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1 ACHTERGROND EN OPZET 

1.1 Inleiding 

Te Grave wordt al enige jaren voor can deal van de 
aldear verblijvende gedetineerden die veroordeeld zijn 
op grond van art. 26 of 33. WVW can speciaal "alcohol 
verkeersproject" (AVP) verzorgd". Dit project maakt 
deal uit van hot regiem an betreft can voorlichtings-
programme over elcoholgebruik on verkeer. 

Door direktie en personeal van de gevangenis wordt 
de inhoud van het programme positief beoordeeld, an uit 
onderzoek blijkt dat het programme ook als effectief 
beschouwd mag worden; de gedetineerden zeggen er beat 
bij to vinden. Het lijkt den ook aantrekkelijk de fre-
kwentie van hat programme uit to breiden an het aan te 
bieden aan alien dia terzake van daze delicten tot can 
vrijheidsstraf zijn veroordeeld. Vraag daarbij is wet 
of de ontwikkeling van het aanbod van gedetineerde 
rijders onder invloed zo'n frequentieverhoging recht-
vaardigt. 

Uit can onderzoek van het Stafbureau Weten-
schappelijke Adviezen van de Directie Gevangeniswezen 
(SWA/DGW) near de ontwikkeling van dit aantal blijkt 
namelijk een afname van het aantal te executeren von-
nissen° 2 . Daze blijkt niet to warden veroorzaakt door 
can stijging van de werkvoorraad van het Penitentiaire 
Selectie Centrum (PSC). Evenmin is or sprake van van can 
vertraging van de procedure voor aanmelding van daze 
vonnissen bij het PSC door de parketten. Veeleer lijkt 
het er op dat het aantal voor ROT opgelegde OVV's of-
neemt. De vraag is nu of het hier gaat om can eenmalige 
dating (met name als gevolg van de richtlijnwijziging 

°I Bovens, R., AVP tijdens detentie, men evaluatiestudie 
van men voorlichtingsprogramma voor dronken rijders 
In de gevangenis de Ream, WODC 1983. 

" Van der linden, B., De ontmikkeling van het aantal 
gedetineerde rijders onder invloed. Fen analyse in 
cijfers en grafieken, Stafbureau Wetenschappelijke 
Adviezen Directie Gevangeniswezen, november 1984. 
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Per 1 mei 1983/. of dat or sprake is van een voortzetting 

van eon al jaren bestaande ontwikkeling. Zoals reeds 

word opgemerkt bestaat echter de indruk dat or zich eon 

afname voordoet in het Dental op grand van art. 26 WVW 

to ezecuteren vrijheidsstraffen en daarmee ook het aan-

tal potentiate deelnemers. lilt hot SWA/OGW-onderzoek 

blijkt dat hot bier goat om eon reeele afname en niet 

om eon administratief artefact. Alvorens no oen be-

stifling genomen ken warden over het al den niet verhagen 

van de frequentie van hot AVP-project. zal inzicht ver-

kregen moeten worden in de achtergrond van doze afname, 

met andere woorden zal eon antwoord moeten wordon gegoven 

op do vraag of doze incidenteel of structureel i5. 

Wellicht nog belangrijkor is hot antwoord op doze 

vreag in het licht van de in het "Structuurplan 

Penitontiaire Capaciteit" gedane voorspellingen ton 
aanzion van de in de toekomst benodigcle capaciteit year 

kortgestrafte zelfmelders. In het  lag van het reeds 
genoemde onderzook van hot SWA/OGW wordt hi rrrrrr opge -

markt: 'Hot is de vreag of hot verminderde aantal 

vrijheidsstraffen wagons ROI uitsluitond wordt veroor-

zaakt door de wijziging wan de strafvorderingsricht -

lijnen in 1983. Is or sprake van eon moor algemone 

tendons em minder vrijheidsstraf op to loggen. den zal 

het aanbod gedetingerde rijders onder invload nog verder 

kunnen dalen. IS sateen do richtlijnwijziging rrrrr t -

woordelijk voor de dating, den mag oven hernieuwde toenail's 

van hat aanbod worden verwacht". Aangezion man zich in 

do. in hot Structuurplan berekendo. prognose van do be-

nodigde celcapaciteit bossiert op trend -extrapolatio, zal 

duidelijkheid omtrent de vraag }make  van beide moge-

lijkheden zich heeft voorgedaan zeor gewenst zijn. Om 

boter inzicht to krijgon in de geconstatoerde afname word 

het WODC vorzocht na to goon wat de mogelijko oorzaken 

hiervan kunnen zijn. In dit rapport wordt verslag godson 

van hot onderzoek, waarin op basis van verschillende 

gegevensbronnen is geprobeerd het g aaaaa ode inzicht to 

verschaffen. 



1.2 Probleemstelling 

Doel van dit ondarzoek is due, na to gaan wear de 
geconstateerde terugloop in OVV's voor ROI het gevolg 
van is. Er zijn verschillende niveau's waarop factoren 
eon rol kunnen spelen die het aantal opgelegde OVV's 
beinyloeden. Factoren die op het niveau van de politie 
van belong zijn, zijn de omvang en de samenstelling near 
BAG (bloedalcoholgehalte) van het zaakaanbod, alsmede 
het opsporingsbeleid. Op het niveau van de strafvor-
daring- on straftoemeting betreft het met name de 
strafvorderingsrichtlijn van mei 1983 on de semen-
stelling van het zaakaanbod bij de rechter. Tenslotte 
is het nog mogelijk dat or niet zo zeer sprake is van 
eon trendbreuk, zoals de geconstateerde terugloop bij 
eerste beschouwing doet vermoeden, moor veeleer van de 
versterkte working van eon trend. Al met at kunnen de 
volgende mogelijke verklaringen geformuleerd worden: 

— Ten aerate is or -hoewel niet erg waarschijnlijk-
de mogelijkheid dat or minder dronken gereden wordt. 
De mogelijkheid dat or minder zaken ter kennis van 
de politie komen, by. doordat or minder nadruk op 
de opsporing wordt gelegd, is moor realistisch. 

— Het totaal aantal ter kennis gekomen zaken is gelijk 
gebleven althans niet afgenomen, maar or doen zich 
moor zaken met lagere BAG's voor. Ook dit zal hat 
gevolg kunnen zijn van pen wijziging in het 0P -
sporingsbeleid. Uit onderzoek is bekend dot or eon 
relatie bestaat tussen de omstandigheid bij consta-
tering (by. na ongeval, bij eon alcohol-controle 
etc.) en het geconstateerde niveau van het BAG. Het 

. is due denkbaar dat wanneer or wijzigingen in de 
opsporing plaatsvinden or eon andere BAG-samenstel-
ling van de ter kennis van de politie gekomen zaken, 

on daarmee van het zaakaanbod bij het OM, zal ont-
staan. 

— In mei 1983 word eon nieuwe richtlijn van kracht 
inzake de strafvordering bij rijden ander invloed. 
Het verschijnen van doze richtlijn hing semen met 
de inyoering van de bevoegdheid van het OM (Openbaar 
Ministerie) tot transactie in misdrijven. Hiermee 
beoogde men do beperking van het zaakaanbod bij de 

rechter. 	Hat to verwachten effect van de richt- 
lijnen op de OVV is tweeledig on wel via het zaak-
aanbod on via de straftoemeting. Transactie bij ROI 
word geindiceerd voor first-offenders in de laagste 
drie BAG categorieen (t/m 1,3 promille) (pm.: mg. 
alcohol per ml. blood). We mogen due aannemen dat 
de zaken in doze BAG-categorieen niet moor voor de 
rechter zullen komen, omdat zij door het OM worden 
afgedaan. Doze daling in het zaakaanbod bij de 

3 



4 

rechter ken ochter goon govolgon hobben voor de do-
ling in OVV's. omdat voor doze govallon toch at bijna 
nooit eon OVV word govordard. Tamers krachtans de 
oudo richtlijn lag de °rens voor het vorderan van 
oen OVV bij first -offenders al op 2,0 pm. 

