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VOORWOORD 
ander auspicien van de Coordinatiecommissie Weten-

schappelijk Onderzoek Kinderbescherming is in het najaar 
van 1982 het onderzoek "Alternatieve Sancties voor 
Jeugdigen" van start gegaan met eon voorpeiling naar 
meningen en verwachtingen o'nder personen en instanties, 
die mogelijkeimijze betrokken zouden warden bij de expe-
rimenten met alternatieve sancties voor minderjarigen. 
In de zomer van 1983 verscheen daarover een eerste rap-
port. In het najaar van 1985 zal dit onderzoek worden 
afgesloten met eon soortgelijke napeiling onder doze 
personen en instanties. 

Tussen doze twee peilingen in heeft het eigenlijke 
hoofdonderzoek plaatsgevonden (en vindt feitelijk nog 
plaats). Van de resultaten van dit hoofdonderzoek wordt 
verslag gedaan in eon tweetal rapporten, waarvan het 
eerste nu voor u ligt. In dit rapport wordt eon beeld ge-
schetst van de organisatie en uitvoering van de 
alternatieve sancties. In het volgende rapport, dat 
naar verwachting nog voor de zomer zal verschijnen, 
wordt uitvoerig ingegaan op eon eventueel 'aanzuigende 
werking' in het justitiele circuit, die uit zou kunnen 
gaan van alternatieve sancties. 

Veel van het in dit rapport samengebrachte materiaal 
is verkregen door middel van vraaggesprekken met jon-
geren, projectbegeleiders, kinderrechters en officieren 
van justitie. Al deze mensen danken wij voor hun mode-
working. Ook dank aan de medewerkers op de parketadMi-
nistraties en/of (de griffies van) de rechtbanken in de 
arrondissementen Amsterdam, Arnhem, Groningen, 
Leeuwarden, Rotterdam en Zutphen, die ons behulpzaam 
zijn geweest bij het verzamelen van allerlei registra-
tiegegevens. Eon apart woord van dank verdienen de 
coordinatoren in de zes proefarrondissementen, die ons 
herhaaldelijk bij hebben gestaan bij het verzamelen van 
gegevens. 

Eon aanzienlijk gedeelte van het onderzoekmateriaal 
is verzameld door Els Daan-van Brink, Marij Daemen, 
Lisanne van Dam, Yvonne van Kempen-Aretz, Joke van de 
Lem, Therese Penders en Henriet Richters. Uiteraard oak 
veel dank aan hen. 

Tot slot eon woord van dank aan Cynthia Wong en Paula 
Sabbe voor het verwerken van de tekst en de afdeling 
Dataverzameling van het WODC. 

Het onderzoek wordt gesuperviseerd door dr. Josine 
Junger-Tas. Speciaal voor dit onderzoek is eon begelei-
dingscommissie ingesteld. Voor de samenstelling van do-
ze commissie verwijzen wij near bijlage 1. 
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INLEIDING 

1. Achterorond van het onderzoek 

In juli 1981 bracht de Commissie Herziening Straf-
recht voor Jeugdigen (Commissie Anneveldt) een 
interim-advies uit met betrekking tot alternatieve 
sancties voor strafrechtelijk minderjarigen. Deze com-
missie had mode tot teak zich te beraden over de vraag Of 
het wenselijk zou zijn om voor de sancties uit het jeugd-
strafrecht alternatieven te ontwikkelen met het doel om 
zowel dat sanctiepakket uit to breiden als de toepassing 
van de bestaande sancties terug to dringen. 

In haar interim-advies stelde de ComMissie voor er-
varing op to doen met zg. alternatieve sancties, omdat 
daarin volgens hear de mogelijkheid ken liggen een zin-
voile, pedagogisch verantwoorde uitbreiding van het 
sanctiepakket to verkrijgen. 

Haast de mogelijkheid van dienstverlening als reactie 
op een strafbaar felt, waarbij mogelijk eon verband kan 
worden gelegd tussen de concrete inhoud van de alterna-
tieve sanctie en de aan de jongere verweten gedraging, 
dacht de Commissie ook aan alternatieve sancties in rui-
mere zin van het woord; dat wil zeggen aan sancties met 
eon uitgesproken educatief karakter, zoals het doen 
volgen van trainingen, cursussen of andersoortige acti-
viteiten, welke zijn gericht op vergroting van de 
individuele sociale vaardigheden en de weerbaarheid van 
de jongere. De Commissie verwees in dat verband naar er-
varingen opgedaan in Engeland met 'Day Training Centers' 
en 'Intermediate Treatment' en naar ervaringen met ambu-
lante gedragstherapie volgens het model van het 
Paedologisch Instituut van de Vrije Universiteit in Am-
sterdam. 

Een werkgroep zou moeten worden belast met de voorbe-
reiding on uitvoering van experimenten met dergelijke 
alternatieve sancties. 

In november 1981 installeerde de Minister van 
Justitie de Werkgroep Alternatieve Sancties voor 
Jeugdigen, naar haar voorzitter veelal de Werkgroep 
Slagter genoemd. De Werkgroep kreeg de volgende taken 
opgedragen: 

1 
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— de minister adviseren over de aanwijzing van arron-

dissementen als 'proefarrondissementeri l , wear met 

alternation sancties geexperimenteerd zou kunnem 

worden; 

— na to gaan op welke wijze en ander welke voorwaarden 

enkele experimenten op dit gebied in de praktijk tot 

stand kunnen komen (belangrijk aandachtpunt is daar-
bij het overleg met het Ministerie van Social° Zaken 

on Werkgelegenheid over de toepassing van de Arr, 

beidswet OP jeugdigen van 12 tot 16 jaar); 

— tussentijds to rapporteren over de twee voorgaande 

onderdelen. opdat het departement de nodige maatre-

Galen kan &Geffen; 

— no de aanwijzing van de proefarrondissementen de 

verdere 	begeleiding 	van 	de 	plaatselijke 

coordinatiegroepen op zich to nemen; 

— to rapporteren over de resultaten van doze experi-
menten eon de minister. op grand van eon weten-

schappelijke evaluatie door de Coordinatiecommissie 

Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming; 

— na afloop van de experimenten to adviseren over de 

vraag op welke basis en in welke mate invoering van 

eon systeem van alternatieve sancties mogelijk en 
wenselijk is on aan welke voorwaarden op het gabled 

van regelgeving on op organisatorisch on financieel 

terrein moot warden voldaan. 

De Werkgroep Slagter heeft de voorstellen van de Com-

missie Anneveldt uitgewerkt in eon raamwerk, waarin uit-

gangspunten on richtlijnen warden gegeven voor 
experimenten met alternatieve sancties voor straf-

rechtelijk minderjarigen. Naar de inhoud van dit Raam-

work zal puntsgewijs worden verwezen bij de bespreking 

van de onderzoekgegevens. 

In februari 1983 weird door de Staatssecretaris van 

Justitie zes arrondissementen aangewezen, wear gestart 

kon warden met de experimenten met alternatieve 
sancties, to weten Amsterdam, Arnhem, Groningen, 

Leeuwarden. Rotterdam on Zutphen. Andere arrondisse-

menten stond het overigens vrij ook activiteiten op dit 

terrain to ontplooien. 
De experimenten gingen OP 1 maart 1983 officieel van 

start on zouden twee jaar duren. 

Het onderzoek dat het functioneren van de alterna-

tieve sancties moot evalueren, is in oktober 1982 gestart 

met eon vooronderzoek. Hierin word gevraagd near  de 0P-

vattingen, meningen on verwachtingen ten aanzien van al-

ternatieve sancties van diegenen, die direct betrokken 
zouden kunnen warden bij de uitvoering ervan. In juni 

1983 zijn de resultaten van dit vooronderzaek gepubli-

ceerd (Van der Loan on Van Lindt, 1983). Het eigenlijke 



hoofdonderzoek bestaat uit twee delen; deel 1 heeft be-
trekking op de alternatieve sancties zelf, deel 2 op de 
eventueel panzuigende working van alternatieve sancties. 
Slechts van het eerste deel wordt in dit rapport verslag 
gedaan. Tegen de zomer van 1985 vindt rapportage van het 
tweede deel plaats. Naar verwachting volgt eind dit jaar 
nog een eindrapport, waarin de resultaten uit voorgaande 
rapporten warden gebundeld. 

2. Opzet van het hoofdonderzoek 
Teneinde zicht to krijgen op de organisatie en uit-

voering van de alternatieve sancties in de diverse proef-
arrondissementen is gedurende eon bepaalde periode van 
alle alternatieve sancties eon aantal basisgegevens ver-
zameld. 

Het gaat hierbij om een aantal persoonlijke gegevens' 
en delictgegevens van de jongere in kwestie, om gegevens 
met betrekking tot het justitieel verleden van de 
jongere, evenals om gegevens omtrent het justitieel ka-
der waarin de alternatieve sanctie is opgelegd en de uit-
eindelijke afdoening van de zaak. Tevens word in alle 
gevallen geregistreerd welke alternatieve sanctie de 
jongere opgelegd kreeg en hoe het project afliep. 

Daarnaast is gepoogd in zoveel mogelijk gevallen 
waarin eon alternatieve sanctie word opgelegd, van een 
aantal direct betrokken personen eon interview af to ne-
men. Op deze wijze konden de ervaringen van die direct 
betrokkenen geinventariseerd warden, zodat eventuele 
knelpunten en negatieve bij-effecten in de gang van zaken 
rand alternatieve sancties zichtbaar warden. De personen 
die bij iedere alternatieve sanctie (idealiter) 
geinterviewd werden, zijn: de coordinator, de projectbe-
geleider, de rechter of de OvJ (Officier van Justitie) 
die de alternatieve sanctie oplegde en de jongere zelf. 

Teneinde eon antwoord te kunnen geven op de 
(onderzoek)vraag of alternatieve sancties opgelegd 
warden aan een bepaalde groep delinquenten of naar aan-
leiding van en bepaalde groep delicten, wordt de groep 
alternatief gestraften vergeleken met een groep 
jongeren, die in dezelfde periode wel een delict pleegde, 
maar geen alternatieve straf opgelegd kreeg (de zaak werd 
geseponeerd, of afgedaan met een traditionele, reeds be-
staande sanctie). 

Voor eon antwoord op de vraag of alternatieve sancties 
ter verruiming dan wel ter vervanging van het bestaande 
sanctiepakket worden gehanteerd, warden de jongeren die 
eon alternatieve sanctie opgelegd kregen tevens verge-
leken met jongeren die een delict pleegden in eon periode 
voor de tijd dat or met alternatieve sancties word ge-
werkt. Zoals reeds vermeld zal over dit gedeelte van het 
hoofdonderzoek op eon later tijdstip verslag worden ge-
daan. 
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3, Materiaalverzameline 

Bij het bespreken van de wijze waarop het materiaal is 
verzameld, wordt onderscheid gemaakt tussen de gegevens 
met betrekking tot de registratie van de alternatieve 
sancties en de interviews met de direct betrokkenen. 

Zoals reeds gesteld in de vorige paragraaf word bij de 
registratie van de alternatieve sancties eon aantal 
basisgegevens over de opgelegde alternatieve sancties 
vastgesteld. • 

De period° waarin de gegevens zijn verzameld, is niet 
veer alle zes proefarrondissementen dezelfde geweest. In 
de arrondissementen Rotterdam on Zutphen zijn de gege-
vens verzameld in de periode 1 april 1983 - 1 april 1984, 
in de overige arrondissementen in de period') 1 april 1983 
- 1 ju/i 1984. Not verlengen van de period° van mate-
riaalverzameling na 1 april 1984 tot 1 juli 1984 in de 
arrondissementen Amsterdam, Arnhem, Groningen en 
Leeuwarden had to maken met het feit. dat bij de start 
van het onderzoek is uitgegaan van een minimum aantal van 
50 alternatieve sancties per proefarrondissement vanaf 1 
september 1983 (de datum waarop is gestart met het houden 
van interviews met de direct betrokkenen) tot 1 april 
1984. Dit aantal was op die datum in vier arrondisse-
menten nog niet bereikt. Dit minimum aantal word 
wenselijk geacht om zinnige vergelijkingen tussen de ar-
rondissementen onderling to kunnen maken en om bepaalde 
trends to kunnen ontdekken. 

Ook op 1 juli 1984 waren die aantallen van 50 alterna-
tieve sancties in twee arrondissementen nog niet 
bereikt. Van verlenging van de periode van materiaalver-
zameling is teen echter afgezien, omdat hierdoor rappor-
tage over het onderzoek in eon to laat stadium zou 
verschijnen. Uiteindelijk zijn in de zes proefarrondis-
sementen 432 alternatieve sancties geregistreerd. 

Het materiaal ten behoove van de registratie is op 
twee verschillende plaatsen verzameld: bij de 
coordinator en op de arrondissementsparketten. Bij de 
coordinator konden in de meeste gevallen de gegevens ver-
zameld warden omtrent het soort project (eon leer- of een 
werkproject), het aantal opgelegde uren, de initiatief-
nemer van de alternatieve sanctie en het verloop van het 
project. 

Gegevens met betrekking tot de jongere on de 
delictgegevens, alsmede het justitieel verleden van de 
jongere, de uiteindelijke afdoening on in sommige gavel-
len het justitieel kader konden meestal in de parketdos-
siers warden teruggevonden. 

De gegevens zijn door de medewerkers aan het onderzoek 
zelf verzameld. Diegene die verantwoordelijk was voor de 
materiaalverzameling in eon arrondissement, nam regelma-
tig contact op met,de coordinator in dat arrondissement 
om to horen of or nieuwe gevallen waren bijgekomen en of 



er bijkomende gegevens bekend waren ten aanzien van, de 
,reeds gedeeltelijk geregistreerde alternatieve sancties. 

De materiaalverzameling heeft mode daarom zoveel tijd 
in beslag genomen, omdat het vaak lang duurde voordat de 
benodigde gegevens ter beschikking kwamen. In de meeste 
arrondissementen duurde het na afdoening geruime tijd 
alvorens de dossiers op het parket voor inzage be-
schikbaar waren. Bovendien verliep er in veel gevallen 
geruime tijd tussen het moment waarop (via de 
coordinator) bekend word dat or eon alternatieve sanctie 
opgelegd zou worden en de uiteindelijke justitiele af-
doening van de zaak. 

De interviews met de direct betrokkenen hebben 
plaatsgevonden voor die alternatieve sancties, die no 1 
september 1983 zijn opgelegd. Concreet betekent dit dat 
interviews zijn gehouden in de periode 1 september 1983 - 
15 december 1984. 

Alle interviews zijn gehouden aan de hand van vragen-
lijsten, waarin bij de vragen meestal enige antwoordmo-
gelijkheden aangegeven waren, maar waarbij steeds de 
mogelijkheid aanwezig was hiervan af to wijken; het ging 
in feite om half-open interviews.°I De benadering en de 
gang van zaken was bij de verschillende interviews (jon-
gere-interview, coordinator-interview, OvJ-interview 
enz.) niet steeds dezelfde. 

De coordinator-interviews zijn zo kort mogelijk na 
afloop van de uitgevoerde alternatieve sanctie 
afgenomen. In totaal zijn 302 van dergelijke interviews 
afgenomen. Dat betekent dat voor vrijwel alle na 1 sep-
tember 1983 opgelegde alternatieve sancties (312) eon 
coordinator-interview heeft plaatsgevonden. 

In die gevallen dat de coordinator tevens projectbe-
geleider was, word eon uitgebreider interview gehouden. 
De projectbegeleiders, dat wil zeggen degene tot wie de 
jongere zich kon richten bij eventuele problemen, werden 
bij het begin van eon leer- of werkproject schriftelijk 
benaderd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek 
door eon interview toe to staan. Na afloop van het pro-
ject werd contact met hen opgenomen om tot eon afspraak 
to komen. Er is near gestreefd dit interview uiterlijk 14 
dagen no afloop van het project ter plekke to doen 
plaatsvinden. Dit is slechts ten dele gelukt. Net  was 
niet altijd even eenvoudig de gewenste persoon te pakken 
to krijgen. Bovendien gebeurde het dat indien op eon pro-
jectplaats meerdere jongeren eon alternatieve sanctie in 

eon bepaalde periode hadden uitgevoerd, pas na afloop van 
het laatste project met de projectbegeleider word ge-
sproken (als dat tenminste voor al die jongeren dezelfde 

°I Vanwege hun omvang zijn de vragenlijsten niet in dit 
rapport opgenomen; zij zijn wel bij ons op to vragen. 

5 
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persoon was geweest). Uiteindelijk zijn 290 projectbe-
geleiders geinterviewd. 

Voor het organiseren van 	interviews met de 
kinderrechters of de OvJ's was de procedure vaak ver-
schillend. De tijd die verliep tussen de justitiele af-
doening van do alternatieve sanctie en het interview was 
meestal veel langer dan bij de interviews met de andere 
betrokkenen het geval was. Dit is vooral toe to schrijven 
aan de voile agenda's van de rechters on de OvJ's. Het 
resultaat hiervan was dat de leden van de zittende en 
staande magistratuur wanneer zij tijd hadden, telkens 
eon groot aantal interviews tegelijk afhandelden. Bij-
komend probleem was het fait dat voor wat betreft de 
zittingszaken zowel els voor wet betreft de 
officierszaken, vaak eon wisseling van de wacht optrad, 
waardoor de kinderrechter die de uiteindelijke afdoening 
deed niet (voldoende) op de hoogte was van de argumenten 
van de collega-rechter om tot eon alternatieve sanctie te 
besluiten, of dat de OvJ goon kinderzaken moor deed op 
het moment dat het interview plaatsvond. In totaal zijn 
267 interviews gehouden mat kinderrechters of OvJ's. 

Voor de interviews met de jongeren was de procedure 
els volgt. Bij 'het maken van afspraken tussen de jongere 
on de coordinator omtrent de alternati eve sanctie deelde 
de coordinator de jongere meg dat or een onderzoek gaande 
was near alternatieve sancties en hij of zij daarover 
door de onderzoekers benaderd zou warden. Om medewerking 
aan het onderzoek ward door de coordinator niet gevraagd 
(dat was een taak voor de onderzoekers). Vervolgens kreeg 
de jongere een brief thuis gestuurd. waarin hij op de 
hoogte ward gebracht van de inhoud van het onderzoek en 
waarin om zijn medeworking ward gevraagd. Kort nadat de 
jongero de alternatieve sanctie had uitgevoerd, word hem 
(vecilal) telefonisch om medewerking verzocht. Jongeren 
die geen telefoon hadden, werden schriftelijk benaderd 
en konden hun bereidheid tot medewerking kenbaar maken 
via eon antwoordstrookje waarop zij de gewenste tijd en 
pleats voor het interview konden invullen. Al met al zijn 
or 176 interviews met jongeren gehouden. Zoals te ver-
wachten viol was de uitval greet, zeker wanneer de 
jongeren niet telefonisch konden %  worden benaderd. 
Antwoordstrookjes warden niet of nauwelijks terugge-
stuurd. Ook bleken heel wat jongeren niet op de 
afgesproken pleats en het afgesproken tijdstip to ver-
schijnen zelfs al waren daar duidelijke afspraken over 
gemaakt. Andere jongeren weigerden expliciet aan het 
onderzoek moo to werken (36 jongeren werden niet bereikt; 
100 jongeren weigerden). 

Bij het houden van de interviews met de jongeren is 
gepoogd dit to doen zo snel mogolijk na de uitvoering van 
het leer- of werkproject. 



