informatie, alsmede door in eon orignterend overleg met eerder-
genoemde Voorbereidingsgroep Experimenten  Dienstverlening - die de 
diverse ezperimenten landelijk begeleidt on cogrdineert - verkregen 
nadere toelichting. 
Met betrekking tot de vraag of aan werklozen die deze dienstver-
'ening verrichten uitkering ww kan (blijven) worden verleend, wenst 
het Federatiebestuur to benadrukken cog to hebben voor de wenselijk-
heid om binnen de grenzen die de wet stelt, bij de uitvoering van de 
ww zoveel doenlijk ook rekening te heuden met maatschappelijke ont-
wikkelingen op andere terreinen dan dat van de sociale zekerheid. 
Met name nit het eerdergenoemde orignterende overleg met de Voorbe-
reidingsgroep Experimenten Dienstverlening is het bestuur gebleken 
dat de voorwaarden waaronder de dienstverlening zal worden verricht 
geheel passen binnen de door de SYR vastgelegde criteria inzake 
pro-deo arbeid. (Federatie-circulaire nr. 664 van 16 januari 197 8 ). 
Daarnaast wordt or door Justitie near gestreefd cm de uren waarop' 
de dienstverlening wordt verricht te laten vallen in de voor de semen-
leving geldende vrije tijd, waardoor'een gelijke behandeling van 
werkenden on niet-werkenden wordt gewaarborgd. 
In de gevallen waarin bij wijze van uitzondering werklozen toch binnen 
de normaal voor arbeid beschikbare tijd dienstverlening verrichten, 
behoeft voor eon verminderde beschikbaarheid veer de arbeidsmarkt niet 
to worden gevreesd, omdat getracht ml worden de werkzaamheden nooit 
in eon aaneengesloten periode to doom uitvoeren. 
Daarbij zal bij werkaanvaarding door de werkloze het dienstverlenings-
contract zodanig worden aangepast, dat voortzetting van de dienstver-
lening kan plaatsvinden buiten de normale arbeidsuren. 

Celet op het vorenstaande meent het Federatiebestuur de bedrijfs-
verenigingen to kunnen adviseren cm verzoeken van uitkeringsgerechtigden 
ww cm met behoud van uitkering dienstverlening to verrichten ale alter-
natief veer mogelijke onvoorwaardelijke vrijheidestraf in to willigen, 
indien nauwkeurige individuele toetsing tot de conclusie leidt dat 
geheel aan de criteria inzake pro-doe arbeid wordt voldaan. 

Roogachtend 
Yeor-de,Federatie van Bed ' 'faverenigingen 

de sear axis 

(sir. H.C. Rijksen) 

bind 



Bereidverklaring tot uitvoering van een dionstverlening 

De heel., /meyrouw: 	  
geboren 	8 	  te 	  
wonende te 	8 	  
ad-roe 

verklaart zich bereid om ter uitVoering van de beslissing van de Recht-
bank to Groningen dd. 	 dienst4erlening te verrichten met 
inachtneming van het volgende. 
Bij de beslissing van de Rechtbank•is het aantal uren dienstverlening 
bepaald op .... uren,.binnen een termijn van 	maanden uit to voeren. 

De dienstverlening zal worden verricht 
en behelst. 

• De dienstverlening begint op: 	 
en zal op de volgende dagen en uren worden uitgevoerds 	 

Nadere afspraken met betrekking tot de dienstveriening: 
(by. controlebezoeken op ongeregelde tijden). 

BIJI.,.AGF. 5 

De dienstverlener verklaart in te stemmen net en zich te houden aan 
het volgende: • 
)) Ala de dienstverlening door ziekte of dringende persoonlijke omstm-

- digheden niet kan worden uitgevoerd, dan moet de dienstverlener de 
project-leider direct daarvan in kennis stellen, evenals de 
project-plaats. 

2) Klachten met betrekking tot de dienstverlening dient de dienstverlener 
in bij de project-leider. 	• 

.3) Met vragen eln eventuele moeilijkheden tijdens de dienstverlening 
kan de dienstverlener steeds - bij de projeot-leider terecht. 

4) Meldingen van verzuim worden ter kennis gebracht van het Openbaar 
Ministerie door de project-leider. 

5),  Ale de project'-leider van mening is, dat klachten omtrent•de uitvoering 
van de dienstverlening terecht zijn, dan deelt hij de dienstverlener 
mode, dat hij het Openbaar Ministerie van de klacht op de hoogte 
zal stellen. 

6) De dienstverlener is ervan op de hoogte, dat hij na afloop van de 
dienstverlening wederom voor de Rechtbank zal .moeten verschijnen 
voor het eindvonnis. 

- handtekening van de dienstverlener; 

- bovenstaahd Plan opgemaakt door de project-
" 	leider en besproken met de dienstverlener; 

- gezien de Officier .van Justitie, ' 	• 



WERKBRIEFJE EXPERIKENT DIEKSTV=LEKING 

Kempkansberg 2, 9722 TB Groningen 

telefoon: 050 - 232305. 

	 == === 	  

•Naam ins -tolling 

Contactpersoon 

adres 	 • 

postcode   plowts 	  

telefoon 

deelt mee, dat de Dicnstverlening van 	  uit 

	  in de periode van 	  tot 	  

wel/nietx  voorspoedig verloopt. 

niet-voorspoedig verloop, aard van de moeilijkhede-: 	  

Dienstverlener heeft wel/geen xwaarschuwing ontvangen. 