Eon ander aspect aangaande de richtlijn van mei 
1983 is dat do grons nor het vorderan van eon OVV 
voor first offenders van 2,0 near 2.5 pm word ver-
legd, en voor de recidivisten van 1.5 near 2.0 pm. 
Vraag is nu of dit via de straftoometing nog govolgen 
zal kunnon habban voor hut aantal OVV's. Men ken 

or immers van uitgaan dat de straftoomoting de lijn 
van de strafvordering op gepaste afstand zal volgon. 
Eon doling van het aantal OVV's is bier aannemalijk. 

Onion hot fait dat bij opvolgen van de richtlijn 
de zakon met eon promillago tusson do 2,0 on 2.5 
niet moor afgedaan zullan morden met son OVV, wear 
dot voor mei 1983 voolal nog wel het gavel mos. 

— Tenslotto is het zeer goad mogolijk dat hot bier tech 
voornamolijk de govolgen botraft van eon zich al 
jaren voortzettende trend. Er zijn indicaties dat 
de richtlijnon niat zozoor do trend zetten. als mat 
hem slechts volgen". Hat feit dat dozo 

wegonvorkeersmotdelicten bij de rechterlijko macht 
niot lijkan to lavon 015 grond voor oan OVV spool% 
hierbij eon belangrijko rol. 

Voor elk van de hiarbovongenoemde mogolijka oorzakon 
zal gatracht Norden no to gaan of en in ho eeeeee ze eon 
rd l sullen bij de afnamo van hot aantal OVV's. 

Hoeuel niet dirokt van bolang voor de voortgang van 
hot AVP in Grave, zal ook nog gekekon warden near de 
gemiddalde duur in mandagen van de OVV's. Eon eventual. 
too- of afnama hiorvan is namelijk mot int t met 
het oog op do bapaling van de benodigda ponitantiaire 
capacitoit voor art. 26-igors. 

Tot slot bostocion we nog aandacht pan de vraag of or 
tongovolge van do doling van hat aantal OVV's vor-
schuivingen hebben plaatsgovondan near caldera sancties. 

Alvorens in hoofdstuk 2 de resultaton to besproken, 
uordt in do volgende paragraaf nog ingogaan op do tog -
gepaste method', en het gebruikto materiaal. 

" Komar, N.M.. Stroftoemeting bij rijden ender invloed 
en meigering van de bloedproef, Ote 14, blz. 333. 
aPril 1984. 



1.3 Methoden van onderzoek 

Zoals hierboven blijkt valt de onderzoekvraag in 
verschillende delen uiteen. Gevolg hiervan is dat ook 
meerdere bronnen geraadpleegd moesten warden. 

Indian or veranderingen hebben plaatsgevonden in het 
aantal ter kennis van de politie gekomen of ten parkatte 
ingeschreven zaken ken dot afgelezen Norden uit de CBS 
maandstatistieken voor politie, justitie en brandweer. 
Om de invloeden van de richtlijnen to bestuderen is ge-
bruik gemaakt van gegevens verzameld ten behoove van eon 
door het WODC gedaan onderzoek near de transectio in 
misdrijven.° 4  Tan behoove van dit onderzoek zijn in 10 
arrondissementen gegevens verzameld over o.e. (vrijwel) 
alle zaken die ter rake van art. 26 WVW lid 2 tussen 1 

oktober en 21 december 1983 warden ingeschreven, en in 
5 arrondissmenten ook over dergelijke zaken die in de -
zelfde periode in 1982 warden ingeschreven. Dit mate-
riaal word aengevuld met bij het CBS opgavraagde gegevens 
omtrent de straftoemeting in de betreffende zaken. Met 
behulp van doze gegevens kon de strafvordering en -toe-
meting van ROI-zaken uit 1983 globaal vergeleken worden 
met die uit 1982. Van laatstgenoemd WODC en CBS mate -

Heal ward eveneens gebruik gemaakt om de samenstelling 
near BAG van de zaken to bekijken. Met hot oog op in-
vloeden van de strafvorderingsrichtlijnen warden tevens 
gereadpleegd de WODC-onderzoeken "Eis en vonnis bij 
rijden onder invloed", Werff, v.d. C., 1978 en "Rijden 
onder invloed in het ressort Arnhem", Eggers, J.J.A en 

M.M. Kommer (1982). Tot slot maakten we gebruik van ge-
gevens die door hat WODC bij het CBS werden opgevraagd 
ten behoove van het beleidsplan "Samenlevinm en 
criminaliteit". Het betrof hier informatio omtrent onder 
andere art. 26 WvW-zaken in 1980, '82 en '83 door 

rechtbank en OM afgedaan. 

Essars, J.J.A., M.M. Kommer, W.A.F. Demon. De trans-
actie in misdrijven: can beleidsevaluatie: WODC, 

1986 
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2 RESULTATEN 

2.1 Minder Hiders onder invloed? 

Zoals in paragraaf 1.2 reeds word opgemerkt, is het 
mogelijk dat de afname in OVV's wordt veroorzaakt door-
dat or minder ROI-zaken ter kennis van de politie komen. 
Dat kan den het gevolg zijn van het felt dat or inderdaad 
minder dronken gereden wordt moor oak bestaat de moge-
lijkheid dat het ROI alleen maar minder geconstateerd 
wordt. Tabel 1 geeft eon beeld van de recente ontwik-
kelingen van de ter kennis van de politie gekomen art. 
26 WVW-zaken. 

Tabel 1:  Ter kennis van de politie gekomen art. 26 WVW 
(voorlopige cijfars) 

jaar 	1981 	1982 	1983 	1984 

+sante' 
zaken 	35.705 	36.698 37.810 	36.571 

Bron: CBS maandstatistiek politic, justitie on brand-
weer mei 1985, blz. 13. 

We zien dat de ter kennis van de politie gekomen 
ROI-zaken min of moor constant blijft. De afname van het 
aantal ovv's kan hierdoor due niet volledig verklaard 

Norden. Omdat niet elle zaken die ter kennis van de 
politie komen ook bij het OM terecht komen, kijken we 
nog near de ten parkette ingeschreven zaken. 

Het blijkt dan (zie tabel 2) dat het aantal hiervan 
door de jaren toe neemt, zodat de afname van het aantal 
opgelegde OVV's in elk geval niet eon gevolg ken zijn 
van eon lager aantal ten parkette ingeschreven 
ROI-zaken. 
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Tabel_2:  Ingeschreven ,art. 26 WVW zakon (voorlopige 
ciJfers) 

jeer 	1981 

aantal 
zaken 	30.796 

1982 

32.689 

1983 	1984 

32.851 	33.649 

Bran: CBS maandstatistiek politie. Justitie en brand -
weer juni 1982 biz. 39, mai 1983 blz 33, mei 
1984 blz. 47 en juni 1985 blz. 45. 

Hot felt dat de beide tabellen eon enigszins var-
schillende trend laten zien is overigens minder ver-
bazingwekkend den het op het erste gezicht liJkt: zowel 
can de politiestatistiek (  de gogeven, over de 
aantallen ter kennis gekomen zaken ontleend zijn) als 

aan de justitiele/criminale statistiok (gegevans over 
ingeschreven zaken) kleven eon aantal tauten die •rtoo 
Leiden dat de gegovens eruit zees- slecht vergelijkbear 

2.2 Legere blood alcohol gehaltes 

We vroagen ons at of do afnama in OVV's misschien 
veroorzaakt wordt, doordat or bij ean gelijkblijvend 
totaal eantal ROI -zaken zich relatiel Alger zaken met 

lager. BAG's voordoen, of gaconstateard morden. lc/Us 
oak in de volgende paragraef zal blijken wordt bij gen 
bag BAG niat weak eon OVV oppelegd. Constatoring van 
in verhouding veal zaken met lace BAG'. zal duo tot go-
volg hebben dat or ook relatief mainig OVV's opcielogd 

warden. 
Van de zaken afkomstig uit het 'transactia'-meteriaal 

is het BAG bekend. Op grand van doze gegavons ken nu 
do verdaling van de R01-zaken over de BAG-catagorieen 
voor de Jaren 1982 on 1983 in tabul 3 met elkaar verge-
leken warden. 