4. Presentatie van de gegevens 
Voorafgaand aan het feitelijk verslag van de experi-

menten met alternatieve sancties wordt voor men goed be-
grip eon beschrijving gegeven van de organisatorische 
aspecten van de alternatieve sancties in de ver-
schillende proefarrondissementen. Doze beschrijving is 
voor eon belangrijk deel gebaseerd op het rapport "Ver-
slag van men gespreksronde met de coordinatoren 
betreffende organisatorische aspecten" (Van Hecke en Van 
der Lean, 1984). Het verslag van de feitelijke gang van 
zaken volgt in het tweede deel.van dit rapport. Dit ver-
slag bestaat, zoals reeds gezegd, uit rapportage over de 
registratie en de interviews. 

De registratiegegevens worden weergegeven in men 
zestal hoofdstukken. Doze hoofdstukken hebben be-
trekking op achtereenvolgens de alternatieve sancties, 
de jongeren die alternatieve sancties opgelegd kregen, 
delictgegevens, het justitieel verleden van de jongere, 
het justitieel kader waarin de alternatieve sanctie is 
toegepast en de uiteindelijke justitiele afdoening. 
Sommige resultaten komen overigens eerst dan goed tot hun 
recht, wanneer vergelijkingen zijn gemaakt met de gege-
yens over jongeren die geen alternatieve sanctie 
opgelegd hebben gekregen maar men traditionele sanctie, 
of jongeren wier zaak geseponeerd is. Zoals al eerder ge-
zegd komt dit in eon volgend rapport ter sprake. 

Vervolgens warden de ervaringen met de alternatieve 
sancties van de direct betrokkenen besproken, zoals die 
in de interviews naar voren zijn gekomen (hoofdstuk 7). 

Het rapport wordt afgesloten met men derde deel, waar-
in men uitvoerige slotbeschouwing, naar aanleiding van 
de voorgaande twee delen, is opgenomen. 

Aan het rapport is men aantal bijlagen toegevoegd. 
Bijlage 1 bevat de samenstelling van de begeleidingscom-
missie voor dit onderzoek. In bijlage 2 is men overzicht 
van de ontwikkelingen ten aanzien van de leerprojecten in 
de zes proefarrondissementen opgenomen. Met name wordt 
aandacht besteed aan moor recente ontwikkelingen op dit 
terrein. 

Dat or niet alleen met alternatieve sancties is 
geexperimenteerd in de zes proefarrondissementen, blijkt 
uit bijlage 3. In doze bijlage worden enkele gegevens 
gepresenteerd over de gang van zaken rand alternatieve 
sancties in de zogeheten niet-proefarrondissementen. 

In bijlage 4 wordt ingegaan op de tijdens de registra-
tieperiode niet-uitgevoerde alternatieve sancties. Het 
gaat daarbij am gevallen waarbij wel sprake is geweest 
van opleggen van men alternatieve sanctie, maar het niet 
tot eon begin van uitvoering is gekomen, hetzij omdat de 
rechter, OvJ of advocaat or vanaf zag, hetzij omdat de 
jongere niet op eon kennismakingsgesprek verscheen, het-
zij om eon andere reden. 

7 



DEEL I : ORGANISATIE 

In dit eerste deel willen wij een beeld schetsen van 
de (organisatorische) gang van' zaken rand de alterna-
tieve sancties. Vele van de in de volgende delen be-
schreven verschillen tussen de diverse 
proefarrondissementen op een aantal terreinen, hangen 
naar onze mening voor eon niet onbelangrijk deel samen 
met organisatorische aspecten. De wijze waarop de expe-
rimenten in de zes proefarrondissementen zijn opgezet, 
is niet overal dezelfde. In twee hoofdstukken wordt aan-
dacht besteed aan de organisatie (formeren van 
stuurgroepen, taken van de coordinator etc.) en aan de 
zgn. tijdlijnen, eon chronologische voorstelling van de 
activiteiten met betrekking tot eon alternatieve 
sanctie. 

9 



1 DE ORGANISATIE 

1.1 De instelling van stuurgroepen en coordinatoren 

In het raamwerk is voorgesteld de coordinatie van de 
alternatieve sancties in elk arrondissement in handen to 
leggen van eon coordinatiegroep waarin zijn vertegen-
woordigd de Read voor de Kinderbescherming, het openbaar 
ministerie, de plaatselijke belie en eventueel andere, 
plaatselijk belangrijke groeperingen. In de praktijk 
kwam het er op near dat in alle arrondissementen een 
stuurgroep, zoals de coordinatiegroepen al snel genoemd 
werden, is gevormd met daarin opgenomen vertegenwoor-
digers van bovengenoemde instanties, veelal aangevuld 
met eon kinderrechter en vertegenwoordigers van politie 
en arbeidsinspectie. Uitzondering hierop vormde het ar-
rondissenient Groningen, wear reeds eon coordinatiegroep 
fungeerde ten behoove van alternatieven waarmee ward ge-
werkt voor de start van de experimenten. Deze 
coordinatiegroep fungeert nu tevens els stuurgroep voor 
de officiele experimenten met alternatieve sancties. Dit 
wil zeggen dat de officiele experimenten zijn opgenomen 
in een reeds bestaande structuur. 

De stuurgroepen houden zich bezig met beleidsvraag-
stukken omtrent alternatieve sancties. Belangrijke be-
slissingen worden door de stuurgroepen genomen. Zij 
verrichten zelf niet of nauwelijks enig uitvoerend work 
rond individuele alternatieve sancties.°I Dit wordt 
overgelaten can speciaal daartoe aangewezen/aangestelde 
coordinatoren. Het zijn doze coordinatoren die in de ar-
rondissementen de sleutelfiguren zijn geworden bij het 
realiseren van projectplaatsen voor jongeren, het ver-
zorgen van rapportage can de justitiele autoriteiten 

°I Wel zie je in sommige arrondissementen dat individu-
ele laden van de stuurgroep actief zijn op het terrein 
van de projectplaats-werving. Rotterdam en Groningen 
zijn dear duidelijke voorbeelden van. 

1 1 
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enz. 	(zie paragraaf 1.2 voor de taken van de 
coordinator). In enkele arrondissementen zijn met het 
cog op de directe begeleiding van de coordinator en het 
volgen van de dagelijkse gang van zaken zg. kerngroepen 
geformeerd uit de stuurgroepen bestaande uit drie a vier 
personen. Doze kerngroepen vervullen els het ware de 
functie van dagelijks bestuur. 

De pleats wear de coordinator is ondergebracht i5 niet 
in alle arrondissementen dezelfde. De twee coordinatoren 
(of eigenlijk coordinatrices) in Amsterdam zijn onderge-
bracht bij de Rand voor de Kinderbescherming: be-
schikbare tijd: 40 uur. be coordinator in Arnhem (40 uur) 
is gehuisvest bij de Gelderse Read voor het Jeugdbeleid. 
be coordinator in Groningen is werkzaam bij de Raad voor 
de Kinderbescherming (adjunct-secretaris); het uit-
voerend work met betrekking tot de dienstverleningen 
minderjarigen wordt gedaan door de raadsenqueteur. die 
voor 20 uur is vrijgesteld tan behoove van dit work. Ten 
aanzien van de leerprojecten geldt in Groningen een an-
dere situatie: veel van de coordinatiewerkzaamheden 
worden verricht door instellingen ale RBS on JAI: de ad-
ministratie berust bij de raadsenqueteur. In Leeuwarden 
is eon preventiemedewerker van het RIAGG (voorheen de 
Stichting Persoon 8 Gezin) voor 20 uur vrijgesteld met 
het oog op coordinatiewerkzaamheden; het uitvoerend work 
wordt verricht door een wisselend aantal stagiaires. Van 
de coordinatoren in Rotterdam (semen 50 uur werkzaam) is 
or eon werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming en 
vrijgesteld voor 20 uur in de week voor dit work. De an 
der werkt 30 uur met behoud van uitkering. Ze zijn 
gehuisvest bij de arbeidsinspectie. De coordinator in 
Zutphen is gehuisvest bij de Reclasseringsraad; hij 
werkt 40 uur. 

De beschreven situatie van de coordinatoren is niet 
altijd zo geweest.° 2  Met name het aantal uren dat men 
werkzaam is. is gedurende het verloop van de experimenten 
in enkele arrondissementen gestegen. 

De pleats wear de coordinator is ondergebracht heeft 
consequenties voor de procedures rond alternatieve 

02  Het is ook onwaarschijnlijk dat de situatie zo zal 
blijven. In eon tussentijds advies aan de Staatsse-
cretaris heeft de Werkgroep Slagter zich uitgesproken 
voor eon voorlopige regaling. waarbij de coordinator 
wordt ondergebracht bij de Raad voor de Kinderbe-
scherming. De Staatssecretaris heeft zich achter dit 
advies gesteld, blijkens haar brief van 24 december 
1984 aan de Tweede Kamer over de Raad voor de Kinder-
bescherming (Tweede Kamer. 18122). Haar standpunt is 
om de functie van coordinator met ingang van 1985 on-
der to brengen bij de Read voor de Kinderbescherming. 



sancties. Dit speelt zeker eon rol bij het moment waarop 
de coordinator bij het tot stand brengen van een alterna-
tieve sanctie wordt ingeschakeld. Wij komen hier nog op 
terug in de paragraaf over de tijdlijnen. 

1.2 Taken van de coordinator 

Hoewel de precieze taakinhoud van de coordinatoren 
niet in alle arrondissementen is omschreven en de inhoud 
ook niet in alle arrondissementen dezelfde is, is zij in 
grote lijnen vergelijkbaar. De belangrijkste aspecten 
van het takenpakket van de coordinatoren worden hieron-
der op eon rij gezet: 

— werving van leer- en werkprojecten; 
— beheren van eon projectenbank (eventueel in semen-

working met de coordinator dienstverlening meerder-
jarigen); 

— uitwerken 	van 	voorstellen 	voor 	alternatieve 
sancties; 

— introduceren van de jongere op de projectplaats; 
— bemiddelen bij eventuele problemen tijdens eon leer-

of werkproject; 
— verzorgen van of meewerken aan de rapportage over het 

verloop van de leer- of werkprojecten aan de 
justitiele autoriteiten; 

— verstrekken van informatie over mogelijkheden van 
alternatieve sancties aan jongeren, ouders, advo-
eaten enz.; 

— onderhouden van contacten met justitiele autori-
teiten, instellingen enz. 

In deze opsomming is 'begeleiding' niet opgenomen. 
Gedurende de experimenteerperiode is herhaaldelijk uit-
gesproken dot begeleiding in de zin van hulpverlening 
niet tot de teak van de coordinatoren behoort. In geval -
len wear hulpverlening eon de jongeren wenselijk of nood-
zakelijk is, dienen de coordinatoren door to verwijzen 
near de geeigende hulpverleningsinstanties. Begeleiding 
door de coordinatoren houdt in ondersteuning en 
toezicht, hetgeen betekent: "het scheppen van zodanige 

voorwaarden, dat eon optimale uitvoering van eon alter-
natieve sanctie mogelijk wordt. Dit geldt zowel ten 
aanzien van de jongereri als de projectplaatsen" (zie 'Ho-
title over de begeleidingstaak van de coordinator 
alternatieve sancties minderjarigen to Amsterdam', 
1984). Veel elementen van doze vorm van begeleiding zijn 
in bovenstaande opsomming terug to vinden. In paragraaf 
1.5 van deel II komen wij terug op de begeleiding, zij 

het dat or dear jots anders onder wordt verstaan. 
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2 TUDLUNEN 

Door middel van tijdlijnen Wordt in deze paragraaf 
aangegeven hoe een alternatieve sanctie (chronologisch) 
verloopt vanaf het moment dat eon strafbaar feit wordt 
aangemeld tot aan de justitiele afdoening. Er wordt 
onderscheid gemaakt naar de zes proefarrondissementen. 
Uiteraard gaat het hier om een schematische weergave, 
waarvan in sommige gevallen wordt afgeweken. De ver-
schillen tussen de arrondissementen komen echter wel tot 
uitdrukking. 

15 
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2.1 Tlidlijnen in de zes arrondIssementen 

Tildliin arrondissement Amsterdam 

OFFICIERSMODEL 	 ZITTIRGSMODEL 

melding strafbaar fait 	melding strafbaar felt 

-overlap: toavoeginp 	 -overlag 
advocaat 

inschakeling coordinator door 
advocaat 

coordinator zoekt projectplaats 
an dealt die mee aan advocaat; 
soms overlap over aantal uren 

overlag advocaat en OvJ =trent 
aantal uren 

coordinator maakt voorstel rand 

jongere ondertekent bereidverklaring 

le ZITTIMQ:  advocaat legt 
voorstel voor 

kennismakingsgesprek op projectplaats 

uitvoering altarnatiove senctie 

rapportage 

SLOT7ITTINQ  

M In de door ons bestudeerde period° vond slechts can alternatieva 
sanctie in het kader van het officiarsmodel plaats. 



Tiidliin arrondissement Arnhem 

OFFICIERSMODEL ZITTINGSMODEL 

melding sltrafbaar feit 

brief OvJ aan jongere over 
mogelijkheid alternatieve 
sanctie; toevoeging advocaat 

inschakeling coordinator door 
advocaat of OvJ 

gesprek coordinator met jon-
gere en eventueel advocaat 

coordinator zoekt project-
plaats 

kennismakingsgesprek 

opmaken bereidverklaring en 
ondertekening door jongere; 
OvJ tekent later 

plan ter visie naar kinder-
rechter; fiattering door OvJ 

uitvoering alternatieve 
sanctie 

rapportage 	 rapportage 

melding strafbaar feit 

afloopbericht/brief van OvJ 	SLOTZITTING 
naar jongere; soms eindge- 
sprek met OvJ 

(mocleliik) le ZITTING:  
voorstel tot alternatieve af-
doening* 

inschakeling door advocaat of 
OvJ 

gesprek coordinator met jongere 
en eventueel advocaat 

coordinator zoekt projectplaats 

opmaken bereidverklaring en 
ondertekening door jongere 

ZITTING: voorleggen 
van voorstel door advocaat 

kennismakingsgesprek 

uitvoering alternatieve sanctie 

coordinator bericht afdoe- 	coordinator bericht afdoening aan 
ning aan projectplaats 	 projectplaats 

* Wanneer een voorlopig voorstel is geaccepteerd, is de definitieve 
goedkeuring van het plan gedelegeerd aan de OvJ; het aantal uren 
of de marge daarvoor is dan op die zitting vastgelegd. 

17 
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Tiidliin arrondiasement Groningen" 

OFFICIERSMODEL ZITTINGSMODELe 

melding strafbaar felt 

-overleg: uitstel van oar-
volgingsbeslissing 

OvJ stuurt jongera near 
coordinator 

inschakeling van coordinator 
door jongere/hulpverlanings-
installing 

coordinator zoekt project-
pleats 

coordinator maakt bereidver-
klaring op 

kennismakingsgesprek 

ondertekening bereidverkla-
ring door jongera; OvJ 
tekent later 

uitvoering alternatieve 
sanctie 

rapportage 

eindgesprek met OvJ 

melding strafbaar feit 

-overleg: beslissing tot var-
volging 

inschakeling coordinator door 
jongere/hulpverleningsinstelling 

coordinator zoekt projectplaats 

coordinator maakt bereidver-
klaring op 

7ITTING:  voorleggen 
van voorstel door hulpverlenings-
installing (indien nog 
saga voorstel): 
accoord van kinderrechter 
met algemeen aanbod + doorver-
wijzing near coordinator 

kennismakingsgesprek 

ondertekening beraidverklaring 
door jongere; OvJ tekent later 

uitvoering alternatieve sanctie 

rapportage 

SLOTZITTIMG 

Bij erg lenge (leer)projecten wordt volstaan met 
eon zitting. Hat project wordt tevoren gefiatteerd. 

" In Groningen wordt or naar gestreefd dat het particu-
lier initiatief zoveel mogelijk het uitvoerend work 
doet (werven van projecten, maken van voorstellen. 
begeleiding enz.) en dat de coordinator bij de Raad 
voor de Kinderbescherming de formaliteiten vervult. 



Tiidliin arrondissement Leeuwarden 

OFFICIERSMODEL 	 ZITTINGSMODEL 

melding strafbaar felt 	 melding strafbaar felt 

-overleg: eventueel toevoe-
voeging advocaat; voorstel 
alternatieve afdoening 

-overleg 

le ZITTING:  voorstel 
alternati eve afdoening 

• inschakeling coordinator 	 inschakeling coordinator door 
door advocaat 	 advocaat 

coordinator overlegt met 	 coordinator overleg met jongere 
jongere en advocaat 	 en advocaat 

coordinator zoekt project 	coordinator zoekt project 

opstellen en ondertekenen 	opstellen en ondertekenen van 
van bereidverklaring 	 bereidverklaring 

2e -overleq: 
voorleggen van plan door 
coordinator 

rapportage 	 rapportage 

3e -overleo: 	 SLOTZITTING 
afdoening 

2e (some le) ZITTING:  
voorleggen van plan door advocaat 

kennismakingsgesprek 	 kennismakingsgesprek 

uitvoering alternatieve 	 uitvoering alternatieve sanctie 
sanctie 

19 
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Tiidliin arrondissement Rotterdam 

OFFIGIERSMODEL ZITTINGSMODEL 

melding strafbaar fait 

-overleg: toevoeging advo-
caat: brief OvJ eon jongere 
over mogelijkheid alterna-
tieve sanctie 

inschakeling coordinator 
door OvJ en Read 

gesprek coordinator met 
jongere en eventueel 
ouders/advocaat 

coordinator zoekt project 

coordinator maakt voorstel 

ondertekening bereidver-
klaring door ouders 

voorstel near OvJ voor fiat 

kennismakingsgesprek 

uitvoering alternatieve 
sanctie 

rapportage 

eindgesprek met OvJ 

melding strafbaar feit 

-overleg 

le ZITTING: 
voorstel alternatieve afdoening 

inschakeling coordinator door 
OvJ, kinderrechter, Road en/of 
advocaat (gebeurt ook wel voor 

' 	le zitting) 

gesprek coordinator met jongere 
en eventueel ouders/advocaat 

coordinator zoekt project 

coordinator maakt voorstel 

kennismakingsgesprek 

uitvoering alternatieve sanctie 

rapportage 

SLOTZITTING 



Tijdliin arrondissement Zutphen 

OFFICIERSMODEL 	 ZITTINGSMODEL 

melding strafbaar feit 	melding strafbaar feit 

-overleg: voorstel alter-
natieve afdoening; uren-
voorstel (coordinator 
aanwezig) 

OvJ informeert jongere over 
mogelijkheid alternatieve 
sanctie 

coordinator zoekt project 

kennismakingsgesprek 

coordinator maakt voor-
stel 

2e -overleq: 
voorleggen van voorstel 
(theoretisch, want jongere 
is meestal al aan het 
werk) 

ondertekenen bereidver-
klaring 

-overleg 

rapportage 	 rapportage 

eindgesprek met OvJ 	 SLOTZITTING 

inschakeling coordinator door 
advocaatm 

gesprek coordinator met 	gesprek coordinator met jongerem 
jongere 

coordinator zoekt projectm 

kennismakingsgesprekm 

coordinator maakt voorstelm 

le ZITTING: 
voorleggen van voorstel; vast-
leggen van afspraken 

uitvoering alternatieve 	uitvoering alternatieve sanctie 

sanctie 

N Het komt voor dat tevoren geen contact is geweest tussen 
coordinator en advocaat. In die gevallen wordt staande de 
zitting door de coordinator een voorstel gedaan. Genoemde 
stappen vervallen dan of vinden plaats na de 
zitting. 
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Voornamelijk in Amsterdam on Rotterdam vinden or ook 

alternatieve sancties pleats in het kader van schorsing 
van de voorlopige hechtenis. De gang van zaken rond doze 

alternatieve sancties ziet or in bepaalde opzichten en-

ders uit dan die, welke zijn opgelegd in het kader van 
het officiers- of het zittingsmodel. Zie onderstaande 
tijdlijn. 