Y-doorhalen wat niet .van toepassing is. 

B j LA C T 6 

Handtekeni= Gontactpersoon, 



Parketnummer: 

Arrondissementsparket te 

I. De off.cier van justitie in het arrondissement 

hienta te noemen: de &racier van justitie 

en 

2. 

wonende 

hierna te noemen: 

te hebben gepleegd. 

Overeenkomst 

, geboren op te 

te 

(naam en voorleners) 

- 7 

De officier van justitie verdenkt 	 (2) ervan de/het 

navolgende strafbare feit(en) te hebben gepleegd 

(2) heeft bekend bovengenoemd(e) strifbare feit(en) 

Partijen verwachten 	 , dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van niet tneer 

dan zts maanden zal worden opgelegd, wanneer dit feit/deze feiten zou(den) worden berecht. 

Partijen hebben overleg gepleegd en zijn tot de conclusie gekomen dat het aanbod tot dienstverlening 

van 	 (2) voor de officier van justitie aanvaardbaar is. 

Partijen komen derhalve het navolgende overeen. 

A. 	 (2) verplicht zich tot de navolgende dienstverlening : 

naam inste1ling waar de dienstverlening zal worden verricht 

aard van de te verrichten werkzaamheden 

aantal te werken uren/omvang van het werk 

• werktijden 

datum waarop de dienstverlening moet zijn afgesloten 



B. De officier van justitie zal meewerken aan de schoning/opheffing van de voorlopige hechtents 

van 	 (2); 

De alder van justitie verplicht zich de strarzaak tegen 	 (2) 

o thins, onvoorwaardelijk niet to vervolgen. 

0 thins voonvaardelijk niet le vervolgen onder de bijzondere voorwaarde 

O wanneer hem is aangetoond dat de ander A genoemde dienstverlening near behoren is verricht. 

onvoonvaardelijk nett to vervolgen. 

0 wanneer hem is aangetoond dat de onder A genoemde dienstverlening nut behoren is verricht. 

voonvaardelijk niet it veneolgen onder de bijzondere voonvaarde ,  

C. Partijen rotten 	 (man installing/ naam en fun; tie) 

verzoeken hulp en sieun to verlenen bij het uitvoeren van doze overeenkomst. 

D. (2) verplicht zich van het verloop on de afloop van de dienst-

verlining veniag to data of door anderen te laten doen sun de officier van' justitie. 

• 

E. Bijzondere bepalingen 

F. Panijen zijn op de boort van de algemene voonvaarden voor dienstverlening wait due zijn neer-

gelegd in de WM van 10 en 12 november 1980, Stun- en Strafrecht 652/280 van de Minister van 

, 	• Justitie 	• 

on verklaren doze voonvaarden van toepassing op doze overeenkomst. 

Aldus overeengekomen to 

• op 

De officesr van junisic 	 (2). 	• 



• Plukrinummer 

Arrondissementsparket te 

Afwijzingsformulier 

De oft-Icier van justiiie in het arrondissement 

gezien de stratviak tegen 

strafbare feit(en) 

laden het aanbod tot dienstverlening van 

inhoudende, 

=am instelling waar de dienstverlening kan worden verricht 

aard van de tc verrichten werkzaamheden' 

aantal te werken uren/omvang van het werk 

werktijden 

wijst het bovenstaande dienstverleningsaanbod at, om de volgende redeneri 

(naam verslachte) terzake van het/de 

De officier van junkie, 

(Imam .  verdacine) 



REKLASSERINGSRAAD ALMELO 	 BIJLAGE 9 

WERKBRIEFJE DIENSTVERLEiING 

• Naam sdienstverlenar 

naam instelling 	•  

naam kontaktpersbon : 	  

	

Werktijden : datum 	  

	

tijd 	  

Ondergetekende (diehstverlener) verklaart hierbij dat hij/zij op boven-

genoemde tijden de hem/haar opgedragen werkzaaMheden heeft verricht. 

voor akkoord .  

(handtekening dienstverlener) 	 (handtekeni.ng  kontaktpersoon) 

N.B. werkbriefje 1 x per 14 dagen 'ingevuld indienen bijs 

De sekretaris van do Reklasseringsraad 

Sluiskade N.Z. 90 

7602 HW Almelo 



Arron±...cmcntsparke: 

te *s-Herteaenbosch 

WL nr. 

01. 008,2 	 1980 

De informatie op dit formulier is 

vertrouwelijk en - uitsluitend bestemd 

voor de rapporteur. 

Het bijgaande proces-verbaal wordt U toegezonden met het verzoek om 

voorlichting. 

Reden van de aanvraag: 

O consequenties van delict en straf op partner/gezin 

0 consequenties van een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid 

0 consequenties van een onvoorwaardelijke geldboete 

0 consequenties van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 

O werk - consequenties van delict en straf op werk 

- werkloosheid - vrijetijdsbesteding en daarmee samenhangende 
problemen 

O relatie ouders / kinderen / partner 

0 woon - leefomstandigheden 

O eventuele budgetteringsproblemen 

0 eventuele problemen,met alcohol en/of drugs 

O eventuele wenselijkheid psychiatrisch en/of psychologisch onderzoek 

0 hetgeen is gedaan / of wat nog gedaan kan worden aan schadevergoeding 

en/of aan relatie dader - slachtoffer 

0 de mogelijkheid van een eventueel hulpverleningscontact 

O de mogelijkheden met betrekking tot dienstverlening 

O andere informatie namelijk 	  
• 

De Officier.van Just/tie, 

In te vullen door de parketadministratie. 