Jabal 3 i5 beperkt tot de gagevens van 1982 on 1983 

omdat in de voorgeande Jaren, zowel in de richtlijnon 
als bij onderzoek, geheel afmijkende categoric in-

delingen warden gehanteard, waardoor vergelijking niet 
goad mogelijk was. 

91  lie J aaaaaaa lag Openbaar Mlnlsterle over 1980, ste-
tistische paragreaf. 



okt/dec 1982 	okt/dec 1983 
BAG pm. 

5 	0,50 	 1,3 	 1,0 
0,51 	- 	0,80 	 14,0 	 13,2 
0,81 	- 	1,00 	 12,7 	 12,5 
1,01 	- 	1,30 	 19.3 	 20.7 
1,31 	- 	1,80 	 31,4 	 30,4 
1,81 	- 2,00 	 8,6 	 9,1 
2,01 	- 2,50 	 9,7 	 10,5 
2 	2,51 	 2,8 	 3,3 

totaal 	 100 	 100 
(n=1109) 	 (n=2277) 

Tabel 3: Verdeling over de BAG-categorieen van de in 
oktober t/m december 1982 respectievelijk 1983 
ingeschreven ROI-zaken 

X 2 = 0,21 
Bron: WODC 1986. 

Uit tabel 3 blijkt dat er tussen 1982 an 1983 geen 
verschuiving near lager° bag's heeft plaatsgevonden. Er 
ken zelfs can lichte toename van de bag's boven do 2,0 
pm geconstateerd worden. Het betreft hier evenwel geen 
significant verschil (p > 0,05). Dat beide jaren qua 
samenstelling niet veal uiteenlopen, maakte hat 
vergelijken van deze zaken voor wet betreft de straf-
toemeting later in het onderzoek zeer goed mogelijk. 
Vergelijking van onderzoeken van Van der Werff en van 
Essers en Kommer° 2 , leert echter dat wanneer de 
BAG-verdeling op de langere termijn bekeken wordt er zich 
wel degelijk can toename van de lagera en een afname van 
de hogere BAG's (>2 pm.) voordoet. Doze verschuiving 
in BAG-samenstelling speelt dus waarschijnlijk wel een 
rol in de afname van het aantal OVV's maar ken die niet 
geheel verklaren, want zoals Van der Werff al opmerkte 
is de doling van het aantal OVV's starker den de afname 
van het percentage hogere BAG's. 

Daarnaast is het verstandig dat er met betrekking tot 
de samenstelling van de zaken nog gekeken wordt near de 
overige ernstgegevens (tabel 4). Indian er zich by. 
minder verzwarende omstandigheden voordoen, ken dot een 
doling van het aantal OVV's tot gevolg hebben. Van de 
verzwarende omstandigheden worden hier alleen speciale 

02  Werff, C. van der, Straftoemeting ROI 1978 (I) DID 
nr4, maart 1979, blz. 159, tabel 2. 
Essers. J.J.A en M.M. Kammer, Rijden cinder invloed 
In het ressort Arnhem, WODC 1982, blz. 3, tabel 3. 
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gheden 	 (n109) 	(nz2277) omstandi 	 z1  
Fiorzuarendo 	 1982 	 1983 

-special° recidive 	 14,2% 	 15.3% 

-lichamelijk letsel 	 0.4% 	 0,6% 

1 0 

recidive en lichamolijk letsel vermold, omdat gebleken 
is dat de peg QQQQQ omtrent rookeloos rijden niet op bo-
trouubare uijze konden uorden vastgesteld. Interprota -
tio verschillen tijcions de dataverzameling zijn bier 
debet eon; de overigo gegen!), konden objectiof uorden 
vastgesteld. 

label 4:  Vordeling van het aantal ingescheven R01-zaken 
(okt. t/m dec. 1982 respoctievolijk 1983) over 
do eventual° verzwarende omstandigheden 

Bron: Kammer, M.M., J.J.A. Essers. W.A.F. Damon DO 
transectie in misdrilfzeken, MoDC 1986. 

Ook tabel 4 teat goon groot verschil zien tussen de 
ornstgegovens uit 1982 en 1983; dus ook op dit vlak is 
hot zaakaanbod niet noemenswaardig gewijzigd. 

Als mogelijko oorzaak van eon gewijzied zaakaanbod 
word ook eon evontueel  derd opsporingsbeleid go-
noemd. Uit onderzoek e T is namelijk bekend dat or eon 
vorband bestaat tusson de monist-  van opsporon on du 
hoogto van de goconstateerde BAG's. Zo blijken bij de 

zg. 'alcohol -acties' vooral lager° BAG's on na 
troekeloos rijden' moor hogere BAG', geconstateurd to 
uorden. Wanneer de nadruk op eon enders wijzo van op -
sporen komt to liggen, tel dit dus voelal ook een andero 

samenstelling (near ernstgegovens) van hot zaakaanbod 
bij hat OM oplevoren. Hu or zich echter in 1983 tun op-
zichte van 1982 in het zaakaanbod goon opvallendo wij-
zigingen lijkon to bebben voorgedean, is hot niet moor 
nodig hot opsporingsbeleid op eventuole veranderingen 
to bekijken. Het nagaan van een mogelijke samenhang 
tussen hot op de lenge tormijn gemiddeld lager warden 
van de BAG'. en de eventualo wijzigingen door de jaren 
been van het oPsPoringsbeloid, voert buitun het bestok 
van dit onderzoek. 

93  Essers, J.J.A., M.M. Reimer, Rilden ander invloed In 
het ressort Arnhem. WODC, 1982. 



2.3 Invloeden von de richtlijn 

Om de eventuele invloed van de richtlijn to kunnen 
vaststellen warden per BAG categoric do in 1982 respec-
tievelijk 1983 op grand van art. 26 WVW gevorderde on 
opgelegde straffen met elkaar vergeleken. De zaken uit 
1983 dateren van na het in working treden van de richt-
lijn. Hierbij moot nog warden opgemerkt, dat hot feit, 
dat wij hebben gobruik gemeakt van do ten behoove van 
hat transactiebeleid-onderzook verzamelde cijfers, eon 
gevolg hoeft voor de govonden °entailer% OVV's. Bij do 
gegevensverzameling veer dat onderzook zijn namelijk 
bepaalde zakon buiten do solectie govallen, waarven to 
verwachten is dat daarin we! eon OVV zou zijn 
opeolegd°4 . Bij de rechtbank in Den Haag word nagegaan 
writ voor soort zaken or ten govolgo van doze kriteria 
buiten de selectio zijn gel/ellen. Dit bleken voelal ge-
voegdo zaken to zijn Hearin ook relatiof vaak eon OVV 
word opeolegd. Omdat in het extract vonnis van govoegdo 
zaken niet wordt vermeld voor walk delict welke straf 
opgelogd wordt, ken niot warden nagegaan of eon OVV ook 

66  Do selectiocriteria zoals die vermeld Norden in het 
interimrapport zijn els valet: "Om to beginnen zijn 
slochts zaken in het onderzoek betrokkon wearin 
sprake was van eon (meerderjarige) vordechte, en eon 
soort  zaak (dat wil zoggen dat goon zaken warden ge-
selecteerd Hearin in eon proces-verbaal vorschillende 
delicten voorkwamen, doch wel wearin can soort delict 
meermalen was gepleegd). De radon voor doze boperking 
was dat hierdoor de vergelijkbearheid van de zaken 
vergroot word. 