Tiidliin bii 'charging voorlopiae hechtenia 

advocaat belt coordinator voor project 

coordinator zoekt projectplaats 

voorstel voorgelegd aan kinderrechter 

na goedkeuring van kinderechter volgt 

'charging on (onmiddellijka) uitvoe-

ring van de alternatieve sanctie 

rapportage 

*alkaililn 

De procedure wordt vooral gekenmerkt door eon 'none 

opeenvolging van steepen. Het project moot binnen eon of 

enkele dagen gerealiseerd zijn. 

2.2 Moment aaaaaa run alternatieve sanctie voor het eerst 
wordt overmogen 

Op de tijdlijn is als startpunt hat melden van het 

strafbare felt oppenomen. Dit is in zoverre relevant, 
omdat in eon arrondissement (Groningen) dan al de moge-

lijkheid bestaat dat de melon van de alternatieve af-

doening in working treedt. Gelijktijdig met de melding 
van eon strati:leer felt ran de Raad voor de Kinderbe-

scheming, wordt door de politico de hulpverlening 

ingeschakeld (RBS of eon andere hulpverlenende 
instant's), die vanaf dat moment -semen mat de jongere-
gen plan gaat maken. Dit alles met het doel am in eon 

vroeg stadium, nl op het driehoekgoverleg, dit plan ean 
de kinderrechter, de OvJ on de Read voor to leggen.° 2  In 

02  In Groningen experimenteert men reeds langere tijd 

met alternatieve afdoeningen voor jongeren vanaf 16 

jaar. Thans warden oak jongeren beneden de 16 jaar in 



de overige arrondissementen wordt de mogelijkheid van 
alternatieve afdoening pas op het driehoeksoverleg of 
bij de beslissing van de OvJ omtrent wel of niet ver-
volgen voor het eerst besproken. 

2.3 Modellen maarbinnen alternatieve sancties kunnen 
plaatsvinden 

In drie arrondissementen ward tijdens de door ons be-
studeerde periode vrijwel uitsluitend gewerkt met het 
zittingsmodel: Amsterdam, Arnhem an Leeuwarden. In de 
arrondissementen Groningen en Zutphen werkt men vanaf 
het begin van de experimenter's,  ook met het 
officiersmodel; in Rotterdam gebeurt dat sinds september 
1983. In daze arrondissementen wordt slechts gedagvaard 
indien de ernst van het delict vraagt am zwaardere 
justitiele behandeling." Het zwaartepunt van de proce-
dure ligt in daze arrondissementen bij het 
driehoeksoverleg. In Leeuwarden is eon soortgelijke ont-
wikkeling wear to nemen. In het arrondissement Arnhem 
functioneert geen driehoeksoverleg. 04 

De bepaling of eon alternatieve sanctie zal plaats-
vinden in het kader van het officiersmodel dan wel van 
het zittingsmodel geschiedt of door de justitiele auto-
riteiten (op het driehoeksoverleg) of door de advocaat 

de experimenten opgenomen. Haast de off iciele dienst-
verleningen en leerprojecten die vooral in het kader 
van uitstel van vonniswijzing en in mindere mate in 
het kader van uitstel van beslissing tot al dan niet 
vervolgen worden opgelegd, wordt nog met andere mo-
dellen van alternatieve afdoeningen geexperimenteerd. 
Deze niet-officiele alternatieve sancties, die vooral 
de bedoeling hebben preventief to werken, zijn be-
schreven in 'Alternatieve sancties voor jeugdigen: 
verslag van eon gespreksronde met de coordinatoren 
betreffende de organisatorische aspecten' (1984). 

" In de gemeente Rotterdam is sinds oktober 1981 Buro 
HALT werkzaam. Dit buro, dat door de gemeente is opge-
richt, heeft voornamelijk tot doel het vandalisme aan 
to pakken. Jongeren worden in eon vroeg stadium van de 
opsporing door de politie of soms door de OvJ naar 
HALT verwezen om eon 'alternatief' to verrichten. Dit 
vindt meestal pleats in de vorm van een 'schadere-
geling'. 

04  Op to merken valt dat or eon belangrijke rol is wegge-
legd voor het driehoeksoverleg. Eon ontwikkeling, 
waarover men zich kan afvragen •of de Commissie 
Anneveldt die zou hebben toegejuicht. 
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van de jongere. Dit laatste doet zich expliciet voor in 
het arrondissement Amsterdam. Daar wordt bij de toe-
voeging aan de advocaat meegedeeld dat hij bij het 
bepleiten van eon alternatieve sanctie voor zijn client 
doze kern vragen via het zittings- of via het 
officiersmodel. De reden voor eon advocaat on to kiezen 
voor het zittingsmodel kan onder moor liggen in het fait 
dat hij or niet van overtuigd is, dat or voldoende bewijs 
tegen zijn client goleverd kan Norden on tot eon veroor-
deling to kunnen komen, of omdat hij eon lager aantal 
projecturen wil bepleiten. 

In Rotterdam, waar sedert september 1983 eveneens de 
mogelijkheid van het opleggon van eon alternatieve sane-
tie volgens het officiersmodel bestaat, stoat het de ad-
vocaat vanzelfsprekend ook vrij de zaak van zijn client 
toch voor to laten komen en dan via het zittingsmodel om 
eon alternatieve sanctie to verzoeken. Het verschil met 
Amsterdam is echter, dot in Rotterdam de justitiele auto-
riteiten in eerste instantie bepalen via walk model eon 
alternatieve sanctie wordt toegepast (dit laatste geldt 
ook voor Groningen). 

2.4 Verschilpunten in de procedures tussen de arrondisse-
menten 

Bij het officiersmodel wordt de invulling van eon al-
ternatieve sanctie op eon tweede driehoeksoverleg good-
gekeurd. Vaak is dat echter at tijdens het eerste 
driehoeksoverleg gebeurd, of wordt die -tussendoor- te-
lefonisch verkregen van de OvJ, zodat de jongere aan de 
slag kan. In Rotterdam is nu, in tegenstelling tot het 
begin, goon schriftelijke toestemming van de OvJ meter 
nodig. Wet is er in veel gevallen tussendoor telefonisch 
overleg tussen coordinator on OvJ. Ook in Groningen be-
hoeft de invulling van het plan goon officiele 
goedkeuring. De coordinator stuurt de bereidverklaring 
van de jongere naar de OvJ die doze voor gezien tekent. 
De jongere kan dan inmiddels at gestart zijn met de uit-
voering van zijn sanctie. 

In vijf van de zes proefarrondissementen wordt (voor-
namelijk) gewerkt met het '2 -zittingenmodel'. Slechts in 
Leeuwarden on somtijds ook in Anrhem is sprake van het 
'3 - zittingenmodel'. Overigens wordt in Leeuwarden wet 
gepoogd het aantal zittingen naar twee terug to brengen; 
tot nu toe echter zonder noemenswaardig resultaat. 

In twee arrondissementen (Groningen on Rotterdam) be-
stoat de mogelijkheid dat het voorstel van de 
coordinator ten aanzien van eon concrete alternatieve 
sanctie niet voorgelegd hoeft to worden voor eon rech-
terlijke toetsing. De rechter gaat op de °erste zitting 



-zonder moor- accoord met welk project dan ook, dat door 
de coordinator opgezet zal worden. Het aantal uren wordt 
wel vastgesteld. In Arnhem bestaat die mogelijkheid 
ook, moor zoals hiervoor is gezegd, is de definitieve 
goedkeuring gedelegeerd near de OvJ. • 

2.5 Relatie plaats coordinator -procedure 

De pleats Wear de coordinator is ondergebracht heeft 
bepaalde consequenties voor de procedure met betrekking 
tot alternatieve sancties, on dan vooral wat betreft de 
duur van de procedure. In vrijwel alle tijdlijnen hebben 
wij kunnen zien dat de coordinatoren zo niet tijdens, don 
toch kort no de zitting of hot driehoeksoverleg werden 
ingeschakeld. In veel gevallen gebeurt dit door de advo-
caat, moor vaak ook door de OvJ, eon hulpverlener 
(Groningen) of de Road. Toch dient bij het 'kort no de 
zitting of het driehoeksoverleg' enige vraagtekens to 
worden geplaatst. Zeker wanneer de coordinator bij een 
niet-justitiele instelling is ondergebracht, lijkt dear 
enige tijd over heen te goon. Bovendien kost het doze 
coordinatoren vaak meer tijd bepaalde gegevens over de 
desbetreffende jongere te verkrijgen; gegevens die nood-
zakelijk worden geacht voor het vinden van het juiste 
project (persoonlijke gegevens, delictgegevens e.d.). 

Bij dit alles mag niet vergeten worden dat in gavel 
van experimenten enige tijd nodig was voor alle partijen 
om aan de procedures to wennen. Desondanks lijken de 
coordinatoren bij de niet-justitiele instanties wat be-
treft informatievoorziening in het nadeel to zijn. 
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DEEL II : UITVOERING 

In dit tweede deel warden de belangrijkste gegevens 
van de registratie van alternatieve sancties 
gepresenteerd. Aansluitend treft men een hoofdstuk aan 
waarin gegevens uit de interviews met de diverse betrok-
kenen terug te vinden zijn. 
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1 DE ALTERNATIEVE SANCTIES 

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde 
gegevens over aantallen, duur van de alternatieve sanc-
tie, aard van de alternatieve sanctie, wie initiatiefne-
mer, begeleider en rapporteur waren, het verloop van de 
alternatieve sanctie en de periode die verstreek tussen 
het plegen van het delict en de uitvoering van de alter-
natieve sanctie. 

1.1 Aantallen alternatieve sancties 

In de periode 1 april 1983 - 1 juli 1984 zijn in de 
zes proefarrondissementen 432 alternatieve sancties op-
gelegd. Als criterium voor vaststelling van dit aantal 
in doze periode is het tildstip van de afspraak  omtrent 
eon alternatieve sanctie gehanteerd. Dat wil zeggen dat 
het or niet om ging of het work- of leerproject in die 
periode van start is gegaan, maar of de 
principe-afspraak of overeenkomst over eon alternatieve 
sanctie tussen de desbetreffende jongere en de 
justitiele autoriteiten en/of de coordinator in die pe-
riode tot stand is gekomen. 

In tabel 1 is aangegeven wear deze 432 alternatieve 
sancties tot stand zijn gekomen. De aantallen voor di-
verse arrondissementen zouden overigens af kunnen wijken 
van de aantallen die in die arrondissementen zelf worden 
aangehouden. Dat is het gevolg van het feit dat in dit 
onderzoek alleen die alternatieve sancties zijn opgeno-
men die in de proefarrondissementen zijn opgelegd. Het 
is bekend dat in sommige gevallen alternatieve sancties 
zijn uitgevoerd in eon van de proefarrondissementen na 
eon overeenkomst met eon OvJ of kinderechter uit een 
niet-proefarrondissement. Doze alternatieve sancties 
zijn, hoewel moge1ijk voorkomend in de administraties 
van de coordinatoren, niet bij het onderzoek betrokken. 
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label 1:  Alternatieve sancties per arrondis-
sement 

Arrondissement 

Amsterdam 	 60 	(13.9) 
Arnhem 	 40 	( 9.3) 
Groningen 	 79 	(18.3) 
Leeuwarden 	 39 	( 9.0) 
Rotterdam 	 113 	(26.1) 
Zutphen 	 101 	(23.4) 

Totaal 432 	(100) 

In de arrondissementen Rotterdam en Zutphen zijn ver-
reweg de grootste aantallen alternation sancties toego-
past: in elk arrondissement ruim 100. Wanneer men zich 
realiseert dat de registratieperiode in daze arrondisse-
menten bovendion nog korter was dan in de overige arron-
dissementen, dan kan men niet enders concluderen dan dat 
de alternatieve sancties in Rotterdam en Zutphen getals-
matig gezien het sterkst zijn aangeslagen. In Zutphen. 
dat op zich niet zo'n groot arrondissement is moot dit 
voor eon belangrijk deal warden toageschreven aan het 
felt dat reeds voor aanvang van de experimenten eon Zr" 
kere traditie bestond op het terrain van toepassen van 
alternation sancties. In Arnhem en Leeuwarden daaren-
teen zijn de aantallen aanmerkelijk lager. Dit heeft 
deals to maken met het bit dat het in daze arrondisse -
menten geruime tijd heeft geduurd voordat het experiment 
daadwerkelijk van start is Gunman. Het jaarverslag van 
1983 van Arnhem spreekt van eon start media. mei 1983. on" 
goner 2 1/2 maand na de official° start op 1 maart 1983 
(zie 'Op de blaren zitten? Verslag van het experiment al-
ternatieve sancties voor jeugdigen in het arrondissement 
Arnhem over het jaar 1983'). 

loch is hat bestaan van eon zekere traditie of eon 
verlate start niet de enige verklaring voor de aange-
troffen verschillen in aantallen tussen de arrondisse-
menten. Minstens zo belangrijk. zo niet belangrijker 
zijn de verschillen in beleid ten aanzien van alterna-
tieve sancties. Het wel of ',let toepassen van 
alternatieve sanction binnen het officiersmodel. het 
uitsluiten van kleinere delicten bij de toepassing van 
alternatieve sancties of het uitsluiten van first 
offenders of juist recidivisten, dat alles zie je onmid-
dellijk weerspiegeld in de aantallen. Eon houding binnen 
eon arrondissement als 'eon alternatieve sanctie tenzij 

heeft moor alternatieve sancties tot gevolg dan eon 
houding als 'eon traditionele sanctie. tenzij Wij 
komen dear in diverse paragrafen nog OP terug. 



1.2 Omvang van de alternatieve sancties 

In het Raamwerk van uitgangspunten en richtlijnen 
voor experimenten met alternatieve sancties voor straf-
rechtelijk minderjarigen wordt voor de alternatieve 
sancties een omvang van minimaal 4 en maximaal 150 uur 
genoemd, met de aantekening dat in geval van leerpro-
jecten van deze grenzen kan worden afgeweken. 

De 432 alternatieve sancties in de periode 1 april 
1983 - 1 juli 1984 kenden een gemiddelde omvang van 51,1 
uur, waarbij een minimum van 6 en een maximum van 152 uur 
is geregistreerd. 

Duidelijk valt waar te nemen dat bij de bepaling van 
het aantal uren voor een leer- of werkproject veelal 
wordt gedacht in termen van dagdelen of weken. In veel 
gevallen is het aantal opgelegde uren .een veelvoud van 4 
uur (= 1 dagdeel). Een relatief groot aantal jongeren 
kreeg een alternatieve sanctie van 40 uur, ofwel 1 week: 
67 jongeren (17%). Het denken in dagdelen of weken ver-
klaart ook waarom in een drietal gevallen 152 uur is 
opgelegd. Deze 152 uren komen neer op 19 bele  dagen van 8 
uur; de werkzaamheden worden zo niet op de laatste dag 
vroegtijdig gestopt. Het laat zich denken dat hiermee 
wordt ingespeeld op de wensen van veel projectleveraars. 

lets meer dan de helft (52,6%) van de alternatieve 
sancties duurde 40 uur of korter, ruim een tiende deal 
(11,9%) 81 uur of langer. De arrondissementen afzon-
derlijk laten een ander beeld zien. Zo zien wij in tabel 
2 dat de gemiddelde omvang van de alternatieve sancties 
in Arnhem aanzienlijk groter is dan die in Rotterdam: 
respectievelijk 74,7 en 40,4 uur. 

label 2:  Gemiddelde omvang van de alternatieve sanctiesx 

Arrondissement Gemiddelde aantal uren 	(Standaarddeviatie) 

Amsterdam 	 56.3 	 (36,4) 
Arnhem 	 74.7 	 (37,6) 
Groningen 	 43.7 	 (25,9) 
Leeuwarden 	 53.9 	 (41,9) 
Rotterdam 	 40.4 	 (21,4) 
Zutphen 	 ' 	54.8 	 (30.3) 

Totaal 51.1 	 (30,5) 

x N=420 (van 12 zaken is de exacte omvang 
niet bekend) 
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X Onbekend: 12. 

De verschillen in omvang hangen sateen met het in de 
arrondissementen gavoerde beleid. Zo zian wij dat in die 
arrondissementen wear voornamelijk wordt gewerkt volgens 
het zittingsmodel, de gemiddelde omvang over het alge-
mean groter is. Op dit en ander° verbanden komen wij ver-
derop in dit rapport nog terug. 

Behalve verschillen in gemiddelde duur van de alter-
nation sancties zijn er ook verschillen in spreiding 
wear to nemen. Wij bedoelen daarmee dat in het ane arron-
dissement (Groningen, Rotterdam) het accent moor valt op 
projecten van 40 uur of korter en in het andere arrondis-
sement (Arnhem) moor op projecten van 81 uur of langer 
(zie tabel 3). 

label 3:  Projectduur alternation sancties 

Arrondissement 	6-40 uur 	41-80 uur 	81-152 uur 	totaalX 
N 	Z 	N 	X 	N 	X 	H 

Amsterdam 	25 (42.4) 	22 (37.3) 	12 (20.3) 	59 (100) 
Arnhem 	 10 (25.0) 	16 (40.0) 	14 (35.0) 	40 (100) 
Groningen 	46 (63.0) 	21 (28.8) 	6 ( 8.2) 	73 (100) 
Leeuwarden 	20 (55.5) 	10 (27.8) 	6 (16.7) 	36 (100) 
Rotterdam 	72 (64.9) 	37 (33.3) 	2 ( 1.8) 	111 (100) 
Zutphen 	 48 (47.5) 	43 (42.6) 	10 ( 9.9) 	101 (100) 

Totaal 221 (52.6) 	149 (35.5) 	50 (11.9) 	420 (100) 

Met name in hat arrondissement Rotterdam vormen de 
langere alternatieve sancties (81 uur en langer) eon uit-
zondering. In mindere mate is dat oak het gavel in 
Groningen on Zutphen. Procentueel gezien is dot in Arnhem 
duidelijk anders: veal lenge projecten on relatief wei-
nig kortdurende projecten. 

1.3 Aard van de alternation sancties 

Hat Raamwerk onderscheidt werkprojecten Cook wal 
dienstverlening genoemd) on leerprojecten. 

Onder werkprojecten wordt het volgende verstaan: 
Het binnen eon bepaald tijdsbestek gedurende eon bepaald 
eantal uren doen verrichten van nauwkeurig omschreven 
werkzaamheden; zulks als reactie op strafbaar gesteld 
gedrag en teneinde oplegging van de in de wet omschreven 
straffen en de daaraan verbonden niet beoogde negatieve 
effecten to voorkomen. Deze werkzaamheden dienen zoveel 
mogelijk maatschappelijk zinvol on pedagogisch gericht 
to zijn. De working kan in daarvoor aangegeven gevallen 



wellicht worden verhoogd door de card van de werk-
zaamheden in verband te doen staan met het strafbare 
gedrag en/of het daardoor benadeelde belang. 

Bij de leerprojecten gaat het om: 
Het binnen een afgebakend tijdsbestek gedurende een be-
paald aantal uren doen volgen van nauwkeurig aangegeven 
trainingen, cursussen of andersoortige activiteiten die 
zijn gericht op vergroting van de individuele vaar-
digheid en weerbaarheid; zulks als reactie op strafbaar 
gesteld gedrag en teneinde oplegging van de in de wet om-
schreven straffen en de daaraan verbonden niet beoogde 
negatieve effecten te voorkomen. 