Gelieve dit dossier vO6r 	  

te retourneren aan: het Parket Officier van Justitie, 

Postbus 90155 

5200 MG 's-HERTOGENROSCH 

BIJLAGE 10, 

1201 .49 

• 



Arrondissementsparket 

te Breda 

1. algemeen: 	 De Officier van Justitie in het arrondissement Breda 

heeft kennisgenomen van: 

a. de strafzaak, zoals omschreven in de dossiers/het dossier 

met de parketnummers/het parketnummer 	 

2. aanvaarding van 

het aanbod: 

3. door de Officier 

van Justitie ge- 

stelde voorwaarden: 

708863F- 19 1978 

	

b. het door of namens 		 (naam-voorletters) 

hierna te noemen "de dienstverlerier"-- gedane aanbod 

tot dienstverlening, zoals omschreven in de brief van 

dd. 	 

CN.B. VEROOPERD 

BIJLAGE11 

aanvaarding aanbod tot diendVerlening 

tegen*  	 , (naam-voornamen.) 

•, (geb.plaats-dat.) 

, (woonpl.-adres .) 

in welke.strdfzaak  	 (naam-voorletter) 

erkent zich te hebben schuldig gemaakt . aan, zakelijk: 

	• 	en/of 	 en/of 	 

De Officier van Justitie verklaart zich bereid dit aanbod 

tot dienstverlening te aanvaarden en zegt hierbij toe, dat 

hij ten aanzien van de dienstverlener 

- in bovengenoemde strafzaak geen (verdere) vervolging 

zal instellen, 

- zich niet zal verzetten tegen opheffing/schorsing van de 

in bovengenoemde strafzaak lopende voorlopige hechtenis, 

- geen verlenging van de in bovengenoemde strafzaak lopende 

voorlopige hechtenis zal vorderen, 

- ter terechtzitting in bovengenoemde strafzaak geen onvoor-

waardelijke gevangenisstraf zal vorderen. 

Bij de aanvaarding van het aanbod tot dienstverlening stelt 

de Officier van Justitie echter uitdrukkelijk de navolgende 

voorwaarden: 

a. de dienstverlener zal -middels de reclassering/ 	 

ten genoegen van de Officier van Justitie schriftelijk 

aantcnen, dat hij de dienstverlening binnen de gestelde 

tijd op een behoorlijke manier heeft volbracht, 

101 -41 



Arrandissementsparket 

te Breda 

	

4. gevolgen van het 	. 	Aim de dienstverlener de onder 3. bedoelde voorwaarden 

	

niet-nakomen van 	 ' --om welke redenen dan ook-- niet naleeft, vervalt de 

	

de voorwaarden: 	 door de Officier van Justitie onder 2. gedane toezegging 

met betrekking tot de strafzaak. 

708t161F.19 1978 

b. de dienstverlener zal in elk geval tot aan de voltooi-

ing van.de  dienstverlening goon strafbare feiten plegen 

en zich evenmin op eon andere manier misdragen, 

c. de dienstverlener gaat accoord met de hierbij gevoegde 

"algemene voorwaarden voor dienstverlening", 

d. de dienstverlener tekent --ten bewijze, dat hij accoord 

gaat met de door de Officier van Justitie gestelde 

voorwaarden-- een exemplaar van dit stuk en. draagt or 

morg vocr, dat de Officier van Justitie het onmiddellijk 

terugontvangt, 

e. de dienstverlener,zOl uiterlijk op 	 (datum) 

als schadevergoeding eon bedrag van f 	 betalen 

aan 	 (naam en adres), 

on eveneens uiterlijk op die datum schriftelijk bewijs 

van die schadebetaling overleggen aan de Officier van 

• Justitie, 

f. 	 (eventuele andere bijzondere voorwaarden). - 

1981, 	 Breda,  	 1981, 

De Officier van Justitie 

dienstverlener. 	 (naam) 



A rrondisSementsparket 

te Breda 

708863F.I9 1978 

algemene voorwaarden voor dienstverlening 

A. De mogelijkheid van dienstverlening staat slechts open voor bekennende 

verdachten. 

• B.. Van dienstverlening kan slechts sprake zijn, indien --bij afwezigheid 

van dienstverlening-- in de strafzaak naar verwachting een 

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zou worden opgelegd,. enwel een van 
ten hoogste zes maanden. *) 

C. De dienstverlening dient onder elle omstandigheden te zijn voltooid 

binnen zes maanden na de aanvaarding van het aanbod daartoe. 

D. Het voltooien van de dienstverlening vereist minstens dertig en in 

het algemeen ten hoogste honderd-en-vijftig uur; reistijd maakt 

daarbij geen deel uit van de uren, die voor dienstVerlening meetellen. 

E. Reiskosten, gemaakt om de pleats van dienstverlening'te . bereiken, en 

andere in het kader der dienstverlening gemaakte kosten worden niet. 

van overheidswege vergoed. 