Om dezelfdo radon werden goon zaken in het ander-
zoek betrokken wearbij sprake was van tegelijkertijd 
gepleegde kantongerechtsovertredingen, die ad info 
of ter berechting bij de misdrijfzaak warden govoegd. 
Hiordoor zijn met name vrij veal misdrijven van de 
WVW buiten de slectie gebleven. 

Tenslotte zijn die zaken buiton het onderzook go-
bleven Haar in do loop van de tijd die -dat wil 
zeggen tot het moment wearop een registratieformulier 
can her WODC word verzonden- eon zeak ad info of ter 
berechting bij ward gevoegd. 

Hierbij moot or dan nog op warden gewezen dat het 
percentage van om daze radon afgevallen zaken tussen 
de arrondissementen stark uiteenloopt; het al den 
niet bijvoegen van kantongerechtsovertredingen is can 
Per parket wissolende administratieve praktijk." 
(Essers. J.J.A., N.M. Kommer on W.A.F. Damon De 
transactie in misdritftakens een beleidsevoluatie, 
WODC 1986, blz. 16.) 
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BAG - cato- 	 015 	 vonnis 
gone pm. 	 1982 	1983 	1962 	1983 

% 	H= 	% 	Pi= 	8 	H= 	% 	Pi= 
0.51 	- 0,80 	- 	141 	3.6 	55 	- 	141 	3.6 	55 
0.81 	- 	1.00 	0,7 	135 	1.5 	68 	0.7 	135 	1,5 	66 
1.01 	- 	1,30 	1,9 	212 	4.3 	163 	1.4 	212 	4,9 	163 
1,31 - 1.60 	6,0 	338 	4.3 	606 	4.5 	338 	3,8 	608 
1.61 	- 2.00 	13.7 	68 	20,0 	185 	9.1 	88 	14,1 	185 
2.01 	- 2.50 	44.3 	106 	23.1 	204 	28,3 	106 	15,7 	204 
2 	2,51 	55.5 	27 	62,1 	66 	44,4 	27 	43,9 	66 

12 

mel voor hot ROI word opgalegd. Hot blijkt nu dat be-
trekking van doze zaken niet zal leiden tot meg:- 

duidelijkheid over het aantal opgalegde OVV's. Wol moot 
hiaruit wordan afgelaid dat do hierna genoemde cijfers 
omtrant de aantallen OVV's eon and rrrrr ns vormen. In 
onderstaanda tabal wordt per BAG-categoric het sante' 
ingeschraven zaken waarin eon OVV word gavordord in 
Percentages woorgagavan. 

label 5:  Vergolijking van de percentages gevordorde an 0Hgelegdo 
OVV's (incl. ten dole OVV, ten dole VV) per 
BAG-categoric botreffonda de ROI-zakan ingesch  in 
de periodos oktobor t/m december 1982 reap. 1983 

Ben opvallend verschijnsel is dat tabol 5 niot allean 
teat zian dat in de BAG-categorieen banadan do 2.0 pm. 
OVV's Norden gevorderd en ook oPgelogd Wet gezion de 
richtlijn niet direct verwacht mag worden). maar tevans, 
dat hot percentage OVV's (beneden 1,3 pm.) in 1983 go-
stegen is ten opzichto van 1982. Ben verklaring voor dit 
op het eerste gozicht bevreemdende. kennelijka gevolg 
van do nieuma richtlijn is ovanwal niet mogilijk to co-
ven. De richtlijn heaft immers twee aspecten: enarzijds 
eon vermindering van de aan do rechter voor to lagoon 
zaken door boneden do 1,3 pm. aan first-offenders eon 
transactie clan to bioden. andarzijds eon varhoging van 
de drempel waarboven eon OVV geindiceerd is. De hogere 
Percentages OVV in do categorieen beneden du 1,3 pm. zijn 
dan ook het govolg van het fait dat bier geparcenteard 
wordt op voel lager. aantallen door de rechter aft/I/dans 
zaken: 342 van de zokon die in 1982 nog door de rechter 
afgedaan warden. word in 1983 getransigeard. Het OP zich 
geringe aantal zaken waarvoor in daze BAG -categorieen 
eon OVV word oPeologd (waarschijnlijk alleen bij ern-
stige verzwarende omstandighadan). maakt dan ook in 1983 
eon grater deal uit van de door de rechter afgedane zaken 
dan in 1982. 



BAG-cate- 	 ais 	 vonnis 
gone pm. 	 1982 	1983 	 1982 	1983 

	

X 	N. 	Z 	N= 	X 	N. 	7C 	N. 

0,51 - 0,80 	- 	126 	- 	38 	- 	126 	- 	38 
0,81 - 1,00 	- 	118 	- 	42 	- 	118 	- 	42 
1,01 	- 	1,30 	1.7 	176 	2,9 	102 	1,7 	176 	3,0 	102 
1,31 - 	1.80 	4.6 	227 	3,6 	509 	2,8 	277 	2,8 	509 
1,81 	- 2,00 	9,5 	74 	12.6 	135 	8,2 	74 	8,1 	135 
2,01 - 2,50 	47,5 	80 	15.8 	146 	32,5 	80 	9,0 	146 
a 	2,51 	55,0 	20 	53,3 	48 	50,0 	20 	39,7 	48 

Alvorens vender in to goon op doze tabel, die be-
trekking heeft op de totale groep van voor 
ROI-vervolgden, is het raadzaam de gegevens van de 
first-offenders or naast to leggen. Da richtlijn is 
immers in eerste instantie gericht op daze groep. Daarom 
zullen de invloeden van de richtlijnen steeds het dui-
delijkst zichtbara zijn in de tabellen die alleen hen 
betreffen. 

'rebel 6:  Vergelijking van de percentages gevorderda en opgelegde 
OVV's (incl. ten dole OVV, ten dole VV) per BAG-categoric, 
betreffende ROI-zaken tegen first-offenders automobi-
listen ingeschreven in de periode oktober t/m december 
1982 rem,. 1983 

Vergelijking van tabel 6 met tabel 5 bevestigt de 
hierboven gegeven verklaring. Bij de first-offenders 
wordt in de twee laagste categorieen helemaal goon OVV 
gevorderd of opgelegd on ook in de categoric 1-1,3 pm. 

zien we minder OVV's. In tabel 6 is, net els in tabel 
5, ook eon doling van de opgelegde OVV's in de 
BAG-categoric 2-2.5 pm zichtbaar. Doze doling is zeer 
wel verklaarbaar els eon gevolg van de richtlijn van mei 
1983: doze indiceert immers in de categorie 1,8 - 2,5 
pm. slechts eon voorwaardelijka vrijheidsstraf. 

De afname van het totaal aantal opgelegde OVV's is 
echter niet slechts tussen de twee hierboven beschouwde 
jaren zichtbaar. Grafiek 1 loot zien dat er sinds 1968 

reeds sprake is van eon voortdurende doling van het 
aandeel van de ovv in de terzake van ROI opgelegde 
straffen (vgl. tabel 14), met een duidelijke sprongsge-
wijze doling in 1977 toen eon richtlijn voor de straf-
vordering bij ROI werd opgesteld, die de grans voor het 
eisen van eon OVV voor first-offenders op 2,0 P.m. 
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vaststelde". 	Eon dergelijke forse plotselinge daling 
is in 1983 niet zichtbaar. 

Grafiek 1: 	aandeel van de OVV in do terzake van ROI 
ongelegde straffen. 
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Dit nrichtlijn-effectw is ook zichtbaar in tabel 7 die 
afkomstig is tilt eon in 1978 door Van der Werff gedaan 
onderzoek naar de strafvordering en -toemeting nor on 
no hat verschijnen van de richtlijn. In daze tabel volt 
eon duidelijke overeenkomst mat tabel 6 op. Radat de 
grens voor het vorderen van eon OVV op 8,0 pm. is gesteld 
dalen in 1978 ten opzichte van 1976 de percentages ge -
vorderde respectievalijk  oPgelegde OVV's in de Categoric 
1.5 - 2.0 pm. zeer drastisch. 