Van de 432 alternatieve sancties vonden er 411 (95.1%) 
plaats in de vorm van een werkproject of 
dienstverlening. De resterende 21 sancties (4.97.) waren 
leerprojecten (cursussen gericht op vergroting van so-
dale of praktische vaardigheden; 16x) of een combinatie 
van leer- en werkproject (volgen van een cursus bij een 
instelling, waar ook bepaalde werkzaamheden worden ver-
richt; 5x). De 16 leerprojecten waren afkomstig uit 
Amsterdam (9x), Groningen (4x), Leeuwarden (2x) en 
Zutphen (1x). De combinatie-projecten troffen wij can in 
Groningen (3x) en Leeuwarden (2x). In Arnhem an Rotter-
dam vonden het eerste jaar geen leer- of 
combinatieprojecten pleats. 

Men mag hieruit concluderen dat de leerprojecten als 
vorm van alternatieve sanctie . buiten Amsterdam, 
Groningen en Leeuwarden nauwelijks zijn aangeslagen. Ge-
talsmatig is dat zeker het geval. Daar staat tegenover 
dat in diverse arrondissementen binnen de stuurgroep 
veal aandacht is besteed can het opzetten van leerpro-

. jecten. De resultaten daarvan worden eerst nu, tegen het 
eind van de experimenteerperiode, zichtbaar (zie bijlage 
2 voor man uitvoerig overzicht van de ontwikkelingen). 
Dat de werkprojecten al vrij snel na het begin van de ex-
perimenten gerealiseerd warden, is onder meer gevolg van 
het feit dat al enige tijd gewerkt ward met dienstver-
leningen voor meerderjarigen; in sommige 
arrondissementen kon gebruik worden gemaakt van de 'pro-
jectenbank' voor de meerderjarigen. Bovendien bleken 
werkprojecten makkelijker te realiseren dan leerpro-
jecten, vanwege het in veal arrondissementen ontbreken 
van faciliteiten voor leerprojecten. Daarnaast kon in 
sommige arrondissementen bij de justitiele autoriteiten 
en de advocatuur een positievere houding ten opzichte 
van werkprojecten dan van leerprojecten worden bespeurd. 

Bij de werkprojecten ging het voor het overgrote deal 
om onderhouds-, schilder- of reparatiewerk (ruim 65% van 
alle werkprojecten) en in mindere mate om huishoudelijk 
werk en keukenwerkzaamheden in ziekenhuizen, verpleeg-
huizen e.d. (ruim 20% van alle dienstverleningen). Inci- 
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label 4:  Projectplaatsen 

denteel 	ging 	het 	on hulp 	in 	de verpleging, 
administratief work en activiteiten binnen het club- en 
buurthuiswerk. 

De leerprojecten bestondin uit cursussen socials) 
vaardigheden volgens het model van het Ambulatorium van 
het Paedologisch Instituut in Amsterdam (zo'n 45% van de 
leerprojecten), cursussen gericht op praktische year
digheden (eon kleine 30%) on incidenteel eon plaatsing 
in eon Boddaertcentrum of eon cursus bij de Outward 
Boundschool. 

In onderstaande tabel (tabel 4) zijn de typeringen 
van de diverse projectplaatsen opgenomen. Alternatieve 
sancties blijken vooral to zijn verricht in 
ziekenhuizen, bejaardentehuizen, verpleeghuizen, buurt-
en clubhuizen en gemeentelijke diensten voor plantsoenen 
en reiniging. 

Projectplaats 

Ziakenhuis/bejaardenhuis/verzorgingshuis 	117 	(27.1) 
Club-/buurthuis 	 51 	(11.8) 

' Gemeentelijke plantsoenendienst 	 47 	(10.9) 
Recreatie- of sportcentrum/zwembad 	 42 	( 9.7) 
School/vormingscentrum 31 	( 7.2) , 
Gemeentelijke reinigingsdienst 22 	( 5.1) , 
Dierenasiel 	 19 	( 4.4) 
Volkstuincomplex 	 14 	( 3.2) 
Gemeentelijk vervoersbedrijf 	 8 	( 1.9) 
Anders 	 80 	(18.5) 
Onbekend 	 1 	( 0.2) 

Totaal 432 	(100) 

ander de categorie Panders' volt eon groat scale eon 
projectplaatsen, varierend van Boddaertcentra, eon Derde 
Wereld Documentatiecentrum, musea, kerken, kinderte-
huizen (wear de desbetreffende jongeren zelf verbleven) 
tot politieburo's en woonwagencentra. Incidenteel is ook 
gewerkt bij particuliere. commerciele bedrijven. Soms 
gebeurde dit in het kader van herstel van de door de jon-
geren zelf toegebrachte schade, in andere gevallen was 
die relatie niet to leggen. Voor het overgrote deel be-
trof het echter overheidsinstellingen of (bijna) 
volledig door de overheid gasubsidieerde instellingen. 



1.4 Initiatiefnemer 

In het Raamwerk is een aantal basisvoorwaarden voor 
toepassing van alternatieve sancties opgenomen. Een van 
die basisvoorwaarden heeft betrekking op het verzoek of 
aanbod om een alternatieve sanctie toe te passen: die 
moet afkomstig zijn van de jongere zelf. Een en ander 
geeft aan dat het op de hoogte stellen (van de jongere) 
van de mogelijkheid van men alternatieve sanctie kan ge-
schieden door advocaten, medewerkers van Raden voor de 
Kinderbescherming en professionele of vrijwillige 
krachten als clubhuiswerkers, gezinsvoogden enz. 

In het onderzoek zijn wij niet nagegaan of aan die 
voorwaarden is voldaan. Wel hebben wij geprobeerd te 
achterhalen wie de initiatiefnemer is geweest. Met ini-
tiatiefnemer doelen wij op de persoon (of instantie) die 
als eerste het idee van men alternatieve sanctie heeft 
geopperd (en in de meeste gevallen daarom contact opnam 
met of doorverwees naar de coordinator). 

In veel gevallen (30.6%) blijkt de initiatiefnemer de 
advocaat van de desbetreffende jongere te zijn geweest. 
Hij was het dus die als eerste met het idee van een al-
ternatieve sanctie op de proppen kwam.°I 

In 34% van de gevallen is het niet zo eenvoudig een 
persoon . of instantie aan te wijzen als initiatiefnemer: 
het plan om men alternatieve sanctie toe te passen is 147 
maal geopperd tijdens het driehoeksoverleg of op de 
zitting, zonder dat ons precies bekend is geworden wie 
het als eerste ter sprake heeft gebracht: de Read voor de 
Kinderbescherming, de OvJ, de kinderrechter, de 
advocaat, of iemand anders.° 2  

In de gevallen waar de kinderrechter of de OvJ als 
initiatiefnemer optrad (resp. 12 en 22 keer), gebeurde 
dat overigens op de zitting of tijdens het driehoeksover-
leg. Daarmee wordt duidelijk dat de zitting en/of het 
driehoeksoverleg de situaties zijn waar plannen voor al-
ternatieve sancties naar voren worden gebracht. De 
kinderrechter nam in enkele gevallen het initiatief in 
zijn functie van rechter-commissaris teneinde een 
schorsing van de voorlopige hechtenis mogelijk te maken. 

°I Helemaal juist is dit niet. In het eerste deel van dit 
rapport dat ging over allerlei organisatorische as-
pecten, hebben wij kunnen zien dat in sommige arron-
dissementen de advocaat bij zijn toevoeging per brief 
geattendeerd wordt op de mogelijkheid van men alter-
natieve sanctie; het idee was er in feite al. 

02  Voor informatie over dit onderwerp waren wij afhanke-
lijk van de coordinatoren in de 
proefarrondissementen; zij waren niet altijd in staat 
de gewenste informatie te leveren. 
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Tabel 5:  Initiatiefnemers 

In tabel 5 wordt een opsomming van de diverse initiatief-
nemers gegeven. 

/nitiatiefnemer 

Advocaat 	 132 	(30.6) 
Onbekend wie, maar tijdens de zitting 	84 	(19.4) 
Onbekend wie, maar tijdens het drie- 
hoeksoverleg 	 63 	(14.6) 
OvJ 	 22 	( 5.1) 
Kinderrechter 	 12 	( 2.8) 
Coordinator 	 11 	( 2.5) 
Read voor de Kinderbescherming 	 8 	( 1.9) 
(Gezins)voogd 	 8 	( 1.9) 
Jongere 	 6 	( 1.4) 
Anders* 	 55 	(12.7) 
Onbekend 	 31 	( 7.2) 

Totaal 432 	(100) 

X Hieronder vallen medewerkers van instellingen als R85. JAT, 
de reclassering, internaten en in incidentele gevallen 
politie en ouders. 

Ook ten aanzien van dit onderwerp zijn Sr duidelijke 
verschillen waar te nemen tussen de arrondissementen. 

In Amsterdam is in 84% van de gevallen het plan als 
eerste gelanceerd door de advocatuur. In Leeuwarden en 
Arnhem was dat respectievelijk 67% en 52%. In Groningen, 
Zutphen en Rotterdam kwamen die percentages aanzienlijk 
lager uit: 18%, 16% en 4%. 

In Rotterdam word in 86% van de gevallen het idee ge-
boren tijdens de zitting of het driehoeksoverleg; in 
Zutphen was dat 36%, in Groningen 18% en in de overige 
arrondissementen schommelde het percentage tussen de 2 
en 3%. 

In Zupthen was het openbaar ministerie nogal eens de 
initiator (17X). terwij1 in Groningen instellingen als 
RB5 en JAT goed waren voor zo'n 37% van alle 
initiatieven. 

Ten aanzien van Zutphen moet worden opgemerkt, dat 
dear de grootste variatie in initiatiefnemers is ge-
registreerd: naast de OvJ, warden ook de Reed voor de 
Kinderbescherming, de coordinator en de kinderrechter 
regelmatig genoemd. Meestal brachten zij hun plan near 
voren tijdens het driehoeksoverleg of tijdens de 
zitting. Net  moge duidelijk ziin dat Zutphen dan ook 
grate gelijkenis vertoont met Rotterdam: het overrate 
deel van de plannen vaor een alternatieve sanctie krijgt 
enige vorm tijdens het driehoeksoverleg of de zitting. 



Dit verklaart voor een deel waarom de aantallen alter-
natieve sancties in doze twee arrondissementen zoveel 
hoger zijn dan in de overige arrondissementen. Wellicht 
is het karakter van het driehoeksoverleg enigszins an-
ders dan in de overige proefarrondissementen. In de ove-
rige arrondissementen is men in sterke mate afhankelijk 
van het aanbod dat door advocaten wordt gedaan. Voelen de 
advocaten niets voor eon alternatieve sanctie, of zijn 
zij niet op de hoogte van de mogelijkheid van alterna-

tieve sancties, dan wordt door hen uiteraard ook goon 
aanbod in die richting gedaan. De indruk bestaat dat dit 
in sommige arrondissementen zeker in de beginfase van de 
experimenten goon onbelangrijke rol heeft gespeeld. Eon 
uitzonderingspositie wordt ingenomen door Groningen. In 
dit arrondissement hebben instellingen als RBS en JAT eon 
duidelijke rol in het gehele proces van de alternatieve 
afdoening; dit weerspiegelt zich onder moor in het rela-
tief grote aantal keren, dat medewerkers van doze 
instellingen het idee van eon leer- of werkproject lan-
ceren. Alternatieve afdoening is in dit arrondissement 
een reeds enige jaren bestaande, reele mogelijkheid, wat 
ook to zien is in het totale aantal alternatieve 
sancties. 

1.5 Begeleiding en rapportage 

Het begrip begeleiding van de alternatieve sancties 
heeft tijdens de experimenten herhaaldelijk geleid tot 
misverstanden on spraakverwarring. Dit was met name het 
geval wanneer gesproken word over de begeleiding door de 
coordinator on of daar hulpverlening bij te pas kwam of 
niet. Dit heeft or toe geleid dat een aantal keren na-
drukkelijk is vastgesteld dat hulpverlening aan de 
jongere in ieder geval niet tot de taak van de 
coordinatoren behoort. 

Wanneer wij in doze paragraaf spreken van begeleidinc. 
doelen wij noch op hulpverlening, noch op directe werk-
begeleiding in de vorm van aanwijzingen bij het work of 
bepaalde werkhandelingen. Wij denken aan ondersteuning 
on eventueel ingrijpen bij voorkomende problemen on het 
volledig op de hoogte zijn van de dagelijkse gang van za-
ken tijdens het project. Ook introductie op de werkplek 
(hetgeen niet hetzelfde is of hoeft to zijn als de pro-
jectplaats) kan tot begeleiding worden gerekend. 

Voor alle duidelijkheid: doze omschrijving van bege-
leiding wijkt dus af van die, welke in het eerste deel 
van het rapport is aangehaald uit de 'Notitie over de 
begeleidingstaak van de coordinator alternatieve 
sancties minderjarigen to Amsterdam'. 

In verreweg de meeste gevallen word doze vorm van be-
geleiding verzorgd door iemand op de projectplaats: eon 
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medewerker of vrijwilliger van de installing wear de al-
ternatieve sanctie plaatsvond (67.4% ofwel 291 
gevallen). Daarnaast vial eon aantal keren een combine-
tie van iemand op de projectplaats semen met de 
coordinator to constateren (16,4%, 71 kaer). 813 sommi-
ge alternatieve sancties was een (gazins)voogd of 
medewerker van eon hulpverleningsinstelling direct bij 
de begeleiding betrokken (14,2%, 48 gevallen). Dit 
laatste zagen wij vooral in de arrondissementen Arnhem 
en Groningen (in beide arrondissementen 40% van alle al-
ternatieve sancties). In daze arrondissementen en in het 
arrondissement Zutphen was ook vaak sprake van de bier-
boven genoemde combinatie bestaande uit iemand op de 
projectplaats an de coordinator (Groningen 44,3%, Arnhem 
42,5% en Zutphen 15.8%). Rotterdam komt het duidelijkst 
naar voren met begelei ding uitsluitend door iemand op de 
projectplaats: 97,3%; gevolgd door Amsterdam (90%), 
Leeuwarden (87,2%) en Zutphen (76,2%). 

Uitgezondard in hat arrondissement Leeuwarden was de 
coordinator vrijwel altijd betrokken bij de rapportage 
over het verloop van de leer- of werkprojecten eon de 
justitiele autoriteiten. De activiteiten van de 
coordinator bestonden uit het doorsturen -al dan niet 
voorzien van aanvullend commentaar- van de door de pro-
jectplaats ingevulde werkbriefjes, en korte, door de 
jongaren zelf geschreven verslagen van het project (dat 
laatste overigens alleen in de arrondissementen Arnhem 
on Zutphen). 

In Leeuwarden geschiedde de rapportage meestal (in 
87.2% van de gevallen) door de projectplaatsen recht-
streaks aan de justitiele autoriteiten. In die gevallen 
dat eon leer- of werkpioject niet geheel volgens plan 
verliep, was het steeds de coordinator die de OvJ of de 
kinderrechter daarover tussentijd inlichtte, na daarvan 
op de hoogte to zijn gebracht door de projectplaats. In 
alle proefarrondissementen bestaat de afspraak dat de 
projectplaats bij problemen al. niet op komen dagen van 
de jongere direct de coordinator inlicht, zodat hij de 
nodige steepen ken nemen. Dat kan inhouden dat eon 
'officiele waarschuwing' wordt gageven door de 
coordinator, of dat hij de zaak doorgeeft aan kinder-
rechter of OvJ. 

1.6 Net verloop van de alternatieve sanctie 

In tabal 6 wordt eon overzicht gegeven van het al dan 
niat volgens plan verlopen zijn van de alternatieve 
safeties. Under 'volgens plan verlopen' verstaan wij: 
het tevoren vastgelegde aantal uren of bijeenkomsten" 
van het project is volbracht/bezocht. 



Indian het totaal aantal uren is volgemaakt, of alle 
bijeenkomsten zijn bezocht, wil dat niet zonder meer 
zeggen dat de projecten probleemloos zijn verlopen. Ons 
gaat het hier uitsluitend en alleen om het totaal aantal 
uren. Een volgens plan verlopen project kan heel goed 
tussentijds op een andere projectplaats zijn voortgezet, 
by. als gevolg van problemen op de eerste projectplaats 
waardoor voortzetting van de alternatieve sanctie op die 
plaats niet meer mogelijk is en het resterende aantal 
uren elders wordt volgemaakt. 

Tabel 6:  Verloop van het project 

Verloop 

Volgens plan 	367 	(85.0) 
Niet volgens plan 	55 	(12.7) 
Onbekend 	 10 	( 2.3) 

Totaal 432 	(100) 

De projecten die niet volgens plan zijn verlopen, 
troffen . wij vooral aan in Amsterdam en Rotterdam: respec-
tievelijk 16 en 21 projecten, hetgeen neerkomt op 27.1% 
en 18.8% van alle projecten in die twee arrondissementen. 

In de overige arrondissementen schommelden de percen-
tages niet-afgeronde projecten rond de 10, met Zuthpen 
als uitzondering: 2 projecten verliepen niet volgens 
Plan (2,1%). 

Leerprojecten warden relatief gezien vaker voortijdig 
afgebroken. Van de 15 leerprojecten, waarvan de afloop 
bekend is, zijn er zeven niet volgens plan verlopen (ruim 
46%). Dit verklaart voor een deal het in vergelijking met 
de andere proefarrondissementen hoge percentage niet 
volgens plan verlopen projecten in Amsterdam; in Amster-
dam zijn naar verhouding veal leeriarojecten opgelegd, 
waarvan er vrij veal niet volgens plan zijn beeindigd. 

Van de 402 werkprojecten, waarvan de afloop bekend is, 
zijn er 48 niet volgens plan verlopen (ruim 11%)." De 

03  Bij veal leerprojecten wordt niet gesproken van een 
(verplicht) aantal uren, maar van een verplicht aan-
tal bijeenkomsten. 

" De verhouding tussen wel en niet volgens plan ver-
lopen werkprojecten of dienstverleningen is verge-
lijkbaar met die tussen de wel of niet volgens 
afspraak beeindigde dienstverleningen bij de experi-
menten met dienstverlening voor volwassenen (zie Bol 
en Overwater, 1984). 
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zogenoemde combinatieprojecten, vijf in totaal, zijn 
al/en wel volgens plan afgerond. 

De omvang van de alternatieve sancties bleek goon in-
vloed to hebben op het verloop van de projecten. In alle 
catergorieen (6 - 40 uur, 41 - 80 uur en 81 uur en langer) 
is het percentage niet volgens plan beeindigde projecten 
hetzelfde: rond de 12%. Wel hebben wij enig verband met 
de leeftijden van de jongeren kunnen constateren. Met het 
ouder warden wordt de kens dat het project volgens plan 
wordt afgesloten grater. Bij de jongsten (13 a 14 jaar) 
maakt ongeveer eon kwart het project niet at, bij de ou-
dere jongeren loopt dat terug near zo'n 12% en bij de 
oudsten (18 a 19 jeer) is dat niet ;neer dan 4% (overigens 
is het wel zo dat zowel in de jongste als in de oudste ca-
tegorie de aantallen jongeren het kleinst zijn; dat ken 
het beeld enigszins vertekenen) (zie bijlage 5, tabel 1 
voor alle cijfers). 