F. Het is de dienstverlener uitdrukkelijk verboden enigerlei vorm van 

vergoeding te accepteren voor de door hem verrichte diensten; het is 

echter nit verboden een reeele vergoeding te accepteren voor gemaakte 

reiskosten, indien deze word bt aangeboden. 

G. Van justitiezijde is geen enkele verzekering voor of ten behoeve van 

de dienstverlener gesloten, noch tegen wettelijke aansprakelijkheid, 

noch tegen ziekte of ongeval of anderszins; het risico ervan is voor 

de dienstverlener. 

• De mogelijkheid bestaat echter enkele risico's te . dekken via de-

reclasseringsinstellingen. 

.*) De Officier van .Justitie in het arrondissement Breda is slechts 
bereid een dienstverleningsdanbod in overweging te nemen, indien 
naar verwachting een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zels worden 
opgelegd van ten hoogste drie maanden. 

101 -41 



A-ANBOD . DIENSTVERLENING (BREDA) 

datum:, 

1. De volgende instelling heeft zioh bereid verklaard tot het 

versohaffen van werkzaamheden: 

naam: 	  

adres: 	  

omschrijving van instelling: 	  

	  in het kader van 

3IJLAGE a 

doasiernummer: 	  

• 	  ' De hear/mevrouw 

geboren op 	  te 	  

wonende 	  

doet bij doze eon aanbod tot dienstverlening, be -trekking hebbende 

op de strafzaak, zoals omsChreven in het strafftssier met het 

parketnummer 	  zittingsdatum 	  

2. De werkzaaMheden zullen voornamelijk bestaan uit: 	  

3. Het projekt kan minimaal 	 en maximaal 	. uren omvatten. 

De werkzaamheden zullen kunnen worden verrioht op: 	  



Het totaal aantal uren wordt nader overeengekomen o.q. is overeen-

gekomen op 	 uren. 

4. De dienstverlening zal zijn voltooid binnen eon tijdebeetek van 

uiterlijk 	 maanden na het onhorroepelijk warden van het 

vonnis, oq. na'aanvaarding. 

5. Indian zulke noodzakelijk blijkt, kan het projekt de aard en de 

inhoud van de warkzaamheden wijzigen, eohter niet dan nadat Juetitie 

hiervoor toestemming hooft &ego -von. 

6. Ale kontaktpersoon binnen hot projekt , zal optreden de heer/mevrouw 

	  in zijn/haar funktie ale 

	  hij/zij heeft zioh bereid 

varklaard erop toe te zien dat ondergetekende de bovengenoemde 

werkzaamheden uitvoert. 

Hij/zij is tevens bereid om persoonlijk aandaoht to beeteden aan 

ondergetekende tijdene het verblijf binnen het projekt. 

7. Ale kontaktpersoon buiten het projekt zal optreden de heer/mevromw 

	  in zijn/haar funktie ale 

	  werkzaam bij 	  

Hij/zij heeft flab boroid verklaard am het verloop van de dienet-

verlening to volgen in ovarleg met de bovengenoemde kontak-t-

perso(o)n(en) binnen het projekt en am to intarveniaren wanneer 

dit nodig of weneelijkmou blijken to zijn. 

8. Het is ondergetekende bekend,thtt hij . na  afloop van de dienstver-

lening verelag moot uitbrengen over het varloop, in eamenspraak 

on met behulp van de genoemde kontaktpersonen, ten genoege van 	' 

Juetitie. 

9. Het is ondergeteknde bekend, dat voortijdig afbreken van de dienst-

verlening ken leiden tot opnieuw in overweging nemen van justitible 

maetregelen.. 



10. Ondergetekende verklaart zich akkoord met de voorwaarden, zoale 

opgenomen in het aanhangsel, dat geaoht wordt met het aanbod een 

geheel uit te maken. 

Voor gezien en akkoord, 

kontaktpereoon binnen projekt: 	kontaktpersoOn buiten projekt: 

• • • .• 

Hoogaohtend, 

(dienstverlener). 



Codrdinator 

experimenten 

dienstverlening 

Juliana van Stolberelaan 2 
Telefoon 072- 12 94 44 

uw brief 

Geachte heer/mevrouw, 

Hoogachtend, 

uw kenmerk 

Tegen u is een proces-verbaal opgemaakt in verband met een door u gepleegd straf-

baar feit. 

De officier van justitie heeft mij berieht dat de kans dat.tegen u een onvoorwaar-

delijke vrijheidsstraf geUist zal worden, sterk aanwezig is. 

Voorzover u nog niet op de hoogte bent, deel ik u hierbij mede dat er een experi-

ment bestaat dat "dienstverlening" heet. Onder "dienstverlening" wordt vei.staan 

dat in plaats van een korte gevangenisstraf maatschappelijk nuttige werkzaamheden 

kunnen worden verricht. Uiteraard ligt een dergelijke beslissing bij de Rechterlijke 

Macht. 

In uw geval kunt u een aanbod tot dienstverlening doen. 

Omdat een dienstverleningsaanbod volgens een aantal afspraken en richtlijnen dient 

te worden gedaan, verzoek ik u, aim u voor dienstverlening in aanmerking wilt komen, 

op korte termijn telefonisch contact met mij op te nemen. 

Een algemene folder over de dienstverlening sluit ik hierbij in. 