• Zia Went, C. van der, Straftoemeting bij rijden un-
der Invlaed, 1978 (I). 	DID nr. 4, maart 1979, blz. 
158. tabel I. 



(gedeeltelijk) OVV in X 

eis 	 vonnis 

BAG Pm. 	 1976 	1978 	1976 	1978 

0.51 	- 	1,0 	 2.5 	0,3 	 1,7 	0,2 

1,0 	- 	1,5 	 8,4 	2,0 	 5,9 	1,4 

1,5 	- 2,0 	 47,8 	9.8 	37,0 	7,1 

2 	2,0 	 57,7 	74,4 	52,5 	51,5 

Tabel 7:  Ei5 an vonnis terzake van art. 26 WVW, 

mannelijke motorvoertuigbestuurders die voor 

de aerate meal warden veroordeeld, zonder dat 

or schade of letsel was veroorzaakt; gevor-

derde en opgelegde gevangenisstraf near 

hoogte van het BAG; in 1976 en 1978 

Bran: Werff, C. van der, EIS en vonnis bij rljden ander 
invloed, WODC 1978. blz. 46-50. 

Bezien we nu tabel 6 rustier, den blijkt de in paragraaf 

1.2 uitgesproken verwachting dat or zich in de categorie 

2-2,5 pm. can daling van het aantal OVV's zou voordoen 

met de werkelijkheid overeen to komen. De richtlijn van 

1983 indiceert voor doze categorie goon OVV moor an 

klaarblijkelijk goat men niet aan die richtlijn voorbij: 

het percentage gevorderde OVV's daalde in 1983 (ten op-

zichte van 1982) van 47,6 near 15,8. 

De invloed van de richtlijn is vooral duidelijk bij 

de els. Dat is ook niet verwonderlijk: hi) heeft slechts 

daarop betrekking on de rechter blijft vrij in de 

straftoemeting. Voor het onderhavige onderzoek is echter 

nu juist daze straftoemeting van belang. Hiervan is be-

kend dat daze meestal milder uitvalt dan de els, zodat 

het aantal gevallen waarvoor uiteindelijk eon OVV opge-

legd wordt toch nog aanzienlijk lager is, dan men op 

grand van de richtlijn zou verwachten. Zo zien we dat 

in 1978 in slechts 51,5>: van de first offenders met eon 

pm. boven de 2,0 or eon OVV word opgelegd. 

In de categorie wear volgens de nieuwe richtlijn al-

tijd eon OVV gevorderd moot warden (>2,5 pm.) blijkt uit 

tabel 6 dat er in 1983 slechts in 53,3% van de gevallen 

daadwerkelijk eon OVV geeist wordt en dot uiteindelijk 

slechts in 39,7X eon OVV opgelegd wordt. Terwij1 'het 

aantal zaken waarvoor eon OVV geindiceerd is, door de 

nieuwe richtlijn al belangrijk afneemt blijkt due oak 

nog eons het percentage waarin daze daadwerkelijk wordt 

opgelegd met 10 afgenomen te zijn. Opgemerkt moot warden 

dat dit effect zich alleen voordoet bij de first-

offenders. Voor de gehele onderzochte groep is de doling 

bij eon promillage grater dan 2.5 slechts zeer goring. 
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Het fait dot, zeal. to zien is in tabal 6. in de 
hoogsta BAG-categorie eveneens man afname van de fractie 
opgelegde OVV's Plaatsvond is niet direkt verklearbaer 
Si. eon payola van de richtlijn; bij de eis is die afname 
den oak niet zichtbaar. Wellicht is or sprake van nog 
eon indirekte invleed van de OM - richtlijn op do zittende 
megistratuur. vernerzeakt door het psvchologische affect 
dot uitgaat van het stellen van eon grens. Dit is els 
volgt veer to stollen. Eon promilage van 2.6 pm viol 
in 1982 ruim boven de OVV-grens: eon rechter zel teen 
sneller geneigd zijn geweest eon OVV op to leggen den 
no de richtlijnen van 1983. wriarmee dit zelfde promillage 
mear net boven de OVV-grens kwam to liggen. Eon 
dergeliike gang van zeken zou consistent zijn mat de 
bavinding tilt vrijwel elle strafteemetingsondarzook dat 
de rechter in het algemeen hat OM volgt, on wel in die 
zin dat de opgeiegde straf meestal consequent op twee
dards? van do eis uitkomt. In dit gavel. waarbij de 
richtlijn bij 2.5 eremitic; eon grens legt veer de poort  
straf, zou dit mechanisme rich kunnen vertalen in het 
hanteren van eon hogere grenswaerde door de rechter in 
pleats van in het opleggen van eon gevangenisstrof van 
-zeg- 10 dagen wear or 14 gevorderd warden. 

Kocid i visten 

Kijken we near de recidivisten. den komt hat boald 
slechts gedeeltelijk met hat bovengeschetste 	 
In tabel 8 zijn weer de percentages OVV weergegeven ee 	 

" Dat de eantallen in de tebellen 6 on 8 niet sommeren 
tot de sent/Allen in tabel 5 limit doordat in de laatste 
oak zaken zijn opgenomen w aaaaa n over eventuate 
recidive niets bekend is. 



BAG-cate- 	 eis 	 vonnis 
gone pm. 	 1982 	1983 	 1982 	1983 

	

% 	N= 	% 	N= 	% 	N= 	% 	N= 
0.51 - 0,80 	- 	15 	13 	15 	- 	15 	13 	15 
0.81 - 1,00 	8 	13 	- 	24 	8 	13 	- 	24 
1,01 - 1,30 	3 	29 	8 	50 	- 	29 	10 	50 
1,31 	- 1,80 	14 	49 	10 	72 	14 	49 	11 	72 
1,81 - 2,00 	42 	12 	51 	37 	17 	12 	38 	37 
2,01 - 2,50 	50 	18 	62 	34 	22 	18 	44 	34 
2 	2,51 	67 	6 	74 	19 	33 	6 	47 	19 

label 8:  Vergelijking van de percentages gevorderde en opgelegde 
OVV's (incl. ten dele OVV, ten dale VV) per bag-categoric, 
betreffende ROI -taken tegen recidivisten, ingeschreven 
in de periode oktober t/m december 1982 respectievelijk 
1983. 

Wederom zien we in de categorie die door de wijziging 
van de richtlijn beinvloed wordt (1,31 - 1,8 pm.) eon 
-kleine- doling van de percentages gevorderde respec-
tievelijk opgelegde OVV's, maar de percentages in de 
hogere BAG-categorieen geven een heel ander beeld to zien 
dan bij de first-offenders. In pleats van can doling is 
or nu, bij de eis zowel els bij vonnis, een stijging. 
Hierbij moot echter wel worden aangetekend dat de abso-
lute aantallen -vooral in 1982- erg klein zijn, waar-

door een enkele zaak eon grote invloed heeft op het 
percentage. 

Wear het aantal recidivisten aanzienlijk minder is 
dan het aantal first-offenders, is het netto-resultaat 
toch eon -geringe- doling van het aantal opgelegde 
OVV's, zoals tabel 5 reeds liet zien. 

De nieuwe richtlijn blijkt duswel degelijk een effect 
to hebben op het aantal opgelegde OVV's. Niet alleen is 
or sprake van can direkte invloed, in die zin dat de 
grens waarboven eon OVV uberhaubt wordt gevorderd is 

opeetrokken, moor ook ken -(althans) bij first-
offenders- eon indirekte invloed geconstateerd worden 
in de categoric die nog steeds boven daze grans ligt. 
Zoals later nog zal blijken mag hieruit echter niet ge-

concludeerd Norden dat de richtlijn eon volstrekte breuk 
in de bestaande praktijk heeft veroorzaakt. 