Daarnaast is ens bekend dat tenminste 44 alternatieve 
sancties niet zijn uitgevoerd. Net  betreft plannen voor 
alternatieve sancties die uiteindelijk niet in uit-
voering zijn gebracht vanwege een weigering van het voor-
stel door de kinderrechter of OvJ, of het (toch) niet 
indienen van eon voorstel door de advocaat. Ook de jon-
geren kan om diverse redenen uiteindelijk niet zijn 
gestart met de uitvoering van de alternatieve sanctie 
(zie oak bijlage 4). 

1.7 Periode tussen delict en a1ternatieve sanctie 

Voor alle alternatieve sancties is nagegaan hoeveel 
maanden zijn verlopen tussen het tijdstip van plegen van 
het (laatste) delict on de aanvang van het leer- of work-
project. 

In eon viertal gevallen is de jongere binnen eon maand 
begonnen met de uitvoering van run/hear alternatieve 
sanctie. In 11 gevallen rat daar anderhalf jaar of langar 
tussen, met als uitschieter eon jongere, waarbij die 
tussenperiode 29 maanden bedroeg: bijna twee en eon half 
jaar (de jongere maakte het project overigens niet at). 
In tabel 7 wordt eon overzicht gegeven. 



label 7: Periode tussen delict en aanvang van 
alternatieve sanctie 

Pen ode 

0 	- 1/2 jaar 	94 	(21.8) 
1/2 	- 1 jaar 	 225 	(52.1) 
1 	- 1 1/2 jaar 	72 	(16.7) 
1 1/2 jaar en langer 	11 	( 2.5) 
onbekend 	 30 	( 6.9) 

Totaal 432 	(100) 

Ook ten aanzien van dit onderwerp zijn verschillen tussen 
de arrondissementen geconstateerd. In onderstaande gra-
fische voorstelling is te zien hoeveel procent van de 
projecten per arrondissement binnen een half jaar, tus-
sen een half en een jaar, tussen een en anderhalf jaar en 
langer dan anderhalf jean na het delict is aangevangen. 

Amsterdam 

Arnhem 

Groningen 

Leeuwarden 

Rotterdam 

Zutphen 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	1007. 
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Start alternatieve sanctie: 

binnen 	jeer na het delict 

0 tussen 5 en 1 jeer ma het delict 

tussen 1 en lk jeer ma het delict 

langer den 1k jeer ma het delict 

N. 57 

N. 40 

N. 76 

N. 31 

N.107 

N. 91 

In vergelijking met andere arrondissementen valt Am-
sterdam op wear het gaat om het percentage projecten dat 
binnen een half jeer na het plegen van het (laatste) 
delict is begonnen. Dit hangt semen met het relatief hoge 
aantal alternatieve sancties, dat is opgelegd in het ka-
der van schorsing van de voorlopige hechtenis (zie 
11.3.4). Leeuwarden valt op vanwege het tegenoverge-
stelde: vrij veal projecten, die na een jeer of langer na 
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het plegen van hat (laatste) delict zijn begonnen. Het 
feit dat in Leeuwarden in de meeste gevallen twee 
zittingen voorafgaan aan de uitvoering van het project, 
is hieraan debet. Hoewel eon periode tussen delict en 
uitvoering van het work- of leerproject van minstens eon 
jaar ons erg lang voorkomt, is het nu nog to vroeg dear 
vergaande uitspraken over to doen. Hiervoor zijn twee re-
denen to geven. Ten eerste spreken wij van het moment van 
plegen van het (laatste) delict en niet over het moment 
waarop de zaak bij justitia in behandeling komt (het is 
mogelijk dat de periode tussen (aerate) justitiele be-
handeling en uitvoering van het project aanmerkelijk 
korter is). Ten tweede zijn wij op dit moment nog niet in 
staat eon vergelijking te maken met de period° die ver-
strijkt tussen het plegen van eon delict en uitvoering 
van eon traditionele sanctie. In eon volgend rapport zal 
dat wel gebeuren. 



2 DE JONGEREN 

In dit tweede hoofdstuk van deel II worden de jongeren 
beschreven, die een alternatieve sanctie opgelegd 
kregen. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: leaf-
tijd en geslacht, etnische achtergrond, woonsituatie, 
school-/werksituatie en het al dan niet van toepassing 
zijn van een kinderschermingsmaatregel. 

2.1 Leeftijd en geslacht 

In tabel 8 wordt een overzicht gegeven van de leef-
tijden van de jongeren op wie een alternatieve sanctie is 
toegepast. Voor het vaststellen van daze leeftijd is het  
moment van pleoen van het (laatste) delict aangehouden. 

abel 8: Leeftijd ten tijde van delict 

Leeftijd 

13 jaar 	 8 	( 1.9) 
14 jaar 	 25 	( 5.8) 
15 jaar 	 64 	( 14.8) 
16.jaar 	 104 	( 24.1) 
17 jaar 	 136 	( 31.5) 
18 jeer* 	 73 	( 16.9) 
19 jaar* 	 5 	( 1.2) 
onbekend 	 17 	( 3.9) 

Totaal 	 432 	(100 ) 

M Het vermoeden bestaat dat het hier gaat om jongeren 
die meerdere delicten hebben gepleegd, waarvan een aan-
tal voordat zij strafrechtelijk meerderjarig warden dan 
wel om in vereniging met een strafrechtelijk minder-
jarige gepleegd delict. 

Het zijn vooral jongeren van 16 jaar en ouder op wie een 
alternatieve sanctie is toegepast. De gemiddelde leef- 
tijd van de jongeren is 16 jaar en 5 maanden. In de ar- 
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rebel 9: Leaftijdscategorieen 

rondissementen Amsterdam, Arnhem en Leeuwarden is die 
gemiddelde leeftijd eon maand of drie hoger, in Rotterdam 
eon vijftal maanden lager. De gemiddelde leeftijden 
liggen dus niet ver uit elkaar. Toch komen de zes proof-
arrandissementen op hat gabled van leeftijden niet zo 
overeen als op het eerste gezicht lijkt. Jongeren in de 
jongste leeftijdscategorie (12-15 jeer) zien wij voor-
namelijk in de arrondissementen Rotterdam en Zutphen en 
in mindere mate ook in Groningen (de 13-jarigen hebban 
wij alleen in Rotterdam aangetroffen). Jongeren in de 
oudste leeftijdscategorie (18 jaar on ouder) zien wij 
daarentegan in Rotterdam veel minder; in tegenstelling 
tot Arnhem, wear doze categorie juist vrij stork verte-
genwoordigd is. Tabel 9 maakt dit duidalijk. In daze 
tabel is voor elk arrondissement aangegeven uit welke 
leeftijdscategorie de jongeren komen (een tabel met vol-
ledig uitsplitsing near leeftijd is opgenomen in bijlage 
5). 

Arrondissement 	12-15 jeer 	16-17 jeer 
I( 	(X) 	-N 	(X) 

18 jaar en ouder 
N 	(X) 

Amsterdam 	 6 (10.2) 	41 (69.5) 	12 (20.3) 
Arnhem 	 6 (15.0) 	22 (55.0) 	12 (30.0) 
Groningen 	 14 (17.7) 	49 (62.1) 	16 (20.2) 
Leeuwarden 	 3 ( 8.6) 	24 (68.6) 	8 (22.8) 
Rotterdam 	 42 (38.2) 	55 (50.0) 	13 (11.8) 
Zutphen 	 26 (28.3) 	49 (53.3) 	17 (18.4) 

Totaal* 97 (23.4) 	240 (57.8) 	78 (18.8) 

* N = 415 (van 17 jongeren is de leeftijd ten tijde van het delict &et 
bekend) 

Vergelijken wij de arrondissementen met elkaar, dan 
lijkt men in de arrondissementen Amsterdam. Arnhem en 
Leeuwarden gekazen to hebben voor de groep oudere jon-
geren. In Rotterdam heeft men eon duidelijke voorkeur 
voor de jongere kinderen, wanneer hat gaat om toepassing 
van alternatieve sancties. Groningen en Zutphen nemen 
wet dit aangaat eon middenpositie in: het zwaartepunt 
ligt bij de 16- en 17-jarigen, maar jongeren die jonger 
of ouder zijn, warden niet uitgesloten. 

In eon vorige paragraaf hebben wij reeds vermeld, dot 
jongere kinderen vaker eon project in het kader van eon 
alternatieve sanctie niet volgens plan beeindigen dam de 
ouderen onder hen (hoewel nog altijd ruim driekwart van 
hen dat wel doet). Hierdoor wordt nu oak wet duidelijker 
waarom het percentage niet volgens plan beeindige pro-
jecten in Rotterdam hoger is den in de overige 



arrondissementen: het relatief grote aantal jonge kinde-
ren doet zich hier gelden. (In Amsterdam is dat 
percentage niet volgens plan beeindigde projecten ook 
wat hoger, maar daar kan dat voornamelijk aan de leerpro-
jecten worden toegeschreven.) 

De 12- tot 15-jarigen hebben, op men drietal uitzon-
deringen na, uitsluitend werkprojecten uitgevoerd. De 
leerprojecten en de zg. combinatieprojecten zijn vooral 
opgelegd aan de oudere jongeren. Maar zoals bekend is het 
absolute aantal leer- en combinatieprojecten dermate 
klein, dat het niet verantwoord is van men trend in deze 
richting te spreken. 

Er is wel een trend waarneembaar dat met het toenemen 
van de leeftijd van de jongeren ook het aantal opgelegde 
uren toeneemt. Zo heeft van de 14-jarigen slechts 4.3% 
een alternatieve sanctie van 81 uur of langer uitgevoerd 
tegen by. 22.5% van de 18-jarigen. Bij de projecten van 
40 uur of korter is dat 78.3% voor de 14-jarigen en 40.8% 
voor de 18-jarigen (voor de volledige gegevens wordt ver-
wezen naar tabel 3, bijlage 5). 

Wat betreft het geslacht van de jongeren kunnen wij 
kort zijn. Zoals al vaker is vastgesteld komen meisjes in 
veel mindere mate in aanraking met justitie dan jongens. 
Ook bij de alternatieve sancties is dat een duidelijke 
zaak: bij de 432 jongeren die een alternatieve sanctie 
opgelegd kregen, zijn slechts 10 meisjes (afkomstig uit 
de arrondissementen Rotterdam, Groningen en Leeuwarden). 

2.2 Etnische minderheden 

Van de 432 jongeren die een werk- of leerproject uit-
voerden, kunnen 60 tot de etnische minderheden gerekend 
worden (bedoeld wordt etnische achtergrond, niet de 
niet-Nederlandse nationaliteit); dat is bijna 14% van 
het totaal. 

Dat percentage is niet in alle arrondissementen het-
zelfde, zoals blijkt uit tabel 10. 
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label 10: Etnische minderheden per arrondissement (in 
%) 

Arrondissement 	aandeel etnische minderhedena 

Amsterdam 	 35.0% 
Arnhem 	 2.5% 
Groningen 	 7.6% 
Leeuwarden 	 2.6% 
Rotterdam 	 20.3% 
Zutphen 	 7.9% 

Totaal 	 13.9% 

N = 60 

Het hoeft goon yerbazing to wekken dot jongeren uit et-
nische minderheden die eon alternatieve sanctie opgelegd 
kregen, voornamelijk to vinden zijn in de arrondisse-
menten Amsterdam on Rotterdam (44 van de 60). In daze 
twee staden vinden wij immers (net els in de twee andere 
grate steden in ons land: Den Haag en Utrecht) de 
grootsta aantallen leden van etnische minderheden. 

Doze groep bestaat uit 30 Surinaamse jongeren. 9 
Turkse jongeren, 8 Marokkaanse jongeren on verder 
Antillianen. Molukkers en Kaapverdianen. 

Hat is nu nog to vroeg om to concluderen dat jongeren 
uit etnische minderheden juist wel of juist niet in ean-
merking komen voor toepassing van alternatieve sancties. 
Om dat to kunnen doen moot eerst het vergelijkand onder-
zoak zijn afgerond, waarover in eon volgende publicatie 
wordt gerapporteerd. Wij hebben echter de indruk dat ze-
kar in Amsterdam en Rotterdam vooralsnog niet gesproken 
kan worden van eon systematische uitsluiting van jon-
geren uit etnische mindarheden bij het toepassen van 
alternatieve sancties. 

Ook ten aanzien van het type project lijkt goon sprake 
to zijn van uitsluiting van jongeren uit atnische min-
derheden voor eon bepaald type project. Zowel work- als 
leerprojecten zijn door doze jongeren uitgevoerd. Voor-
zichtigheid is echter op zijn pleats: de absolute aan-
tallen bij de leerprojecten, zowel als bij de etnische 
minderheden zijn klein, trends laten zich den ook moei-
lijk ontdekken. 

Hetzelfde geldt voor het wel of niet volgens plan 
beeindigen van eon leer- of werkproject door jongeren uit 
etnische minderheden. Bij de Surinaamse jongeren is het 
percentage dat het project niet volgens plan heeft 
baeindigd jots hoger dan bij by. de Nederlandse jongeren. 
De absolute aantallen zijn echter klein en bovendien kan 
ook bier het niet volgens plan beeindigd zijn van rela-
tief yeel leerprojecten, eon rd l hebben gespeeld. 



Voor het overige zijn er ten aanzien van de jongeren 
uit etnische minderheden geen vermeldenswaardige feiten 
aan het licht gekomen: het aantal opgelegde uren wijkt 
bij hen niet af van dat bij de Nederlandse jongeren en 
ook wat betreft leeftijd is deze groep niet anders semen-
gesteld. 

2.3 Woonsituatie 

Vrijwel elle jongeren waarover wij gegevens verzameld 
hebben, bleken thuis of bij familie te wonen: 372 
(86.1%); 25 jongeren (5.8%) verbleven in eon internaat 
en 15 (3.5%) woonden op kamers. De jongeren afkomstig uit 
internaten troffen wij vooral aan in Zutphen (14.9% van 
alle jongeren in dat arrondissement) en de jongeren die 
op kamers woonden vooral in Arnhem en Groningen (respec-
tievelijk 7.5% en 6.3% van de jongeren in doze 
arrondissementen). 

2.4 School-/werksituatie 

In 	tabel 	11 	is 	eon 	overzicht 	van 	de 
school-/werksituatie van de jongeren per arrondissement 
opgenomen. Onderscheid is gemaakt near jongeren die near 
school gaan, jongeren die werken en jongeren die noch 
near school gaan, noch werken. 

label 11: School-/werksituatie per arrondissementm 

Arrondissement 	schoolgaand 	werkend niet-schoolgaand/werkend 
(%) 	N 	(%) 	 N 	(%) 

Amsterdam 	 46 (78.0) 	2 ( 3.4) 	 11 (19.6) 
Arnhem 	 22 (55.0) 	1 ( 2.5) 	 17 (42.5) 
Groningen 	 46 (59.7) 	4 ( 5.2) 	 27 (35.1) 
Leeuwarden 	 23 (60.5) 	2 ( 5.3) 	 13 (34.2) 
Rotterdam 	 86 (76.1) 	5 ( 4.4) 	 22 (19.5) 
Zutphen 	 74 (77.1) 	6 ( 6.2) 	 16 (16.7) 

Totaal 297 	(70.2) 	20 	( 4.7) 	106 	(25.1) 

N = 423 (van 9 jongeren is de school-/werksituatie niet bekend) 

Het percentage werkende jongeren is, zoals men ken zien, 
erg klein: nog geen 5% van het totaal. Voor het overgrote 
deel zijn het jongeren, die naar school gaan. Daarnaast 
is ook het aantal jongeren dat niet naar school gaat en 
ook niet werkt, nog vrij groot. Dat is zeker het geval in 
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de arrondissementen Arnhem, Groningen en Leeuwarden, 
wear meer dan eon derde deal van de jongeren zich in die 
situatie bevindt. 

Over het algemeen kan worden gezegd dat jongeren die 
near school gaan alternatieve sancties van eon kleinere 
omvang opgelegd krijgen dan jongeren die niet near school 
goon en ook niet werken. Het gemiddold aantal uren voor 
de schoolgaanden is 69.4 uur, voor de jongeren die niet 
naar school gaan en geen work hebben 91.9 uur. Hoe dit 
ligt bij de werkende jongeren is moeilijker aan to geven. 
Weliswaar is de gemiddelde omvang van de alternatieve 
sanctie bij hen lager (56.9 uur), bun aantal is voorals-
nog zo klein, dat het niet verantwoord lijkt nu al van 
eon bepaalde trend to spreken. Hetzelfde geldt voor het 
type project dat door hen is uitgevoerd. Procentueel zien 
wij bij de werkende jongeren moor leerprojecten on combi-
natieprojecten; in absolute zin zijn het or slechts twee 
en wijkt het percentage slechts in geringe mate of van de 
schoolgaanden en de jongeren die niet naar school goon en 
niet werken. Duidelijker verschil is or wear to nemen, 
wanneer het goat om het al dan niet volgens plan afronden 
van het project. Het percentage werkende jongeren dat het 
project niet volgens plan afrondt is duidelijk kleiner 
dan bij de schoolgaande jongeren en de jongeren die noch 
near school gear', noch werken (5.9% van de werkende jon-
geren maakt het project niet of. tegen 12.3% van de 
schoolgaanden on 15.1% van de jongeren die niet naar 
school gaan on ook niet werken). Maar nogmaals, het gaat 
bij de werkende jongeren am to kleine aantallen om van 
bepaalde trends te kunnen spreken. 

Oat kan wel als wij de schoolgaanden en de 
niet-schoolgaanden (en niet-werkenden) met elkaar 
vergelijken. Wij hebben al aangegeven dat or een 
duidelijk verschil in omvang van de alternatieve 
sancties is: korter voor de schoolgaanden. Bij de toe-
Passing van eon bepaald type project is dat echter weer 
niet het geval. Men ken niet zeggen dat jongeren die niet 
near school gaan en ook goon work hebben eerder eon leer-
Project of eon combinatieproject opgelegd krijgen, of 
eerder een werkproject. Evenmin is het mogelijk to 
zeggen dat doze jongeren vaker of minder vaak eon project 
niet volgens plan afmaken. Het percentage jongeren dat 
het project niet afrondt is bij de niet-schoolgaanden on 
niet-werkenden weliswaar jets groter (zie hierboven), 
maar het verschil is goring. Voor volledige gegevens 
wordt verwezen naar de tabellen 4, 5 en 6 in bijlage 5. 

2.5 Kinderbeschermingsmastregel 

Tot slot van de beschrijving van de groep jongeren die 



een alternatieve sanctie opgelegd hebben gekregen, gaan 
wij in op het al dan niet van toepassing zijn van een 
kinderbeschermingsmaatregel of -voorziening ten tijde 
van de alternatieve sanctie. 

Voor zover bekend was ten tijde van de alternatieve 
sanctie op 12.3% van de jongeren een kinderbeschermings-
maatregel van toepassing. Voor het overgrote deel zijn 
het (civielrechtelijk) ondertoezichtgestelde jongeren 
(39 ofwel 9%) of jongeren die onder voogdij van een in-
stelling staan (8 ofwel 1.9%). De verdeling per 
arrondissement treft men aan in tabel 12. 

Tabel 12: Wel/geen kinderbeschermingsmaatregel 

Arrondissement 	wel maatregel 	geen maatregel 	onbekend 
(%) 	N 	(%) 	 N 	(%) 

Amsterdam 	 13 (21.7) 	44 (73.3) 	3 ( 5.0) 
Arnhem 	 14 (35.0) 	26 (65.0) 	- ( -- ) 
Groningen 	 4 ( 5.1) 	72 (91.1) 	3 ( 3.8) 
Leeuwarden 	 8 (20.6) 	28 (71.8) 	3 ( 7.7) 
Rotterdam 	 3 ( 2.7) 	107 (94.7) 	3 ( 2.7) 
Zutphen 	 11 (10.9) 	83 (82.2) 	7 ( 6.9) 

Totaal 	 53 (12.3) 	360 (83.3) 	19 ( 4.4) 

Met name in het arrondissement Arnhem en in mindere mate 
ook in Amsterdam en Leeuwarden is het aandeel 
'kinderbeschermingspupillen' Koog. Van deze jongeren 
heeft 20.8% het project niet volgens plan afgerond, het-
geen een hoger percentage is dan bij de jongeren op wie 
geen kinderbeschermingsmaatregel van toepassing is 
(11.2%). 