_ 

• 
St. pman), 

codrdinator experiment dienstverlening 

in het arrondissement Alkmaar. 

kenmerk 	 datum 

Correspondentieadres: Postbus 315 1800 Al-1 ALKMAAR 

BIJLAGE 13 



ARRONDISSEMENTSPARKET TE 

PARKET/TIMMER: OVEREENKOMST. 

1. De Officier van Justitie in het Arrondissement 
hierna te noemen:de officier van justitie 

en 
2.  

geboren op 	 te 
wonende 	 te 
hierna te noemen: 

Tussen partijen staat het volgende vast:. 
van de 4:..rrondissementsrechtbank te 
veroorseeld tot een. gevangenisstraf voor 
net aftrek overeenkomstig artikel 27. van 
rpcht,:erzake 	 gepleegd op 
gesteld bij artikel 	van 

BIJLAGE 14 

is bij vonnis 
d.d. 

de duur- van -9 

het Wetboek van Straf- 
, strafbaar 

heeft 	een verzoek on gratie, edateerd 
e'er_ aanbod tot dienstverlening gedaan; 

Dip aanpod tot dienstvetlening is voor de Staatssecretaris van 
juztitie aanvaardbaar en in verband daarmee zal de beslissing op 

. 

	

	7:ratievertoek warden aanr:ehol:ien in afwachting van het verloop 
van de in het aaLlood tot dienstveriening vermelde werkzaamheden; 

De Staatssecretaris heeft aan de beslissing tot aanhouding de 
alnemene voorwaarde verbonden dat 	 • zich tijdens de aan- 
hoini7sPeriode niet opnieuw aan het plegen van strafbare feiten 
schuldig zal maken; . 

De Staatssecretaris heeft de officier van justitie gemachtizd tot 
het nader_uitwerken van het aanbod tot dienstverlening, alsmede 
tot het stellen van bijzondere voorwaarden; 

Partijen hebben overleg gepleegd, en komen het voln -ende overeen: 



Prom! kwnwn , r4Ch 

A. 	 verplicht zich tot de navolgende dienst- 
verlening: naam instelling wear de dienstverlening 
zal warden verricht 

aard van de to verrichten werkzaamheden: 

aantal te werken urea: 

werktijden: 

datum waarlop de dienstverlening stoat zijn afgesloten: 

B. Partijen zullen 	,reclasseringsambtenaar bij 
• 	 ,afdeling Reclassering te 
verzoeken hulp.en steun to verlenen bij het uitvoeren 
van doze overeenkomst, 

C. verlpicht zich van het verloop en de afloop 
van de dienstverlening verslag to doen of door anderen 
to laten doen aan de officier van justitie. 

D. De officier van justitie verplicht zich wanneer is 
ander A genoemde dienstverlening naar behoren is verrickt, 
het daarover uitgebrachte verslag to voegen bij de op 
het gratieverzoek betrekking hebbende stukken, on daze 
stukken ter nadere afhandeling van het gratieverzoek in 
handen van de Staatssecretaris van Justine to stellen; 

Z.Partijen zijn op de hoogte van de algemene voorwaarden 
voor dienstverlening zoals deze zijn neergelegd in de 
brief van 10 on 12 november 1930, Staats-en Strafrecht 
852/280 van de Ilinister van Justitie, 
on verklaren doze voorwaarden van toepassing on doze 
overeenkomst. 

Aldus overeengekomen to 

De officier van justiti4, 

, op 	 19 . 
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Dienstverlening in het kader van gratie 
Enige persoons- en delictgegevens van gratieverzoekers 
(gv) en dienstverleners (dv) met elkaar vergeleken. 

A. leeftijdsopbouw 

gv 	dv 

21- 	 3 	137 
21-24 	15 	103 
25-29 	9 	78 
30-39 	17 	85 
40+ 	 7 	45 

B. 
Heeft men een  baan? 

nee 	 29 	281 
ja 	 22 	160 

51 	448 X2 =15.97 	df=4 	p<.01 

gv 	dv 

51 	441 X2 =.92 	df=1 	n.s. 

C.  
Had het misdriif schade tot gevolg1 

dv 	gv 

nee 	 35 	157 
ja 	. 	- 	14 	. 	263 

49 	420 	X2 =21.04 	df=1 	p<.001 

D.  
Word men in verzekering gesteld of voorlopig gehecht? 

gv . 	, 	dv 

nee 	 32 	223 
ja 	 17 	, '206 

49 . 	429 	X2 =3.14 	df=1 	n.s. 
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Enige Persoons- en delictgegevens van kor'gestraften 
(kg) en dienstverleners (dv) met elkaar vergeleken 

A. Leefsituatie 	 B. Heeft men een baan? 

bij ouders/ 128 	162 	nee 	 331 	280 
familie 
alleen- 	173 	74 	ja 	 226 	159 
staand 	• 
met partner 	70 	75 	X2  = 1.96 df = 1 n.s. 
met partner 111 	106 
en kind 
met kind 	13 	7 
anders 	14 	12 

X2  = 40.51 df = 5 p <.001 

C. Indien een bean, wet 
voor niveau? 

kg dv 

tamelijk hoog t/m 28 	18 
zeer hoog 	 nee 	 347 220 
tamelijk laag 	60 	40 	ja 	 212 207' 
laag 	 113 	83 
zeer laag 	 24 	14 	X2  = 11.03 df =1 p<.001 

X2  = 	df = 3 	n.s. 