7.3.1 Verschuivina near andere sancties 

Het is aannemelijk dat tegenover do doling van hat 
aantal OVV's eon toename van andere sancties stoat. Im- 
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more zools we reeds zagen is hat aantal ten parkutte 

ingeschreven zaken niet gedaald. 
Wanneer we de in hat )(odor van het beleidsplan 

'Samonleving en criminaliteit' opgevraagdo cijfers be-
kijken. (tabel 9) biedt dot Heinle opholdering. 

label 9:  Door de rechtbank voor art. 26.2 WVW-zakon 
opeelegdo straffen in absolute aantallan (per-

centage op het aantal schuldiOverklaringen) 

1980 	1982 	1983 

-OVV 	 4005 	3472 	2594 

(15,9X) 	(13.0%) 	(10.4%) 

-VV 	 295 	451 	474 

( 1.2%) 	( 1.7%) 	( 2,1X) 

-onvoorw. goldboete 	16404 	18006 	15280 

(65.2%) 	(67.5%) 	(66,4%) 

-schuldigverklaring 	25156 	26682 	23022 
(100 %) 	(100 %) 	(100 X) 

Bron: gegevens ontleend aan het materiaal dat in het 
kador van het beleidsplan 'Samenleving en cri -

minaliteit' door het WODC bij het CBS ward Op-

govreagd. 

Voor do vooruaardelijke vrijheidsstraffen (VVes) 
blijkt hier slechts eon zeur lichte stijging uaar-
naemboar. Evenmin is eon tendens in de richting van moor 
opgelegdo goldboetes aanuezig. Er worden in 1983 zelfs 
minder geldbootes opgelegd. Mogelijk word dit veroor-
zaakt door de ingevoerde transactie bovoegdhoid an ver-
telt hot ons weinig over eon eventuele verschuiving van 
OVV's near geldbootas. 

Eon duidelijker beeld geven uellicht du tabellen 10 
t/m 13. Allereerst worden hiurin do govorderde on ap-
golegde voo aaaaa delijko govangenisstraffen bekekon. Ook 
hier zijn weer voor de hole groan on voor de first-
offenders aparto tabollen opgesteld. 



BAG-catego- 	 eis 	 vonnis 

rig in pm. 	 1982 	 1983 	 1982 	 1983 

	

X 	(N=) 	X 	(N=) 	X 	(14=) 	X 	(N=) 

0,51 	- 0,80 	1,6 	126 	- 	38 	1,6 	126 	5.3 	38 

0,81 - 1,00 	- 	118 	- 	42 	 - 	118 	2,4 	42 

1,01 	- 	1,30 	3,4 	176 	4,9 	102 	2,8 	176 	5.9 	102 

1,31 - 	1.80 	20,2 	277 	12,0 	509 	18,1 	277 	11.8 	509 

1,81 	- 2,00 	52,8 	74 	56,3 	135 	54,1 	74 	60,0 	135 
2,01 - 2,50 	45,1 	80 	67,8 	146 	50,5 	80 	71.2 	146 

2 	2,51 	45,0 	20 	31,3 	48 	35,0 	20 	47,9 	48 

BAG-catego- 	 eis 	 vonnis 
rie in pm. 	 1982 	1983 	 1982 	 1983 

X 	(N=) 	X 	(N=) 	X 	(N=) 	X 	(N=) 

0,51 	- 	0,80 	1,4 	141 	3,6 	155 	1,4 	141 	3,6 	55 

0,81 	- 	1,00 	- 	135 	2,9 	68 	- 	135 	2,9 	68 

1,01 	- 	1.30 	4,7 	212 	6,7 	163 	4.7 	212 	8,6 	163 
1,31 - 1,80 	24,6 	338 	15,5 	608 	21,9 	338 	15,2 	608 
1,81 - 2,00 	47,7 	88 	49,7 	185 	52,2 	88 	54,1 	185 
2.01 	- 2,50 	40,6 	106 	56,3 	204 	49,1 	106 	60,8 	204 
2 	2,51 	44,4 	27 	25,7 	66 	44,4 	27 	45,5 	66 

label 10:  Vergelijking van de percentages gevorderde on opgelegde yy per 
BAG-categoric betreffende de ROI-zaken die in 5 arrondissmenten 
werden ingeschreven in de Periodes oktober t/m december 1982 
respectievelijk 1983 

Opvallend in tabel 10 is dat or meer VV's opgelegd 
dan gevorderd warden. In de 'richtlijn-gevoelige' 
BAG-categoric (2,0-2,5 pm.) warden in 1983 aanzienlijk 
meer VV's gevorderd en opgelegd. Alvorens hier conclu-
sies uit to trekken volgt carat nog tabel 11 voor de 
first-offenders. 

label 11:  Vergelijking van de percentages gevorderde en opgelegde ly per 
BAG-categoric, betreffende ROI-zaken first-offenders automobi-

listen, die in 5 arrondissementen warden ingeschreven in de 
periodes oktober t/m december 1982 reap. 1983 

In vergelijking tot de gehele groep worden or voor 
de first-offenders meer VV's gevorderd en opgelegd. Met 
can uitzondering warden in elle categorieen in 1983 meer 
VV's opgelegd den in 1982. 
In de percentages van de gevorderde VV's kan zowel in 
tabel 10 els 11 weer duidelijk de richtlijn Norden of- 
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gulezen. Voor de categoric 2.0-2,5 pm. ward in 1982 nog 
een OVV geindiceurd. in 1983 was dat niet neer hat geval, 

met als gevolg gen toename bij de VV'. van 45.1 near 

67,8% (tabel 11). tumors in pleat, van een OVV zal het 

OM veelal eon VV eisen. 

Ook voor de first-offenders worden roger VV's apgelegd 

dan gevorderd. Dit is het gevolg van hot fait dat. zoals 

reeds corder werd opgemerkt. de rechter geneigd is minder 

straf op te lagoon dan Herd (moist. In dit gavel zal dat 

betekenen dat. wanneer eon OVV (of ten dele OVV - ten 

dale VV) wordt gevorderd er uiteindelijke eon WV wordt 

opgelegd. Bekijken we nu du opcielegde VIPs (tabel 11) 

dan blijkt de toename in de twee hoogste BAG-categorieen 
op opmerkelijke wijze complementair to zijn aan de dating 

van du OYV's in die zelfde categorieen (tabel 6). Op 
grond hiervan en omdat in pleats van gen OVV niet zo snel 

uitsluitend Oen geldboete. maar wet egn VV opgelegd zal 

warden is het aannemelijk dat Cr indurdaad eon ver-

schuiving heeft plaatsgevonden van OVV's near VV's. Man 

ken zich afvragen of bier in de tookomst nog gevolgen 

aan verbonden zijn voor het aantal te executeren 

vrijhaidstraffen. Het is immers magelijk, dat we met eon 

soort uitstel effect te maken hebben. De VV's kunnen na 

eon recidive alsnog ten uitvoer imaged worden. met els 

°gaolg dot or no unige tijd weer gen toename  ht 

kern worden in het aantal to executeren vrijheids-

straffen. of in het totaal aantal te executgran 

detentiedagen els gevolg van het tijdens de detentie 

binnenkomen van zg. vervolgvonnissen. Op grond van hot 

onderzoekrapport "De tenuitvoerlegging van de voor -

waardelijke gevaneenisstraf"" ken de verwachting warden 

uitgesproken dat dit effect niet erg groot zal zijn. 

Slechts bij circa 10% van de WVW recidive gevallen binnen 

do proeftijd vindt alsnog tenuitvoerlegging pleats. 

Hierbij moet wet worden opgemerkt dat het bier tame-

lijk pude gegevens betreft en dot de mogelijkheid niet 

meg warden uitgesloten dat er veranderingen zijn opge-

troden. 