Ten aanzien van de omvang van de alternatieve sanctie 
kan nog worden opgemerkt dat deze voor de jongeren met 
een maatregel wat groter is dan voor de jongeren zonder 
maatregel. Verrassend is dat niet, gezien het feit dat de 
jongeren met een maatregel vooral zijn aangetroffen in de 
arrondissementen Arnhem, Amsterdam en Leeuwarden, de ar-
rondissementen waar de gemiddelde omvang wat groter was. 
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3 DELICTGEGEVENS 

In dit hoofdstuk zijn de gegevens opgenomen over de 
gepleegde delicten, waarvoor alternatieve sancties zijn 
opgelegd. Ingegaan wordt op de aard van de gepleegde 
delicten (vermogensdelicten, agressieve delicten en an-
dere delicten) an op het feit of het delict in een groep 
is gepleegd of niet. Tevens wordt gekeken of er materiele 
schade of lichamelijk letsel is toegebracht en of er 
voorlopige hechtenis is toegepast. Nagegaan wordt wat de 
eventuele invloed van deze laatste factoren op de aard 
van de alternatieve sanctie en het aantal opgelegde uren 
is geweest. 

3.1 Aard en aantal van de delicten 

Bekeken is wat de aard van de delicten is, near aan-
leiding waarvan een alternatieve sanctie ward toegepast. 
Voor het vastleggen van de aard van de gepleegde delicten 
(en het aantal) is uitgegaan van de delicten, zoals ver-
meld in het vonnis (voor wat betreft de alternatieve 
sancties opgelegd door de rechter), of zoals vermeld in 
de processenverbaal van de politie (voor wat de alterna-
tieve sancties overeengekomen met de OvJ betreft). In 
het vervolg wordt globaal gesproken van de gepleegde 
delicten, zonder rekening te houden met het felt of deze 
in het vonnis dan wel in de processen-verbaal stonden 
vermeld. Slechts van de laatste drie gepleegde delicten 
is de aard vastgelegd (31 jongeren -d.i. 7.2%- hadden 
mean dan drie delicten gepleegd). 

Bij de presentatie van de gegevens over de onderzoek-
groep zijn ter vergelijking de cijfers van het CBS over 
1981 vermeld.°I 

Daze cijfers hebben betrekking op strafzaken, waarvan 
de arrondissementsrechtbank kennis heeft genomen. Hier-
bij moet de kanttekening worden gemaakt, dat het onder-
zoek betrekking heeft op zes van de negentien 
arrondissementen, terwijl de cijfers van het CBS de 

°I CBS: Criminele Statistiek, 1981 
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landelijke situatie weergeven. Eon vergelijking van doze 
cijfers met de cijfars gevonden in hat onderzoek ken we!-
Licht uitwijzen of or ten aanzien van jongeren waarvoor 
een alternatieve sanctie wordt overwogen, eon bepaalde 
selectie plaatsvindt near aard van de geplaegde 
delicten. In eon volgend rapport komen wij hierop overi-
gens nog uitgebreid terug. 

label 13: Aard on aantal van de gepleegde delicten (in 
%) 

Aard delict onderzoeke 	CBS 1981 

vermogensdelicten 
agressi eve del i cten 
andere delicten 

80.5 
17.5 
1.9 

61.8 
26.0 
12.2 

Totaal 100.0 	 100.0 

N N = 794 

hit daze tabel blijkt dot het voornamelijk on 
vermogensdelicten goat (80.68). Eon tweede pleats wordt 
ingenomen door de agressieve delicten, nl. 17.5%. Hier-
bij goat het zowel om agressie gepleegd tegen personan 
als om agressie gepleegd tegen zaken (vernieling, 
vandalisme). Het aandeel van de andere delicten, waaron-
der sexuele delicten, illegaal zenden, illegaal 
wapenbezit, rijden zonder rijbewijs, rijden onder in-
vloed, joyriding, eenvoudige belediging en veroorzaken 
van brandgevaar, is goring. 

Zetten wij doze onderzoekcijfers af tegen de cijfers 
van het CBS dan blijkt, dat de vermogensdelicten bij de 
toepassing van alternatieve sancties oververtegenwoor-
died zijn en de agressieve delicten ondervertegenwoor-
died. Hat CBS komt wat dit betreft op respectievelijk 
61.88 en 26.0% (zia tabel 13). Dit zou zijn oorzaak kun-
nen vinden in de terughoudendheid die men bij 
varscheidene proefarrondissementen aantreft ten aanzien 
van het opleggen van alternatieve sancties voor ogres-
sieve delicten tegen personen (Amsterdam, Arnhem en 
Groningen). De categorie 'andere delicten' bij het CBS 
bevat delicten die in het onderzoek slechts heel spore-
disch voorkomen. Het zijn voornamelijk overtredingen van 
de Wegenverkeerswet. 

Doze °erste vergelijking rechtvaardigt de conclusie 
dat alternatieve sancties in de praktijk voornamelijk 
geschikt geacht worden als reactie op vermogensdelicten. 

label 14 geeft een opsplitsing van de aard en het aan-
tal (in percentages) van de gepleegde delicten near de 
diverse proefarrondissementen. Zoals-reeds vermeld is or 



bij meerdere jongeren sprake van meer dan een gepleegd 
delict. Het totale aantal gepleegde delicten in de onder-
zoekgroep bedroeg 794. 

abel 14: Aard van de gepleegde delicten naar arrondissement (in %)* 

Arrondissement 	vermogens- 	agressief 	sexueeel 	anders 
delict 	delict 	delict • 

Amsterdam 	 89.1 	 10.9 
Arnhem 	 83.3 	 13.1 
Groningen 	 84.9 	 13.4 
Leeuwarden 	 59.7 	 37.5 
Rotterdam 	 77.4 	 20.7 
Zutphen 	 80.3 	 17.6 

3.6 
■■■■■ ••■• 

1.8 

1.6 
2.8 

2.1 

* N = 794 

Zoals volgt uit de cijfers van tabel 13 vormen ook in de 
afzonderlijke arrondissementen de vermogensdelicten de 
grootste groep van gepleegde delicten. De onderlinge 
verhouding van de verschillende soorten delicten ver-
schilt echter. In het arrondissement Amsterdam gaat het 
bij negen tiende van alle delicten om vermogensdelicten. 
In Leeuwarden daarentegen is het aandeel van de agres-
sieve delicten verhoudingsgewijs aanzienlijk hoger dan 
in de andere arrondissementen. 

Slechts in twee arrondissementen komen sexuele 
delicten voor, waarvoor alternatieve sancties zijn toe-
gepast; dit zijn Arnhem en Rotterdam. 

In de tabellen 15 en 16 wordt een overzicht gegeven 
van de overtreden wetsartikelen. 
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label 15:  Soort vermogensdelicten (in %) 

Art. WvSr Delictsomschrijving onderzoeka 	 CBS 

310 	eenvoudige diefstal 	 7.8 	 14.4 
311 	diefstal in var. gepleegd 

en/of d.m.v. breek/verbreking 	79.9 	 72.8 
312 	diefstal met geweldplaging 	5.3 	 7.0 
317 	afpersing 	 0.8 	 1.3 
321 	verduistering 	 0.1 	, 	 0.3 
416/417 	haling 	 1.6 	 2.9 
combinatie mat agressieve delicten 	 4.4 
andere delicten 	 - 	 1.4 

Totaal 100.0 	 100.0 

N = 640 

Het hoogst scoort diefstal in vereniging gaPleegd en/of 
door middel van break/verbreking, gevolgd door eenvou-
dige diefstal. Afpersing, verduistering en holing spelen 
daarentegen eon geringe rol. 

label 16; Soort agressieve delicten (in %) 

Art. WvSr 	Delictsomschrijving 	 onderzooka 	CBS 

138/139 	huis- on lokaalvredebreuk 	 0.7 	 1.0 
141 	 opanlijke geweldpleging 	 22.3 	 34.0 
157 	 brandstichting 	 9.4 	 5.7 
180/181/184 	misdrijf tegen het openb. gezag 	1.4 	 3.6 
285 	 bedreiging met geweld 	 2.9 	 1.8 
300/302 	(gekwalificeerde) mishandaling 	14.4 	 26.4 
350/354 	vernieling 	 46.8 	 23.3 
424 	 baldadigheid (overtreding) 	 2.2 	 -- 
andere delicten 	 -- 	 4.2 
Totaal 	 100.0 	 100.0 

* N = 139 

Er is 139 meal eon agressief delict gepleegd -al dan 
niet gecombineerd met eon ender agressief delict- wear-
voor eon alternatieve sanctie is toegepast. Daarbij goat 
het vooral am vernieling c.q. vandalisme: 46.8%. Vervol-
gens komen openlijke geweldpleging (22.3%) en mishan-
doling (14.4%). Vergalijken wij oak doze cijfers met die 
van het CBS den blijkt dat in de categorie 
vermogensdelicten (tabel 15) vooral de vgekwalificeerdel 
diefstallen oververtegenwoordigd zijn binnen de groan 
alternatief gestraften. Het gaat hierbij voornamelijk am 
diefstal in vereniging gepleegd en/of door middel van 
braak/verbreking. Eenvoudige diefstal is ondervertegen- 



woordigd. Zoals ook verder zal blijken heeft dit 
resultaat waarschijnlijk te maken met het felt dat men 
een alternatieve sanctie een goede oplossing vindt voor 
groepsdelicten. 

Bij de agressieve delicten zien wij eenzelfde 
tendens: oververtegenwoordiging van de 1ichtere 
delicten en ondervertegenwoordiging van de zwaardere 
delicten in de onderzoekgroep van alternatief gestrafte 
jongeren. Openlijke geweldpleging en mishandeling zijn 
duidelijk ondervertegenwoordigd in het onderzoek met 
22.3% en 14.4% tegenover 34.0% en 26.4% volgens het CBS. 
Een uitzondering hierop wordt gevormd door brand-
stichting. Dit kan op basis van de strafbaarstelling als 
een zwaar delict gekwalificeerd worden en is toch over-
vertegenwoordigd bij de jongeren die voor een 
alternatieve sanctie in.aanmerking zijn gekomen. 

Bij de agressieve delicten is vernieling c.q. 
vandalisme oververtegenwoordigd evenals brandstichting. 
Voor deze delicten wordt de alternatieve sanctie 
kennelijk als een adequaat antwoord gezien. 

Zet men de aard van de gepleegde delicten af tegen de 
aard van de opgelegde alternatieve sancties en het opge-
legde aantal uren dan zien wij dat in 94.7% van de geval-
len de jongeren die een of meer vermogensdelicten hadden 
gepleegd, can werkproject hebben uitgevoerd; 5.3% van 
hen kreeg can leerproject of een combinatie van werk- en 
leerproject. Van de jongeren die can agressief delict ge-
pieegd hadden, kreeg 92.6% can werkproject opgedragen. 
Het is duidelijk dat de keuze voor can leerproject dan 
wel voor can werkproject niet delictbepaald is. 

Van de jongeren die een agressief delict gepleegd 
hadden, kreeg 53.2% een alternatieve sanctie van 40 uur 
of minder; 38.0% kreeg tussen de 40 en 80 uur en 8.9% 
meer dan 80 uur. 

Tenslotte de jongeren die een vermogensdelict ge-
pleegd hadden: 51.2% van hen kreeg 40 uur of minder, 
35.7% tussen de 40 en 80 uur en 12.6% meer dan 80 uur. Het 
dental uren was, relatief gezien, het hoogst bij jongeren 
die meerdere vermogensdelicten hadden gepleegd. Eenzelf-
de tendens is te zien bij jongeren die meerdere 
agressieve delicten hadden gepleegd. 

3.2 Groepsdelict 

Een groepsdelict is door ons gedefinieerd als een 
delict waarbij meer dan een persoon aanwezig was. 

Bij de alternatieve sancties gaat het in het meren-
deel van de gevallen om jongeren die een groepsdelict 
hebben gepleegd (89.6%). In 6.3% van de gevallen was geen 
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sprake van eon groepsdelict, in 4.2% van de gayallen is 
het onbekend gebleven of or sprake was van eon 
groepsdelict. 

Uitgesplitst naar de zes arrondissementen blijkt dat 
in da arrondissementen Zutphen on Leeuwarden ongeyeer 
10% van de delicten niet in eon groep is gepleegd, in de 
overige arrondissementen was dat zo'n 5% of minder. 

3.3 Schad° 

Bij de registratie van gegevens is gekeken of or schade 
was ten gevolge van het delict en welke omyang die schade 
eventueel had. Under schade wordt in dit onderzoek ver-
staan de materiele schade ten gevolge van by. braak 
en/of vernieling, van brandstichting, joyriding enz. De 
waarde van het gestolen good bij eenvoudige diefstal en 
bij diefstal in vereniging gepleegd (waarbij peen sprake 
was van break) is niet als schade ge'registreerd (zie bij-
lege 5, tabel 7 voor cijfermatige gegevens). In vrij veal 
gevallen (32.6%) kon het juiste schadebedrag niet worden 
achterhaald. Laten wij het schadebedrag buiten be-
schouwing dan kan het volgende warden opgemerkt. In 
13.4% van de gevallen is goon schade vastgesteld, in 
74.8% van de gevallen was or wel schade en in 11.8% van 
de gevallen is onbekend gebleven of or sprake was van 
schade. Ten aanzien van schade laten de verschillende 
proefarrondissementen eon zeer divers beeld zien. Zo is 
by. in het arrondissement Groningen in bijna 80% van de 
gevallen onbekend gebleven of or sprake was van schade of 
welk bedrag de schade bedroeg. Eon vergelijking near ar-
rondissement tussen het gemiddelde aantal opgelegde uren 
on het schadebedrag lijkt daarom Met zinvol. Wel hebben 
wij pen stork verband kunnen constateren tussen het fait 
dat or schade was (voor zover bekend) on het aantal opge-
legde uren per arrondissement; met andere woorden els or 
schade is, den is doze wel van invloed op het opgalegde 
aantal uren in man arrondissement. 

Wij zijn eyeneens nagegaan of het in gavel van schade 
is gekomen tot eon schaderegeling. Nog meer dan bij de 
vaststelling van het schadebedrag zijn wij hierbij ge-
confronteerd met ontbrekende 'gegevens: slechts in de 
helft van de geyallen kon achterhaald worden of or eon 
schaderegeling tot stand is gekomen. Hieruit is naar vo-
ren gekomen dat grofweg in iets moor dan een vijfde van 
de gevallen wear schade geconstateerd is, eon schadere-
geling is gerealiseerd. 



3.4 Letsel 

In bijna vier vijfde (78.7%) van de gevallen was er 
geen sprake van letsel. In 13% van de gevallen was dat 
onbekend an in 8.4% is wel letsel geconstateerd. Daarbij 
ging het voornamelijk am lichamelijk letsel dat via EHBO 
of langs poliklinische weg kon worden behandeld (zie ook 
bijlage 5, tabel 8). Bij ongeveer 2% van de gevallen 
ging het om lichamelijk letsel, waarvoor een ziekenhuis7 
opname van maximaal drie weken noodzakelijk bleak. 
Dergelijke gevallen deden zich voor in Amsterdam, 
Groningen en Zutphen. 

Tussen het zich voordoen van lichamelijk letsel en 
het opgelegde aantal uren bestaat geen enke1 verband: er 
wordt niet systematisch meer of minder uren opgelegd. 
Wanneer wij nagaan of jongeren die een delict hebben ge-
pleegd waarbij sprake is van lichamelijk letsel, vaker 
een alternatieve sanctie opgelegd hebben gekregen waarin 
het verzorgings- of verplegingsaspect een belangrijke 
rol speelt, dan blijkt dat slechts een jongere een alter-
natieve sanctie van die aard heeft uitgevoerd. De andere 
jongeren hebben voor het overgrote deal (88.8%) 
onderhouds-,.schilder- of reparatiewerk of werkzaamheden 
van huishoudelijke aard verricht. Slechts bij een jon-
gere waarbij sprake was van toegebracht letsel ward een 
leerproject toegepast. Een jongere kreeg een combineitie 
van werk- en leerproject. 

3.5 Voorlopige hechtenis 

Voor het onderzoek is nagegaan of jongeren op wie een 
alternatieve sanctie ward toegepast, in voorlopige 
hechtenis hebben gezeten en de duur van die eventuele 
voorlopige hechtenis (zie ook bijlage 5, tabel 9). Let 
wel, inverzekeringstelling is niet geregistreerd. 

Bij 80 van de 432 jongeren is voorlopige hechtenis 
toegepast (18.5%). De duur ervan varieerde van een dag 
tot meer den twee waken. De meeste jongeren zijn maximaal 
zes dagen preventief gehecht geweest. 

Het is overigens niet zo dat alle 80 jongeren hun al-
ternatieve sanctie uitvoerden in het kader van schorsing 
van de voorlopige hechtenis (zie verderop in dit 
rapport). Het gaat hier om alle jongeren die in verband 
met het gepleegde delict waarvoor zij uiteindelijk een 
alternatieve sanctie opgelegd kregen, in voorlopige 
hechtenis zijn geplaatst. 

Met name in het arrondissement Amsterdam is een aan-
zienlijk percentage van de jongeren die een alternatieve 
sanctie opgelegd kregen, voorlopig gehecht geweest: 
61.7%. Dit is in zoverre niet verwonderlijk, omdat in 
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vergelijking met de andere proefarrondissementen in Am-

sterdam voorlopige hechtenis vealvuldig wordt toegepast. 

Rotterdam neemt de tweede pleats in watt betreft het can-
tal voorlopige hechtenissen voorafgaand aan de alterna-

tieve sancties. Dit is tevens het grovel ten aanzien van 

de toepassing van voorlopige hechtenis in het algemeen 
(voor cijfers zie Criminaliteit S Strafrechtspleging 
1982-1983, CBS 1984). 

Het merendeal van de voorlopige hechtenissen in Am-

sterdam duurde zes dagen of Tenger. In Groningen on 

Zutphen was het aantal dagen voorlopige hechtenis het 
laagst. Maken wij ook hierbij eon vergelijking met de 

cijfars door hat CBS gepubliceerd, dan zien wij dat in de 
205 proefarrondissamenten in 1983 de voorlopige hechte-
nis gemiddeld 40 dagen bedroeg. De onderzoekgegevens 

laten daarentegen zien dat slechts 20% van de jongeren 

die in voorarrest verbleven, langer dan twee woken voor-
lopig gehecht zijn geweest. Men ken dus concluderen dat 

jongeren die een alternatieve sanctie hebben uitgevoard 
relatief korte tijd in voorarrest hebben gezaten. 

Van de jongeren die eon leerproject oppelegd kregen, 

is 43.8% voorlopig gehecht geweest; bij de jongeren die 
een werkproject hebben uitgevoerd was dat 18.5% (zie ook 

bijlage 5, tatted 10). Dat dit percentage bij de jongeren 
met een learproject zoveel hoger ligt, wordt voor een be-

langrijk deel veroorzaakt door de gang van zaken in het 

arrondissement Amsterdam. In dit arrondissement zijn de 

meeste leerproject toegepast; wij zien tevens dat or 

vergeleken not de overige arrondissementen vealvuldiger 
voorlopige hechtenis is toegepast. 