E. Werd men al eerder ver-
volgd? 

• kg 	dv 
nee 	- 	64 	144 
ja 	 482 	245 

X 2  = 84.04 df = 1 p<.001 

kg 	dv 	 kg dv 

D. Werd men in verzeke-
ring gesteld of pre-
'ventief gehecht? 

kg dv 
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De verschillende soorten delicten gepleegd door kortge-
straften (kg) en dienstverleners (dv) per proefarrondis-
sement (in percentages per arrondissement) 

Arrondissement 	Groningen 	Assen 	 Almelo 	Zutphen 

dv 	kg 	dv 	kg 	dv 	kg 	dv 	kg 

N=66 N=44 N=65 	N=40 	14=35 14=84 	14=61 	14=57 
Aard delict 
Vermogens- 	31.8 22.7 44.6 	22.5 	51.4 41.7 	54.1 	36.8 
Seksueel 	 0.0 	0.0 	3.1 	0.0 	0.0 	4.8 	0.0 	1.8 
Agressief 	10.6 11.4 	7.7 	10.0 	2.9 19.0 	16.4 	14.0 
Verkeers- 	25.8 47.7 32.3 	62.5 	22.9 28.6 	9.8 	35.1 
Drugs 	 3.0 	4.5 	1.5 	0.0 	5.7 	1.2 	6.6 	7.0 
Anders/onb. 	28.8 13.6 10.8 	5.0 	17.2 	4.8 	13.2 	5.3 

Arrondissement 	Den Bosch 	Breda 	 Alkmaar 	Haarlem 
dv 	kg 	dv 	kg 	dv 	kg 	dv 	kg 

	

14=29 14=93 14=125 14=133 14=36 14=23 	14=25 	14=87 
Aard delict 
Vermogens- 	51.7 30.1 50.4 	39.1 	55.6 39.1 	64.0 	47.1 
Seksueel 	 0.0 	0.0 	0.8 	0.8 	0.0 	13.0 	0.0 	0.0 
Agressief 	 6.9 12.9 	3.2 	12.0 	16.7 30.4 	12.0 	9.2 
Verkeers- 	 3.4 47.3. 34.4 	30.8 	16.7 13.0 	12.0 	26.4 
Drugs 	 0.0 	4.3 	0.0 	3.0 	0.0 	0.0 	4.0 	11.5 
Anders/onb. 	37.9x) 5.5 11.2 	14.4 	11.2 	4.3 	8.0 	5.6 

*) De samens:-elling van deze groep was als volgt: combinatie van 
vermogens- plus agressief delict 17,2%, andere (combinaties 
van) delicten 13,8% en onbekend 6,9%. 



BIJLAGE 	18: 	De bijzondere geschiktheid van de 
modaliteiten onderscheiden naar arrondissement in per-
centages 

Sign. 
ver-
schil 
tussen 

Gr 	As Al 	Zu 	DB 	Br Alk 	Ha •Onb 	Tot arr.? 
n=54 n=52 n=47 n=53 n=64 n=104 n=43 n=43 n=29 n=489 

modaliteiten: 
- onv. 

ongeacht 	5,6 	- 	.2,1 5,7 1,6 2,9 4,7 2,3 	- 	.2,9 	nee 
afloop 

- onv. sep., 
mits d.v. 	22,3 23,1 40,4 84,9.73,4 55,8 58,1 76,7 51,7 54,4 	ja 
slaagt 

- uitstel be- -  
sluit tot 	16,7 15,3 31,9 37,7 59,4 35,5 44,2 37,2 27,5 34,8 	ja 
vervolgen 

- voorw. sap., 
ongeacht 	7,5 7,7 	- 	94 4,7 5,8 4,7 7,0 	- 	5,5. 	nee 
afloop 

- voorw. sep., 
• mits d.v. 	18,5 25,0 34,0 54,7 59,4 38,5 51,2 45,8 44,8 41,9 	ja 
slaagt 

- geen eis 
onv. ge- 	35,2 28,8 27,7 35,8 56,3_45,2 . 18,6 58,1 27,5 38,8 	ja 
yang. straf 

- geen eis 
onv. geld- 24,1 23,1 12,7 22,7 25,0 30,8 14,0 23,3 6,9 22,3 	nee 
boete 

- uitstel 
vonnis- 	25,9 9,6 12,8 13,2 23,4 20,2 32,6 27,9 37,9 21,4 	ja 
wijz., znd. 
straf 

- uitstel 
vonni5wijz. 72,2 69,3 70,9 77,3 42,2 49,0 55,8 44,2 62,0 54,7 	ja 
met straf 

• - bijz. voorw. 
bij voorw. 44,4 78,8 40,5 32,1 51,5 78,8 48,9 53,5 51,7 56,2 	ja 
veroord. 

- pos. gratie 
na ges:aag- 70,4 53,9 38,9 64,1 50,0 70,2 60,4 55,9 48,2 59,7 	nee 
de d.v. 