Hoewel het nigt waarschijnlijk is dat or in Piglet, 
van  OVV's geldboetes Norden opgelegd, ninon or toch ook 

vaor daze sanctie tan gevolge van do afname van OVV's 

veranderingen kunnen optreden. Of dit het gavel is zal 
uit de tabellen 12 en 13 moeten blijkun. 

07  Kaaden. mr. J.J. van der. Da tenuitvoerlagging van 
de vaormaardelijks gevangenisstraf, WOK. 1979. blz. 

60-61. 



BAG-catego - 	 eis 	 vonnis 
rie in pm. 	1982 	 1983 	 1982 	 1983 

X 	(N=) 	X 	(N=) 	% 	(PO) 	% 	(N=) 

0,51 - 0.80 	100 	126 	96,4 	38 	100 	126 	96,3 	38 

0,81 	- 	1,00 	100 	118 	100 	42 	100 	118 	100 	42 

1,01 - 	1,30 	98,3 	176 	96,1 	102 	98,3 	176 	95,1 	102 

1,31 	- 	1,80 	96,8 	277 	96,5 	509 	96,4 	277 	96,1 	509 

1,81 - 2,00 	91,9 	74 	88,1 	135 	94.6 	74 	90,3 	135 

2,01 - 2.50 	57,9 	80 	84,9 	146 	71,3 	80 	88,4 	146 

2 	2,51 	45,0 	20 	39,6 	48 	60,0 	20 	48,8 	48 
	 _ 

BAG-catego- 	 eis 	 vonnis 
rie in pm. 	 1982 	1983 	 1982 	 1983 

X 	(N=) 	X 	(N=) 	X 	(N=) 	X 	(H=) 

0,51 - 0.8 	100 	141 	96,4 	55 	100 	141 	96,3 	55 
0,81 - 1,00 	99,3 	135 	100 	68 	100 	135 	100 	68 

1,01 - 	1,30 	98,1 	212 	95,1 	163 	98,1 	212 	93,9 	163 
1,31 - 	1,80 	95,0 	338 	95,2 	608 	94,1 	338 	94,9 	608 
1,81 - 2,00 	87,5 	88 	81 	185 	93,2 	88 	84,8 	185 
2,01 - 2,50 	59,4 	106 	77 	204 	73,6 	106 	81,4 	204 
2 	2,51 	44,4 	27 	33,3 	66 	63,0 	27 	48,5 	66 

label 12:  Vergelijking van de percentages gevorderde en opgelegde on-
voorwaardelijke geldboetes per BAG-categorie, betreffende 
ROI-zaken die in 5 arrondissmenten warden ingeschreven in de 
periodes oktober t/m december 1982 reap. 1983 

label 13:  Vergelijking van de percentages gevorderde en opgelegde on-
voorwaardelijke geldboetes per BAG-categoric; betreffende 
ROI-zaken, first-offenders automobilisten die in 5 
arrondissmenten werden ingeschreven in oktober t/m december 
1982 reap. 1983 

Na beschouwing van doze tabellen blijkt dat ook voor 
de geldboetes de grootste veranderingen hebben pleats-
gevonden in de twee hoogste BAG-categorieen. In de ca-
tegorie 2,0-2,5 pm. is ten opzichte van de OVV's van een 
zelfde afspiegelingseffect sprake zoals dot werd canoe-
troffen bij de VV's. Daze overeenkomst is niet verwon-
derlijk, immers naast een VV, wordt veelal ook nog can 
geldboete gevorderd respectievelijk opgelegd. 

Minder logisch is de aanzienlijke doling van de op-

gelegde geldboetes in de categoric hoger dan 2,5 pm. 

Op grond van het voorgaande zou men hier toch juist con 
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tooname verwachten (vol. %abet 10 on 11). Eon bevre-

digende verklaring hiervoor kon niet gevondon Norden. 

Wel kan hierbij worden aangotekend dat het flier goat om 

eon zee:- kleine H. waardoor goringe veranderingen at een 

groto invloed op het percentage zullen hebben. 

Tenslotte word or nog near do dienstverlening go-

kgkon. Doze alternatieve sanctie lijkt vooralsnog goon 

rol van betekenis to spelen. In de gegovens afkomstig 

van het transactie onderzoek troffen wij in 1983 slechts 

2 gentian van -volbrachte -  dienstverlening ann. tegen 

0 in 1982. Doze gas:ovens zijn echter niet de meost 

geeigendo om eon juist beold van hot aantal toegopaste 

dionstverleninsion to krijgen. Uit andera bronnenn ont-

stoat de indruk dot dienstvorlening ook bij het ROI wet 

degelijk van invloed is op het aantal OVV's. Voor dit 

onderzoek bruikbare titters waren echtor nog niot be-

schikbaar. 

2.4 VoortzettIng van can trend 

In paragraaf 1.2 word reeds molding gemeakt van hot 

vermoodon dat de dating van hot aantal OVV's goon nieuw 
verschijnsel is. Tabel 14°' teat zion dot or al sinds 

1968 sprake is van eon trendmatige daling. Doze tabol 

word aangevuld voor do jaron 1980. 1982 on 1983 mot 

cijfers afkomstig uit het ton bate van 1 5amenleving on 

criminaliteit' oggevreagde C85-matoriaal. 

Da in vorige paragrafen geconstateerde dating van het 

aantal opgelegde OVV's is als zodanig dus niot uit-

sluitend door de richtlijnen veroorzaakt. Het lijkt or 

moor op dot de richtlijn slechts versnellond werkt op 

gen proces dot al jaren gaande is. De dating van do 

OVV's in de categorie 22.5 pm. wijst in de richting van 

eon rechterlijke macht die, ook bij do zwaardere gavel-

len, steeds minder geneigd is OVV's OP to leggen aan 

dronken rijders on dus kennelijk eon grans hantoort die 

boven de richtlijn ligt. Gezion doze ontwikkolingen is 

het -voorzover dat van de straf vordering an - toemeting 

afhangt- niet aannemelijk, dat na do eenmaligo terug-

dringing van de OVV door de richtlijn or weer een toenamo 

zal komon in het aantal to executoren OVV's terzako van 

ROI. 

• Zie p.a. 	Bel. MAC an J.J. Overwator, Dlenstver- 
lening eindrapport. WODC. 1984. 

• Ontleend aan: Van Bergeijk on Vi anon. DID apri 1 1977; 

aangevuld door Van der Worff. DID no. 4. maart 1979, 

blz. 158. 



label 14: Opgelegde (gedeeltelijk) OVV terzake van art. 
26 WVW, motorrijtuigenbestuurders, in Neder-
land in de jaren 1968 t/m 1983, in procenten 
van het aantal schuldigverklaringen 

jaar 	 (gedeeltelijk) OVV in 

1968 	 81,6 
1970 	 68,5 

1972 	 59,9 
1973 	 54,5 
1975 	 35,0 
1976 (WODC) 	 33,3 
1978 (eerste half jaar WODC) 	21,1 
1980 	 15,9N 
1982 	 13,0N 

1983 	 10,4N 
1984 	 9,4 

Percentages betreffen alleen OVV's ter zake van art. 
26.2 WVW 

Bron: CBS. 

2.5 Gemiddelde duur van de onvoormaardelijke vrijheldsstraf 

Aan het 'Samenleving en criminaliteit' materiaal kon 
de gemiddelde duur van de voor ROI opgelegde OVV's ont-
leend Norden. Voor de jaren 1980, 1982 en 1983 bedraagt 
daze respectievelijk 15,7, 16,6 en 17,5 dagen. Het 
blijkt dus dat sinds 1980 de duur is toegenomen. Op zich 
is dit niet zo verwonderlijk nu we reeds zagen dat er 
vrijwel alleen in de zwaardere gevallen een OVV opgelegd 
wordt; wanneer een rechter uiteindelijk toch tot een OVV 
besluit zal hij wellicht geneigd zijn de straf wat langer 
te laten duren. 