Tot slot blijkt or een duidelijk verband to bestaan 
tussen het felt dat or sprake i5 (geweest) van voorlopige 
hechtenis an het opgelegde aantal uran alternatieve 

sanctie. In tabel 17 wordt eon overzicht apemen (voor 

eon uitsplitsing near arrondissement zie bijlage 5, ta-
bel 11). 

Tabel 17:  Aantal opgelegde uren (gemiddeld) 

Voorlopige hechtenis 	 aantal uren 

wel voorlopige hechtenis 	 64.4 
goon voorlopige hechtenis 	 47.3 

Jongeren die in voorarrest hebben gezeten, kregen men al-

ternation sanctie die gemiddeld 17 uur langer duurda dan 
die van jongeren die niet in voorarrest hebben gezeten. 

Hoewel het moeilijk is eon direct verband aan to wijzen 

tussen de ernst van het gepleagde delict an hat aantal 



uren van de alternatieve sanctie (voornamelijk omdat de 
ernst van het delict niet eenvoudig is vast te stellen), 
zou men kunnen spreken van een tendens in meer uren al-
ternatieve sanctie bij ernstiger delicten, mits het toe-
gepast zijn van voorlopige hechtenis als indicatie wordt 
opgevat voor een ernstiger delict. 
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4 JUSTITIEEL VERLEDEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het justitiele 
verleden van de jongeren. De volgende vragen komen aan de 
orde: ging het bij het opleggen van alternatieve 
sancties voornamelijk om first offenders (jongeren die 
voor het eerst met justitie in aanraking komen) of juist 
om recidivisten. Is er wat dit aangaat verschil tussen 
de diverse proefarrondissementen. Ook wordt gekeken of 
er een onderscheid is tussen recidive en de aard van de 
gepleegde delicten en of dit onderscheid van invloed is 
op de aard van de opgelegde alternatieve sanctie of op 
het aantal uren. Tenslotte wordt nagegaan hoe de zaak is 
afgedaan bij die jongeren die recidiveerden ten tijde 
van hun laatste justitiele contact (dat wil zeggen niet 
het contact dat leidde tot de alternatieve sanctie, maar 
het contact dat daaraan vooraf ging). 

4.1 Recidivisten versus first offenders 

Onder recidivisten worden die jongeren verstaan, die 
herhaaldelijk in contact met justitie zijn geraakt; dat 
wil zeggen contacten met de OvJ of met de kinderrechter. 
Politiecontacten voor feiten op het niveau van de poll-
tie geseponeerd of die anderszins zijn afgedaan, worden 
niet meegerekend. 
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label 18:  Aantal eerdere justitiele contacten 

Eerdere contacten (%) 

goon eerdere contacten 	200 	(46.3) 
eenmaal eerder 	 85 	(19.7) 
tweemaal eerder 	 56 	(13.0) 
drie tot vijfmaal eerder 	55 	(12.7) 
moor dan vijf meal eerder 	18 	( 4.2) 
onbekend 	 18 	( 4.2) 

Totaal 432 	(100 ) 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bijna de helft (46.3%) 
van de jongeren die eon alternatieve sanctie kregen, 
daarbij voor het eerst mat justitie in aanraking waren 
gekomen. De arrondissementen onderscheiden zich 
duidelijk van elkaar wet betreft het opleggen van alter-
nation sancties aan al dan niet recidivisten (zie oak 
bijlage 5, tabel 12). 

In de arrondissementen Rotterdam en Zutphen blijkt 
het merendeel van de jongeren die eon alternatieve sane-
tie kregen, first offender to zijn (respectievelijk 
65.5% en 53.5%). Zoals blijkt uit voorgaande hoofd-
stukken is daarbij eon duidelijk verband ean te wijzen 
met de leeftijd van de jongeren, die juist in doze twee 
arrondissementen het laagst is. Het kleinste aantal 
first offenders vinden wij in Amsterdam en Arnhem (res-
pectievelijk 21.7% en 32.5%). Tevens vindt men in het 
arrondissement Amsterdam de jongeren met het grootste 
aantal eerdere justitiele contacten. In de arrondisse-
menten Arnhem on Leeuwarden treft men eveneens vrij hoge 
racidivecijfers aan (respectievelijk 30.0% on 30.8% van 
de jongeren had drie of moor carder° justitiele contacten 
achter de rug). 

Ten aanzien van de aard van de opgelegde alternatieve 
sanctie ziet men dat 66.7% van de jongeren, die eon leer-
project kregen, reeds eerder met justitie in aanraking 
waren geweest (zie bijlage 5, tabel 13). Yoor de jongeren 
die eon werkproject uitvoerden bedroeg dit percentage 
slechts 50.8. Oak hier zien wij echter dat het percentage 
jongeren dat recidiveerde en eon leerproject kreeg, be-
invloed is door de situatie in het arrondissement 
Amsterdam. In dit arrondissement hebben wij veel jon-
geren aangetroffen, die recidiveerden en, zoals bekend, 
zijn in dit arrondissement near verhouding veal leerpro-
jecten toegepast. 

Plaatsen wij de mate van eventuele recidive tegenover 
het oppelegde aantal uren dan kunnen wij eon duidelijk 
verband constateren (zie ook bijlage 5, tabel 14). Van de 
first offenders kregen de meeste jongeren tussen de 6 en 



40 uur; slechts 6.6% van hen kreeg moor den 80 uur. Van 
de jongeren die drie of meermalen met justitie in aan-
raking waren geweest, kreeg 33.3% tussen de 6 en 40 uur 
tegen 24.7% meer dan 80 uur. De categorie jongeren die 
eon- of tweemaal hadden gerecidiveerd treffen wij hier 
tussenin aan wat het aantal uren betreft. 

4.2 Aard van de gepleegde delicten 

Van de jongeren die eon agressief delict hebben ge-
pleegd (waarvoor zij een alternatieve sanctie opgelegd 
hebben gekregen), was 52.6% al eons eerder met justitie 
in aanraking geweest. Van de jongeren die een 
vermogensdelict hebben gepleegd, was dat 47%. Ook is na-
gegaan wat de aard van de delicten is geweest, waarvoor 
zij al eerder met justitie in aanraking zijn gekomen. Dit 
is nagegaan tot maximaal vijf justitiele contacten voor-
afgaand eon het contact, waarbij de alternatieve sanctie 
is opgelegd. In tabel 15 van bijlage 5 wordt hiervan eon 
overzicht gegeven. Zoals verwacht scoren 
vermogensdelicten en agressieve delicten het hoogst; 
respectievelijk 94 (45.4%) en 42 (20.8%) jcingeren zijn 
eenmaal .  eerder in contact met justitie geweest voor eon 
vermogens- of eon agressief delict. Ook ten aanzien van 
de jongeren die reeds meermalen met justitie in aan-
raking kwamen, gold dat dit voornamelijk ten gevolge van 
gepleegde vermogensdelicten en agressieve delicten was 
gebeurd (respectievelijk 70.9% en 18.4%). 

4.3 Aldoening laatste justitieel contact 

Nagegaan is hoe de afdoening is geweest bij het 
laatste justitiele contact van de jongeren die eerder 
met justitie to maken hebben gehad. 

Ter verduidelijking het volgende: bij het registreren 
van de afdoening is de volgende vuistregel aangehouden. 
Bij de combinatie van een voorwaardelijke met een on-
voorwaardelijke straf is als afdoening genoteerd de 
strafsoort die als onvoorwaardelijk werd opgelegd. Dit 
betekent dat de categorie 'voorwaardelijk' uitsluitend 
voorwaardelijke straffen, niet gecombineerd met een an-
dare straf, bevat. De categorie 'onvoorwaardelijk' 
daarentegen behelst de zuiver onvoorwaardelijke straffen 
en de combinaties van onvoorwaardelijke straffen met 
voorwaardelijke straffen (zie ook bijlage 5, tabel 16). 
Van de zaken word 60.6% afgedaan met een voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk sepot (respectievelijk 6.5% en 
54.1%). Een onvoorwaardelijke boete word in 14.6% van de 
gevallen opgelegd en een onvoorwaardelijke vrijheidstraf 
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in 10.3% van de gevallen. Jongeren die eon voor -
waardelijke boete, eon berisping, eon maatregel of eon 
transactie opgelegd kregen, zijn goring in aantal. Hier -
bij moot warden opgemerkt dat doze laatste straffen en 
maatregelen toch al weinig warden opgelegd. Per arron-
dissement bekeken blijkt dot het aantal 
(onvoorwaardelijke) sepots al, afdoening in de arrondis-
sementan Rotterdam. Leeuwarden en Amsterdam leap is in 
vergelijking met de landelijke gemiddelden: respec -
tievelijk 40.7%, 50.0% en 52.7% tegenover 76% els 
landelijk gemiddelde (C85-cijfers over 1981). Oak de 
andere arrondissementen kwamen beneden dat gemiddelde 
uit, met els uitzondering het arrondissement Arnhem dat 
juist hetzelfde percentage els het gemiddelde to zien 
gaf. In het arrondissement Amsterdam werd bij 23.7% van 
de gevallen het justitiele contact voorafgaand aan de 
alternatieve afdoening afgedaan met eon onvoor-
waardelijke vrijheidstraf. In Arnhem kreeg goon enkele 
jongere eerder een onvoorwaardelijke vrijheidstraf. 

In het arrondissement Rotterdam was in 29.6% van de 
gevallen in een eerder stadium een onvoorwaardelijke 
boete oppelegd; in Zutphen zien wij wat dit betreft eon 
percentage van 19.4%. 

Hieruit kan men concluderen dat -met name waar het 
goat on het relatief vrij lage percentage gevallen dat 
word afgedaan met eon sepot en de relatief vrij hoge per-
centages onvoorwaardelijke straffen (eventueel gecom-
bineerd met eon voorwaardelijk gedeelte)- alternatieve 
sancties oak opgelegd zijn aan jongeren, die in het ver-
leden eon 'zware' sanctie gekregen hebben. 



JUSTITIEEL KADER 

In dit hoofdstuk wordt eon overzicht gegeven van wie 
de alternatieve sancties heeft opgelegd en in welk kader 
zij zijn opgelegd.°I Ook wordt ingegaan op de tijd die 
verlopen is tussen het plegen van het delict en de uit-
voering van de alternatieve sancties, onderscheiden naar 
wie de alternatieve sanctie opgelegd heeft. Tevens wordt 
nagegaan of er eon onderscheid to zien is in de aard van 
de opgelegde alternatieve sanctie en het aantal opge-
legde uren tussen de alternatieve sancties die door de 
kinderrechter zijn opgelegd en de alternatieve sancties 
die met de OvJ zijn overeengekomen. Vervolgens wordt be-
keken of er eon verband bestaat tussen factoren als 
leeftijd van de jongere, justitieel verleden en aard van 
het gepleegde delict met het kader waarin de alternatieve 
sanctie is toegepast. 

Tot slot wordt beschreven in hoeverre bij de zoge-
naamde 'officiersmodellen' eon advocaat is ingeschakeld. 

5.1 Kader waarbinnen de alternatieve sancties zijn opgelegd 

Volgens het 'Raamwerk van uitgangspunten en richt-
lijnen voor de experimenten met alternatieve sancties 
voor strafrechtelijk minderjarigen' dient de toepassing 
van de alternatieve sanctie te gebeuren in het kader van: 

— eon voorwaardelijk sepot; 
— eon uitstel van de beslissing tot al dan niet ver-

volgen; 
— eon schorsing van de voorlopige hechtenis of 
— eon uitstel van vonniswijzing. 

In de tabellen 19 en 20 worden de alternatieve sancties, 
respectievelijk opgelegd door de OvJ on door de kinder-
rechter weergegeven, opgesplitst naar kader en naar ar-
rondissement. 

°I Van drie zaken is onbekend door wie ze zijn opgelegd. 
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label 19: Alternatieve sancties opeelegd door de OvJ (in absolute aan-
tallen; N=116) 

Arrondissement 	voorwaardelijk 	uitstel vervol- 	na dienstverlening 
sepot 	 gingsbeslissing 	onvoorwaardelijk 

sepot 

Amsterdam 	 1 
Arnhem 	 2 	 5 
Groningen 	 20 
Leeuwarden 	 4 	 1 
Rotterdam 	 1 	 15 
Zutphen 	 2 	 65 

Totaal 	 7 	 44 	 65 

Uit tabel 19 blijkt dat 116 van de 432 (dat is 27%) al-
ternation sancties tot stand gekomen is via de OvJ. 

In hot arrondissement Zutphen hanteerde men bij hut 
toepassen van eon alternatieve sanctie een variant op de 
door de Werkgroep Slagter voorgeschreven toepassingska-
ders nl. 'indien dienstverlening near behoren vervuld 
onvoorwaardelijk Mot vervolgen'. Wat hot aantal tongs-
paste alternatieve sancties via het officiersmodel 
betreft scoort het arrondissement Zutphen naar ver-
houding het hoogst met 67 altornatieve sancties (66.3X) 
gaveled door het arrondissement Groningen met 20 
(25.3%). In het arrondissement Amsterdam is in de periode 
van de registratie slechts eon enkale alternatieve sanc-
tie overeengekomen met de Dv.). Roden hiervan is dat 
Amsterdam pas tegen hat einde van de registratiefase met 
deze toepassingsmodaliteit is gaan worken. 

Van de modaliteit 'voorwaardelijk sepot' als toe-
passingskader is slechts in goringe mate gebruik 
gemaakt. 



label 20:  Alternatieve sancties opgelegd door de kinderrechter (in 
absolute aantallen; N=313) 

Arrondissement schorsing 	 uitstel 	 anders 
voorl.hecht. 	vonn.wijzing 

Amsterdam 	 21 	 37 
Arnhem 	 3 	 28 	 2 
Groningen 	 1 	 58 
Leeuwarden 	 32 	 1 
Rotterdam . 	 10 	 85 	 1 
Zutphen 	 33 	 1 

Totaal 	 35 	 273 	 5 

734 (dat is 313 van de 432) van de alternatieve sancties 
is opgelegd door de rechter. Dit gebeurde voornamelijk in 
het kader van 'uitstel vonniswijzing'. In het arrondis-
sement Amsterdam zijn relatief veel alternatieve 
sancties opgelegd in het kader van 'schorsing van voorlo-
pige hechtenis', nl. 35.6%. In de arrondissementen 
Leeuwarden en Zutphen kwam deze variant niet voor. De ru-
briek 'anders' behelst vier alternatieve sancties die 
opgelegd zijn in het kader van bijzondere voorwaarden 
bij een voorwaardelijke veroordeling en een alternatieve 
sanctie waarvan hoger beroep is aangetekend bij het Hof. 

5.2 Tijd verlopen tussen het plegen van het delict en de 
uitvcering van de alternatieve sanctie 

Nagegaan is of het felt dat een alternatieve sanctie 
is toegepast door de OvJ of de kinderrechter van invloed 
is op de tijd verlopen tussen het plegen van het delict 
en de uitvoering van de alternatieve sanctie, op het aan-
tal opgelegde uren en op de keuze tussen een werk- of een 
leerproject. 

De tijd verlopen tussen het plegen van het delict en 
de uitvoering van de alternatiesie sanctie is bij het 
officiersmodel veelal korter den bij het rechtersmodel 
(zie bijlage 5, tabel 17). Bij 90.5% van de alternatieve 
sancties, die overeengekomen zijn met de OvJ, is binnen 
een jaar na het plegen van het delict de alternatieve 
sanctie uitgevoerd. Het zwaartepunt ligt tussen de vier 
en zes maanden na het plegen van het delict (38.7% van de 
gevallen). 

Bij de alternatieve sancties opgelegd door de kinder-. 
rechter is in 81.2% van de gevallen binnen een jaar na 
het plegen van het delict een aanvang gemaakt met de uit-
voering van de alternatieve sanctie. Wel is er in de tijd 
minder duidelijk een piek waarneembaar dan bij het 
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officiersmodel. Bij het rechtersmodel is in de Borst° 
maanden no het plegen van het delict hat aantal uitge-
voerde alternatieve sancties grater don bij het 
officiersmodel. Dit kan voor eon belangrijk deel toege-
schreven warden aan de alternatieve sancties die ogee-
legd warden in het kader van schorsing van de voorlopige 
hechtenis. 

5.3 Aard en omvang van de alternation sanctles 

Ten aanzien van hat aantal oggelegde uren per model 
ligt het gemiddelde aantal uren dat door de OvJ wordt op-
gelegd aanzienlijk lager dan het aantal uren oppelegd 
door de rechter (respactievelijk 37.3 en 55.6 uur). Mat 
de verdeling over de arrondissementen betreft ziet men 
dat het gemiddelde aantal uren opgelegd door de OvJ in 
het arrondissement Rotterdam (23.2 uur) het laagst is 
en dot or in dat arrondissement sprake is van de kleinste 
afwijking van dit gemiddelde. In de arrondissementen 
Zutphen on Arnhem zijn gemiddeld moor uren oggelegd door 
de OvJ (respectievelijk 41.7 en 41.4 uur) en zijn de af-
wijkingen van dit gemiddelde ook grater. Wat de 
alternatieve sancties opgelegd door de rechter betreft 
liggen de gemiddelden per arrondissement aanzienlijk ho-
ger. De arrondissementen Zutphen on Arnhem scoren het 
hoogst met respectievelijk een gemiddelde van 79.9 on 
79.06 uur. In de arrondissementen Rotterdam on Groningen 
zijn de gemiddelden het laagst: 43.6 on 46.6 uur. De 
afwijkingen van het gemiddelde zijn eveneens het kleinst 
in de arrondissementen Rotterdam en Groningen on het 
hoogst in het arrondissement Leeuwarden. Concludarend 
ken men stollen dot het model waarbinnen de alternation 
sanctie wordt toegepast on het arrondissement factoren 
zijn die stork samenhangen met het aantal opgelegde 
uren. 

2.6% van de alternatieve sancties overeengekomen not 
de OvJ heeft de vorm van een leerproject gekregen, de 
overige 97.4% bestond uit werkprojecten. Bij de alterna-
tieve sancties opeelegd door de rechter word 4.2% eon 
leerproject. 95.8% eon werkproject on 1.6% eon combine-
tie van work- on leerproject. Met andere woorden de 
kinderrechter legde iets vaker eon learproject of een 
combinatie van leer- on werkproject op dan de OvJ. 

De vraag kan gesteld warden of de aard van de ge-
pleegde delicten van invload is op het kader waarin de 
alternatieve sanctie plaatsvindt. Bekijken wij de aard 
van de tenlastegelegde delicten dan lijkt deze goon in-
vloed uit to oefenen op een eventuele voorkeur voor het 
rechters- don wel het officiersmodel. Zo vinden wij zo-
wel de vermogens- als de agressi eve delicten in dezelfde 
verhouding terug binnen de beide modellen. 



Opsplitsing van de alternatieve sancties naar de 
leeftijd ten tijde van het (laatste) delict maakt 
duidelijk dat oudere jongeren vaker een alternatieve 
sanctie in het kader van het rechtersmodel opgelegd 
krijgen. Bij de jongste categorie jongeren vindt de al-
ternatieve sanctie meestal pleats in het kader van het 
officiersmodel. 