- mod. in 
comb. 	51,8 19,2 59,5 56,6 76,655,8 58,1 55,8 48,3 54,4 	ja 
schors. 
voorl.hech. 
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De delicten, die in de onderscheiden arrondissementen altijd en vaak ge-
schikt worden geacht voor de dienstverlening in percentages 

Arrondis- 	Gr. As. Al. Zu. DB Br. 	.Alk. Ha. 	Onb. Tot. 	Signi- 
sement 	n=54 n=52 n=47 n=53 n=64 n=104 n=43 n=43 n=29 n=489 ficant 

verschi1 
tussen 
arron- . 
disse-
menten7 

delict: 
vermogens- 
delict 	85.2 76.9 83.0 73.6 67.2 77.8 64.8 62.8 68.9 74.0 	nee 
agressie 
tegen 	88.9 78.8 89.3 83.1 76.6 79.8 72.1 69.8 62.1 79.0 	nee 
zaken 
agressie 
tegen per- 64.8 44.3 59.6 51.0 45.4 40.4 39.5 39.5 24.1 46.0 	ja 
sonen 	 • 
zeden- 	42.6 19.2 40.5 34.0 18.7 22.1 14.0 9.4 13.7 24.4 	ja 
delicten 
verkeers- 83.4 76.9 78.8 54.7 54.7 75.9 50.2 53.5 55.2 66.7 
misdrijven 
opiumwet 	57.4 40.4 42.5 50.9 23.5 34.6 25.6 30.2 27.6 37.3 	ja 
gebruik 
opiumwet 	26.0 17.3 34.0 17.0 11.0 10.6 16.3 9.4 6.8 16.1 	ja 
handel 
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De (bijzondere) geschiktheid van de dienstverleningsprojecten onder-
scheiden naar functie en percentages 

OM 	RM 	Adv. 	Red. 	Tot./Gem Significant 
N52 	N=66 	N=92 	N=179 	N=489 	verschil 

tussen func- . 
ties'? 

Jeugd- en 
Jongerenwerk 	70.1 	66.6 	.80.4 	84.9 	80.2 	 ja 
Bejaarden en 
verzorgings- 	84.6 	68.2 . 88.0 	84.9 	83.2 
huis 
Buurt- of 	59.7 	59.1 	77.2 	81.4 	75.3 	 ja 
tlubhuizen 
Zieken of 
verpleeg- 	84.6 	71.2 	80.4 	80.3 	79.6 	. nee 
huizen 
Inst. voor 
Sport en 	30.7 	50.0 	66.3 	74.9 	65.3 	 ja 
Spel 
Dierenver- 	53.8 	50.0 	60.9 	72.4 	65.2 
zorging 
Natuurbe- 
scherming of 	78.9 	80.4 	71.6 	88.5 	85.1 	 nee 
bosbeheer 
Projecten 	44.3 	27.2 	51.1 	59.5 	51.9 	 ja 
in musea 
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De .(bijzondere) geschiktheid van de dienstverleningsprojecten ander-
scheiden naar arrondissement in percentages 

Gr. 	As. 	Al. Zu. 	DB 	Br. 	Alk. Ha. 	Onb.. 
N=54 N=52 N=47 N=53 N=64 N=104 N=43 N=43 	N=29 	cant ver- 

' 	schil 
tussen 
arrondis- . 
sementen . ? 

Jeugd en 
Jongeren- 	81.5 80.8 85.1 81.1 78.1 82.6 83.7 69.8 	72.4 	nee 
werk 
Bejaarden 
en verzor- 81.5 84.7 89.4 88.7 75.0 85.7 90.7. 76.7 	72.4 	nee 
gingshuis 

• Buurt- of 	 • 
clubhuis 	79.7 76.9 74.5 75.5 62.6 81.7 81.4 69.7 	69.0 	nee 
Zieken- of 
verpleeg- 	77.8 78.8 83.0 83.0 75.0 82.7 83.7 76.8 	68.9 	nee 
huizen 
Inst. voor 
Sport en 	75:9 69.2 63.9 66.0 71.9 60.6 69.7 55.8 	48.2 	nee 
Spel 
Dierenver- 74.1 69.3 68.1 62.2 77.2 67.4 58.1 . 62.8 	58.6 	nee 
zorging 
Natuurbe- 
scherming 
of bosbe- 	85.2 88.5 91.5 86.7 84.4 86.5 83.7 81.4 	69.0 	nee 
heer 
Projecten 
in musea - 64.9 67.3 55.3 52.8 51.5 53.9 39.5 30.3 	37.9 	ia 
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- Hoe belangrijk vinden het OM, de RN, de advocatuur en de reclassering 
gemiddeld het in acht uitspraken gestelde Cl: van groat belang, 
2= van enig belang, 3= onbelangrijk 30(H=474). 

- Wat vinden_het OM,_de RN, de advocatuur on de reclassering gemiddeld 

van het relatieve belang van het in acht uitspraken gestelde (8= 
het meest belangrijk, I= het minst belangrijk) (n=447). 