De geconstateerde toename in de gemiddelda duur in 
mandagen zal niet leiden tot een groter beslag op de 
cel-capaciteit door wegens ROI veroordeelden, wanneer 
de eveneens geconstateerde afname van de opgelegde OVV's 
dusdanig is dat daze het effect van de langere gemiddelde 
duur te niet doet. Door daze gemiddelde duur te verme-
nigvuldigen met het aantal opgelegde OVV's, wordt het 
totaal aantal te executeren mandagen bekend. Voor de 
beschouwde jaren bedraagt daze respectievelijk 62.879, 
57.635 an 41.895. Uit daze cijfers blijkt dat hat totaal 
te executeren mandagen, ondanks de stijging van de ge-
middelde duur toch aanzienlijk is afgenomen. Met andere 
woorden; de afname van het aantal voor ROI opgelegde 
OVV's heeft ondanks de toename van de gemiddelde duur 
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1980 	1981 	1982 	1983 

aantal afdooningen 	44190 	44184 	46083 	49133 

X OVV 	 13.0 	12.3 	11.8 	8,3 

°onkel OVV's 	 5745 	5435 	5438 	4078 

gemiddelde duur 	 16.8 	16.9 	17,7 	18.1 

totaal mandagon 	 96511 	91845 	96249 	73813 
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mel degelijk eon afname van do voor rijders ender invloed 

benodigdo capaciteit tot gevolg. 
Op basis van materiaal dat vorzamold is tan behoove 

van de borekeningen voor het ^5tructuurplan penitent' .  

aire capaciteitn ken eon zelfde conclosie getrokkon 
Norden voor het totaal van do WVW-dolicten maarvan 
rijden ender invloed verreweg het grootsto doe! Pit-
maakt. In tabel 15 is de ontmikkeling bij de WVW-delicten 
over eon poriode van 4 jeer meergegoven: do storko afname 
van het in 1983 opgelegdo totaal :mantel mandagen sproekt 

verder voor zich. 

label 15:  Atte door rechtbank of OM afgedane zaken ter zake van 
eon misdrijf van de WVW: totaal eantal. percentage OVV's, 
aantal OVV's. gomiddeldo dour. totaal aantal to 
executeren mandagen: 1980 t/m 1983. 



3 SAHENVATTING EN COHCLUSIE 

Binnen het gevangeniswezen bestond al enige tijd de 
wetenschap dat het aantal wegens art. 26 WVW, rijden 
onder invloed, opgelegde vrijheidsstraffen afnam. Eon 
juiste kennis van zaken omtrent deze doling van de voor 
ROI opgelegde OVV's is van belang met betrekking tot de 
capaciteitsproblematiek, moor ook voor het Alcohol 
Verkeers Project in gevangenis "De Ream" in Grave. 

In dit onderzoek werden een aantal mogelijke oorzaken 
bekeken. We zagen dat het ter kennis van de politie 
gekomen aantal zaken menswear in 1984 voor het eerst 
afnam, moor tevens bleek dat het aantal ten parkette 
ingeschreven zaken nog steeds toenam. Eon afname van 
het zaakaanbod waardoor de doling in OVV's verklaard zou 
kunnen worden doet zich due niet voor. Wet de 
BAG-samenstelling van het zaakaanbod betreft bleek dat 
or in 1983 vergeleken met 1982 goon wezenlijke veran-
deringen hebben plaatsgevonden. Over de langere termijn 
echter doet or zich eon toename van het aantal lager° 
(< 1,5 pm.) BAG's voor. Het is waarschijnlijk dat doze 
ontwikkeling bijdraagt eon de afname van de OVV voor ROT. 
Bij lagere BAG's worden immers minder OVV's opgelegd. 

Volgens de richtlijn van mei 1983 werden de zaken met 
eon promillage tot 1.3 transigabel. Dit heeft natuurlijk 
gevolgen voor het zaakaanbod bij de rechter, doch niet 
voor de OVV's, omdat voor de zaken met eon promillage 
t/m 1,3 zelden eon OVV wordt opgelegd. De richtlijn 

verlegt voor first-offenders de grens waarboven eon OVV 
geeist moat warden van 2,0 near 2.5 pm. De doling van 
32,5 near 9% opgelegde OVV's die zich in doze categorie 
voordoet zal den ook zeker eon de richtlijn toege-
schreven kunnen warden. Het felt dot ook in de categorie 
2 2,51 pm. een aanzienlijke doling heeft plaatsgevonden 
doet evenwel vermoeden dat or daarnaast nog andere fac-
toren eon rol spelen°I. Overigens geldt dit alleen voor 

01 De geschiedenis van de richtlijn voor ROT, die sinds 
de eerste invoering ervan in 1974 reeds een aantal 

melon (near beneden) is aangepast /Jan het rechterlijk 
beleid, doet vermoeden dat bier vooral de neiging van 
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do first-offenders: bij do recidivisten is joker goon 
sprako von eon doling van het percentage ongelegdo 
doch Juist van eon stijoing. Hot goring. aantal 
recidivisten in het totale bestond van ROT-zoken meek% 
echter dat notto eon dating resulteert. 

Inherent son de geconststeerde daling van het *onto' 
OVV's is eon verschuiving near ander° sanctios. Togen-
over doze doling blijkt eon toename to skean van zowel 
het Dental VV's els ook van de goldbootes. Do invloed 
van de dienstverlening was in 1982 on 1985, althans 
voorzover uit onza gegevens kan blijkon, to ver-

waarlozon. Dit mode els gevolg van hot fait dat dionst-
verlening nog in eon experimental stadium verkeerde en 
do steekproef dan in verhouding to kluin was om Gen juist 

beeld to goven. 
De dating van hat bents' OVV's voor ROI is goon niouwe 

ontwikkeling: reeds gedurende do ofgelopen 15 jaar is 
or eon voortdurende doling van hot percentage OVV's 
waarneembaar. De richtlijnen goven de dating steeds eon 
extra zetje, moor het is niet aaaaa chijnlijk dat hot 
percentage OVV's donrno constant blijft of zelfs weer 
goat toenemen. Er is tot op heden goon radon om eon to 
nemen dot de dalendo trend zal halt houden. Zeker door-
bekend is dot do overheid door toepossing van alterna-
tieve oplossingen, hat mantel korto vrijheidsstraffen 

buoogt terve to brengen. Eon voorbeold van eon dergelijko 
paging is hot 'Alcohol Vorkeer Project' in Drenthe (AM, 
dot els deal heeft eon altarnatiof to ontwikkelen voor 
vrijheidsstraffen on guldboetes. Eon tegengestelda 
working zou evenwel verwacht kunnen wordon van do Inge-
bruiknome van nieuwe ademanalvse-apparatuur, die alco-
holcontrole op aanzienlijk rotors school mogelijk zal 

oak en. 
Zowel het capecitaits beslog als do bezetting van het 

AVP in Grave Norden niot slochts beinvloed door hat 
aantal OVV's, moor ook door de (gemiddelda) duur daarven. 
Doze neemt sinds 1980 weliswaar weer too, doch niet in 
zodsnigo mate dot hierdoor do invloed van het dalundo 

aantal OVV's wordt teniet gedaan. 
We kunnen concluderen dat veer do doling van het 

aantal OVV's niet gen duidelijka oorzank is eon to 
wijzens outer dot hot eon genie betraft van meerdere 
factoren. Zowel hot lager warden van do gemiddeldo BAG'', 
olsook de invloed van do richtlijnwijziging an do 
voortzetting van do trend bowerkstelligen gozomenlijk 

de doling in OVV's voor ROI. 

do rechterlijka macht eon rol speolt om voor hot op-
leggen van eon OVV eon grans to hanteren die ruim 
boven die van de richtlijn ligt. 
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