OM RN Adv. Red. Gem. Gem. zonder RN OM RN Adv. Red. Gem. Gem. zonder RN 

1. Dienstverlening,kan or- 
toe leiden dat de gemeen- 
schap moor begrip voor 
delinquenten krijgt 	2.3 2.2 1.9 1.6 	2.0 
2. Dienstverlening is in 
veel gevallen beter dan 
gevangenisstraf 	 1.5 1.3 1.1 1.2 	1.3 
3. Dienstverlening is 
nuttig voor de gemeenschap 2.1 2.2 2.2 2.1 	2.2 
4. Di'enstverlening heeft 
therapeutische waarde 	1.8 1.8 1.5 1.7 	1.7 
5. Dienstverlening heeft - 
tot op zekere hoogte het 
karakter van men straf 	1.8 1.6 1.9 1.8 	1.8 
6. Dienstverlening biedt 
overtreders de gelegen- 
heid anderen to helpen 	2.1 2.0 I.% 1.9 	2.0 
7. Dienstverlening is 
eon vorm van reparatie 
genoegdoening aan de 
gemeenschap 	 1.6 1.7 1.9 1.9 	1.8 
8. Dienstverlening kan 
voor de overtreder eon 
positieve ervaring be - 
tekenen 	 1.4 1.3 1.3 1.2 	1.3 

2.0 	4.0 3.8 4.0 	4.8 	4.2 	4.3 , 

	

1.3 	5.0 5.5 6.4 	6.2 	5.8 	5.9 - 

	

, 2.1, 	3.9 3.4 3.6 	3.7 	3.7 	3.7 

	

1.7 	4.5 4.5 5.2 	4.7 	4.7 	4.8 

	

1.8 	4.5 4.6 3.9 	4.3 	4.3 	4.2 

	

2.0 	3.9 4.1 3.8 	4.1 	4.0 	3.9 

	

1.8 	5.0 5.1 4.0 	4.3 	4.6 	4.4 

1.3 	5.2 5.5 5.5 	6.0 	5.6 	5.6 

m) Bij eon vergelijking met de resultaten van de eerste attitudemeting dient or rekening moo gehouden to worden, dat 
doze volgorde van belangrijkheid dear precies andersom was. 
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Hoe belangrijk vindt men in de arrondissementen het in acht uitspraken ge- 
stelde (1= van groot belang, 2= van enig belang, 3= onbelangrijk) (n=446) -  

Gron. Ass Alm Zut Den B Breda Alk H`lem Gem 

1. Dienstverlening ken er- 
toe leiden dat de gemeen- 
schap meer begrip voor 
delinquenten krijgt 	1.9 	1.8 1.7 1.7 1.8 	1.7 1.7 .  2.0 1.8 
2. Dienstverlenirig is in 
veel gevallen beter clan 
gevangenisstraf 	 1.1 	1.1 1.2 1.2 1.2 	1.2 1.2 1.3 1.2 
3. Dienstverlening is 
nuttig voor de gemeenschap 2.1 	2.1 2.1 2.3 2.2 	2.0 2.1 2.2 2.1 
4. Dienstverlening heeft 
therapeutische waarde 	2.0 	1.7 1.6 1.6 1.7 	1.6 1.6 1.5 1.7 
5. Dienstverlening heeft' 
tot op zekere hoogte het 
karakter van een straf 	1.6 	1.7 1.8 1.9 2.0 	1.8 1.8 1.8 1.8 
6. Dienstverlening biedt 
overtreders de gelegen- 
heid anderen te heipen 	2.1 	1.8 1.8 1.8 1.9 	1.9 1.8 1.9 1.9 
7. Dienstverlening is 
een vorm van reparatie 
genoegdoening aan de 
gemeenschap 	 2.1 	1.8 1.8 1.8 1.8 	1.9 1.5 1.8 1.8 
8. Dienstverlening kan 
voor de overtreder een 
positieve ervaring be- 
tekenen 	 1.4 	1.3 1.1 1.2 1.2 	1.3 1.2 1.2 1.2 
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Wat vindt men in de arrondissementen gemiddeld van het relatieve belang 
van het in acht uitspraken gestelde. (8= het meest belangrijk, 1= het 
minst belangrijk) (n=427) 

Gron. Ass Alm Zut Den B Breda Alk H'lem Gem 

1. Dienstverlening kan er- 
toe leiden dat de gemeen- 
schap meer begrip voor 
delinquenten krijgt 	4.8 	4.0 4.7 4.4 4.0 	4.7 4.6 4.4 4.5 
2. Dienstverlening is in 
veel gevallen beter dan 
gevangenisstraf 	 6.6 	6.1 6.2 6.1 5.8 	6.1 5.7 5.6 6.0 
3. Dienstverlening is 	• 
nuttig voor de gemeenschap 3.5 	3.9 3.4 3.3 4.0 	3.7 3.7 3.2 3.6 
4. Dienstverlening heeft 
therapeutische waarde 	4.2 	4.7 4.9 4.7 4.6 	4.8 4.9 5.0 4.7 
5. Dienstverlening heeft 
tot op zekere hoogte het • 
karakter van een straf 	5.0 	4.5,3.8 4.0 4.0 	4.3 4.1 4.6 4.3 
6. Dienstverlening biedt 
overtreders de gelegen- 
heid anderen te helpen 	3.6 	4.0 4.0 4.3 4.2 	4.2 4.2 3.9 4.1 
7. Dienstverlening is 
een vorm van reparatie 
genoegdoening aan de 	- 
gemeenschap 	 4.0 	4.3 4.2 4.3 5.0 	4.3 4.9 4.5 4.4 
8. Dienstverlening kan 
voor de overtreder een 
positieve ervaring be- 
tekenen 	 5.8 	5.6 6.0 6.1 5.8 	5.7 5.6 5:4 5.8 
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