5.4 Inschakeling van een advocaat 

Nagegaan is in hoeverre er bij de alternatieve 
sancties die opgelegd zijn in het kader van het 
officiersmodel, een advocaat is ingeschakeld. Dit bleek 
in 35 van de 116 gevallen gebeurd te zijn (26.7%). label 
21 geeft een overzicht per arrondissement. 

label 21: Inschakeling 	van 	advocaat 	bij 
officiersmodel (in absolute aantallen) 

Arrondissement advocaat 	geen advocaat 

Amsterdam 	 1 
Arnhem 	 7 
Groningen 	 3 	 17 
Leeuwarden 	 2 	 3 
Rotterdam 	 16 
Zutphen 	 2 	 65 

Totaal 31 	 85 

Ten aanzien van de categorie jongeren die een alterna-
tieve sanctie verrichtte in het kader van het 
officiersmodel was 64.2% first-offender; voor het 
rechtersmodel bedroeg dit 42.67.. 

Men dient zich bij dit alles steeds te realiseren dat 
het toepassen van alternatieve sancties in het kader van 
het officiers- dan wel het rechtersmodel arrondisse-
mentsgebonden lijkt. 

In de arrondissementen Arnhem, Rotterdam en Amsterdam 
(voor zover over dit laatste arrondissement nu reeds jets 
te zeggen is) wordt systematisch bij de afspraak een al-
ternatieve sanctie volgens het officiersmodel toe te 
passen, een advocaat toegevoegd (zie ook de tijdlijnen). 
In de overige arrondissementen gebeurt die toevoeging 
meer incidenteel. 
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6 DEFINITIEVE AFDOENING 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op 	w;:rze van 
definitieve afdoening.°I Er wordt onderscheid gemaakt 
near rechters- en officiersmodel on near wel of niet vol-
gens plan beeindigd zijn van de alternatieve sanctie. De 
definitieve afdoeningen door de kinderrechter worden per 
arrondissement besproken. Aan het eind van dit hoofdstuk 
wordt kort ingegaan op de manier waarop de zaak afgedaan 
is voor degenen die bij hetzelfde delict waren betrokken. 

6.1 Zaken door de OvJ afgedaan 

label 22 geeft weer hoe de definitieve afdoening 
luidde van zaken die door de OvJ zijn afgedaan. 

label 22:  Definitieve afdoening door de OvJ (in absolute aantallen; N=112) 

Arrondissement voorwaardelijk 	onvoorwaardelijk 	extra 	Totaal 
sepot 	 sepot 	 uren 

Amsterdam 
Arnhem 
Groningen 
Leeuwarden 
Rotterdam 
Zutphen 2 

	

1 	 1 

	

7 	 7 

	

19 	 19 

	

5 	 5 

	

17 	 17 

	

60 	 1 	63 

Totaal 2 	 109 	 1 	112 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat 112 zaken (27.2% van 
het totaal aantal afdoeningen) afgedaan zijn door de OvJ. 

Drie van doze zaken zijn niet volgens plan beeindigd. 
Bij eon jongere is als gevolg daarvan de alternatieve 

°I Van 18 zaken was de definitieve afdoening nog niet be-
kend op het moment van afsluiting van de 
dataverzameling. 
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sanctie met eon aantal uren verlengd, bij twee andere 
jongeren word de zaak toch nog onvoorwaardelijk 
geseponeerd. 95.6% van de zaken die wel volgens plan zijn 
verlopen, is onvoorwaardelijk geseponeerd. 

6.2 Zaken door de kinderrechter afgedaan 

302 zaken (dit is 72.8% van het totaal) zijn door de 
kinderrechter afgedaan. In tabel 23 wordt eon overzicht 
van die afdoeningen gegeven. 

Tabel 23:  Definitieve afdoening door de kinderrechter (in absolute aan-
taller,: N=302) 

Arrondissement 	voorw. 	onv. 	onvoorw. 	schuldig- 	vrij- 	enders 
vrijh. 	vrijh. 	boete 	verklaring 	spraak 
straf 	straf 	 z. str. 

Amsterdam 	 10 	17 
Arnhem 	 27 	3 
Groningen 	 3 	3 	34 
Leeuwarden 	23 	1 
Rotterdam 	 83 	5 
Zutphen 	 22 

15 

4 

15 
3 

16 
2 

1 	, 	5 
10 

Totaal 168 	29 	34 	 19 	 1 	51 

Van de 302'zaken door de kinderrechter afgedaan zijn er 
47 (15.6X) niet volgens plan verlopen. (Voor eon over-
zicht per arrondissement van de zaken die niet volgens 
plan zijn verlopen: zie bijlage 5, tabel 18). Uit tabel 
23 blijkt dat ruim 50% van de zaken is afgedaan met gen 
voorwaardelijke vrijheidstraf. Van de zaken die op daze 
wijze zijn afgedaan, zijn 12 alternatieve sancties niet 
volgens plan verlopen. De onvoorwaardelijke vrijheid-
straf is enerzijds opgelegd bij zaken waarvan de 
alternatieve sanctie niet volgens plan is verlopen (19 
meal) en anderzijds is zij toegepast bij jongeren die in 
voorarrest gezeten hadden. De categorie 'enders' sleet 
hoofdzakelijk op combinaties van voorwaardelijke met on-
voorwaardelijke straffen en op alternatieve sancties 
opgelegd in het kader van eon bijzondere voorwaarde bij 
een voorwaardelijke veroordeling. 

Bij de registratie van de gegevens is behalve naar de 
aard van de opgelegde sanctia ook gekeken naar de duur 
van eon eventuate vrijheidstraf, naar de hoogte van de 
opgelegde boetes on near de eventuele proeftijd bij eon 
voorwaardelijke veroordeling. 



6.2.1 Amsterdam 

6.2.2 Arnhem 

In het navolgende zullen -per arrondissement- de 
grenzen warden aangegeven waartussen de opgelegde 
straffen varieerden. Voor een beschrijving per arrondis-
sement is gekozen, omdat -zoals ook uit tabel 23 blijkt-
zich in de arrondissementen duidelijke beleidslijnen 
hebben afgetekend. 

In het arrondissement Amsterdam is na het volbrengen 
van de alternatieve sanctie meestal een schuldigverkla-
ring zonder oplegging van straf uitgesproken of is een 
voorwaardelijke vrijheidstraf opgelegd varierend van 
twaalf dagen arrest tot drie maanden tuchtschoolstraf 
met een proeftijd van eon dog. In een aantal gevallen 
waarbij sprake was van volgens plan beeindigen van de al-
ternatieve sanctie blijkt toch eon onvoorwaardelijke 
vrijheidstraf te zijn opgelegd. Zoals reeds eerder aan-
gegeven bleek dit to maken to hebben met de dagen 
voorarrest die bij de uiteindelijke afdoening omgezet 
zijn in dagen onvoorwaardelijke vrijheidstraf. In een 
enkel geval bestond deze samenhang met voorarrest niet 
en was er derhalve sprake van eon alternatieve en een 
traditionele sanctie. 

Bij de alternatieve sancties die niet volgens plan 
zijn beeindigd, is in eon geval eon andere alternatieve 
sanctie opgelegd. In de andere gevallen is een onvoor-
waardelijke vrijheidstraf opgelegd varierend van vier 
dagen arrest tot tien weken tuchtschoolstraf, eventueel 
gekoppeld aan eon voorwaardelijke straf met eon proef-
tijd van maximaal twee jaar, of is toch uitsluitend eon 
voorwaardelijke vrijheidstraf opgelegd, maar dan met een 
proeftijd tot maximaal twee jaar. 

In het arrondissement Arnhem is in alle gevallen 
waarbij de alternatieve sanctie volgens plan is verlopen 
eon voorwaardelijke vrijheidstraf opgelegd varierend van 
zeven dagen arrest tot vier maanden tuchtschoolstraf met 
een proeftijd van drie maanden. Ook hier vond in een aan-
tal gevallen eon combinatie van voorwaardelijke en on-
voorwdardelijke vrijheidstraf plaats in verband met 
eerder uitgezeten voorar'rest. Hierbij varieerde de 
proeftijd tussen drie maanden en eon jaar. 

Indien de sanctie niet volgens plan is uitgevoerd, is 
in alle gevallen eon onvoorwaardelijke vrijheidstraf op-
gelegd varierend'van tien dagen arrest tot drie maanden 
tuchtschoolstraf (in eon geval . van eon niet volgens plan 
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beeindigde alternatieve sanctie is doze in het kader van 
eon bijzondere voorwaarde bij het eindvonnis oppelegd. 

6.2.5 GroninaeR 

In hat arrondissement Groningen is bij de volgens 
plan uitgevoerde alternation sanctie steeds con onvoor-
waardelijke boete opgelegd ten bedrage van fl. 5.-. In 
eon pear gevallen i5 doze gecombineerd met eon voor-
waardelijke tuchtschoolstraf van eon maand met can 
proeftijd van twee jaar. 

Indian de alternation sanctie niet volgens plan is 
beeindigd, is of eon voorwaardelijka vrijheidstraf 
varierend van zeven dagen arrest tot drie maanden tucht-
schoolstraf -met con proeftijd van twee jaar- opeelegd, 
of eon onvoorwaardelijke vrijheidstraf varierend van ze-
von dagen arrest tot elf waken tuchtschoolstraf, 
eventueal nog pecombineerd met eon voorwaardelijke 
vrijheidstraf met eon proeftijd van twee jaar. 

6.2.4 Leeuwarden 

In hat arrondissement Leeuwarden is de alternation 
santio meestal afgedaan met eon voorwaardelijke 
vrijheidstraf varierend van eon dog arrest tot drie 
maanden tuchtschoolstraf met een proeftijd van eon dag. 
In enkele gevallen is eon proeftijd opgelegd van men 
jaar. In eon gavel is can voorwaardelijke boete opgelegd 
met eon dag proeftijd. Eon zaak is afgedaan mat berisping 
(door de kinderrechter). 

Bij niet slagen van de alternation sanctie ward een 
onvoorwaardelijke arreststraf opgelegd van vier dagen. 

6.2.5 Rotterdam 

In het arrondissement Rotterdam is bij beeindiging 
volgens plan do alternatieve sanctie meestal afgadaan in 
de vorm van eon voorwaardelijke vrijheidstraf varierend 
van vijf dagen arrest tot acht waken tuchtschool met eon 
proeftijd van eon dog (eventueel aangavuld met eon veer-
waardelijke of eon onvoorwaardelijke boate). 

Evenals in het arrondissement Amsterdam is in be-
paalde gavallen waarin de alternatieve sanctie niet vol-
gens plan is verlopen, eon voorwaardelijke vrijheidstraf 
opgelegd. maar dan met eon langere proeftijd (varierend 
van zeven dagen tot twee jaar) waarbij de proeftijd ook 
dienst kon doen als pariode waarbinnen het resterend 



aantal uren alternatieve sanctie volgemaakt moest 
warden. Daarnaast zijn bij het Kiet slagen van de alter-
natieve sanctie ook onvoorwaardelijke vrijheidstraffen 
opgelegd varierend van vhf -dagen tot veertien dagen 
arrest. Driemaal is eon onvoorwaardelijke boete opgelegd 
(varierend van fl. 25,- tot fl. 250,-) gecombineerd met 
eon voorwaardelijke vrijheidstraf. 

6.2.6 Zutphen 

In het arrondissement Zutphen tenslotte luidde de af-
doening van de alternatieve sanctie door de rechter 
meestal 'voorwaardelijke vrijheidstraf' varierend van 
men week arrest tot drie maanden tuchtschool met eon 
proeftijd van drie maanden; in eon geval met eon proof-
tijd van twee jaar. Oak wanneer eon voorwaardelijke 
boete word opgelegd (varierend van fl. 100,- tot fl. 
500,-) gold eon proeftijd van drie maanden. 

Concluderend kan men stollen dat de meeste proefar-
rondissementen hebben geopteerd voor eon voorwaardelijke 
vrijheidstraf ter afdoening van de volgens plan beein-
digde alternatieve sancties. De proeftijd varieerde 
echter per arrondissement. De arrondissementen 
Amsterdam, Leeuwarden en Rotterdam legden proeftijden op 
van men dag; in de arrondissementen Arnhem en Zutphen 
golden doorgaans proeftijden van drie maanden. Men zou 
kunnen zeggen dat de proefarrondissementen de zaak ge-
woonlijk definitief afdoen met de straf die ze opgelegd 
zouden hebben indien or geen mogelijkheid geweest was 
tot alternatieve afdoening - maar dan voorwaardelijk. 
De proeftijd dient in dit geval als duidelijk her-
kenningsteken voor de alternatieve afdoening. Doze 
conclusie gaat echter niet op voor het arrondissement 
Groningen. In dit arrondissement legde men in alle ge-
vallen eon onvoorwaardelijke boete op ten bedrage van 
fl. 5,-, onafhankelijk van de aard van het gepleegde 
delict of de persoon van de dader. 

6.3 Afdoening mededaders 

Tot slot is ,gepoogd na to gaan hoe de andere betrok-
kenen bij een groepsdelict or van af gekomen zijn. In een 
derde van de gevallen is niet bekend hoe de zaak voor de 
anderen afliep of waren or goon mededaders. In ongeveer 
eon vierde van de gevallen kregen alle andere leden van 
de groep eveneens eon alternatieve sanctie; in ongeveer 
eon derde van de gevallen kreeg men aantal van de groeps-
leden eon alternatieve sanctie, de anderen kregen eon 
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traditionele sanctie of helemaal peen sanctie. In 10% 
van de gevallen kregen de andere groepsleden uitsluitend 
een traditionele sanctie of werd hun zaak geseponeerd. 



7 ERVARINGEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd 
van interviews die gehouden zijn met de diverse betrok-
kenen bij een alternatieve sanctie. De gegevens hebben 
betrekking op 1035 interviews. Over de zes proefarron-
dissementen verdeeld zijn er 302 interviews gehouden met 
de coordinator, 290 met de diverse projectbegeleiders, 
267 met de kinderrechter of de OvJ al near gelang met wie 
de alternatieve sanctie is overeengekomen en 176 inter-
views met jongeren. 

De beschrijving van de interviewgegevens gebeurt als 
volgt. Successievelijk worden alle thema's die in de in-
terviews aangesneden zijn in verschillende paragrafen 
behandeld. Wanneer een theme bij verschillende groepen 
respondenten ter sprake gekomen is worden de gegevens in 
een en dezelfde paragraaf weergegeven met vermelding van 
de groep "respondenten van wie de gegevens afkomstig 
zijn. Aangezien de interviews zijn gehouden can de hand 
van half-gestructureerde vragenlijsten en de moge-
lijkheid bestond op elke vraag een open antwoord te 
geven, is de scala aan antwoorden op een aantal vragen 
zeer groot. In dat geval zijn de antwoorden naderhand in-
gedeeld in een aantal categorieen. De antwoorden die 
dear alsnog niet in ondergebracht konden worden, worden 
afzonderlijk weergegeven op voorwaarde echter dat het 
aantal identieke antwoorden minimaal vijf was'. Anders-
luidende antwoorden die in minder mate voorkwamen zijn 
derhalve achterwege gelaten. 

Achtereenvolgens zullen de overwegingen beschreven 
worden die geleid hebben tot het alternatief afdoen van 
men zaak en de criteria die eon rol hebben gespeeld bij 
de keuze van het projet voor men jongere. Er wordt inge-
gaan op wat de diverse betrokkenen vonden van de uit-
voering van de alternatieve sanctie, welke problemen 
zich hebben voorgedaan en waarom men alternatieve sanc-
tie eventueel voortijdig is beeindigd. 

Verder wordt beschreven in hoeverre de jongere op de 
hoogte was van de gang van zaken rond zijn alternatieve 
sanctie en hoe het project achteraf door de projectbege-
leiders en de justitiele autoriteiten beoordeeld is. Ook 
de mening van de jongere hieromtrent wordt weergegeven. 
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Tenslotte zal warden ingegaan op de taakopvatting van de 
coordinator en de projectbegeleider en op do extra tijd 
die eon alternatieve efdoening de justitiele autori-
taiten gekost beet. 

7.1 Overmegingen omtrent a1ternatieve sancties 

In doze paragraaf wordt beschreven welke overwegingen 
bij de kinderrechters en de OvJ's eon rol hebben gespeeld 
om -bij eon bepaalde jongere- eon alternatieve sanctie 
in pleats van eon traditionele sanctie toe to passen. To-
vans wordt beschreven of expliciet voor eon werkproject 
of voor eon leerproject is gekozen on welke de be-
slissingscriteria waren pm, nadat de keuze eenmaal was 
gemaakt, voor eon bepaald soort project to kiezen. 

7.1.1 Overwegingen met betrekkino tot het toepassen van eon 
alfernatieve sanctie 

Da vraag naar de overwegingen am eon alternatieve 
sanctia toe to passen is door 267 respondenten 
(kinderrechters of OvJ's) beantwoord. Op doze vraag 
konden meerdere antwoorden warden gegeven. In ander-
staande tabel 24 warden de aard van on het aantal ant-
woorden in vier grove categorieen weergegeven (voor gen 
moor gedetailleerde weergave van de antwoorden zie bij-
lege 5. tabel 19). 

label 24:  Aard on aantal van de overwegingen van kinderrechters on 
OvJ's. 

Aard van de overwegingen 	 aantal malen genoemd 

Algemene overwegingen 	 394 

Overwegingen die direct betrekking 
hebben op de situatie van de jongere 308 

Overwegingen die direct betrekking 
hebben op het delict 	 49 

Juridisch-tochnische o eeeee gingen 	21 

Binnen de categorie 'algemene overwegingen' scoorde 
de overweging Ijongere heeft moor aan een dergelijke 
sanctie' het hoogst (167x) gevolgd door de overwegingen 



'de samenleving is ermee gebaat' (85x) en 'alle voor-
stellen zijn het proberen waard' (81x). 

In de categorie overwegingen die direct betrekking 
hebben op de situatie van de jongere scoorde de over-
weging 'first offender' het hoogst (123x). Deze hoge 
score wordt voornamelijk veroorzaakt door de antwoorden 
van kinderrechters en OvJ's in de arrondissementen Rot-
terdam en Zutphen; meer dan 50% van de justitiele 
autoriteiten die zijn geinterviewd, gaf dit antwoord. 

Ook uit de registratiegegevens blijkt dat men in deze 
arrondissementen een alternatieve sanctie vooral ge-
schikt acht voor first offenders. De overwegingen 'jon-
gere krijgt vorming/scholing' (20x genoemd) c.q. 
'werkervaring' (38x), 'jongere hoeft niet wag uit het ei-
gen milieu' (43x) en 'jongere komt in aanraking met eon 
ander milieu' (41x) namen eveneens een belangrijke 
pleats in. Overwegingen die direct betrekking hebben op 
het delict hebben kennelijk vee/ minder vaak een rol ge-
speeld (49x). De belangrijkste overweging binnen daze 
categorie was dat er eon relatie bestond met het delict 
(34x). Overwegingen van juridisch-technische aard kwamen 
in nog mindere mate voor (21x). Enigszins verwant aan de 
vraag welke overwegingen eon rol gespeeld hebben bij het 
opleggen van eon alternatieve sanctie is de vraag Of 
OvJ's en kinderrechters zeker tot vervolging c.q. op-
legging van straf zouden zijn overgegaan Indian de 
mogelijkheid van eon alternatieve sanctie or niet ge-
weest was. 

Doze vraag is door 258 kinderrechters en OvJ's beant-
woord. In 94.6% van de gevallen stelden de justitiele au-
toriteiten dat ze zeker tot vervolging c.q. oplegging van 
straf zouden zijn overgegaan; 1.2% antwoordde ontkennend 
en 4.2% wist het niet zeker. De ontkenningen hadden be-
trekking op eon kinderrechter die een alternatieve 
sanctie verkoos boven eon transactie-voorstel van de 
officier op het driehoeksoverleg. Met andere woorden ook 
in doze gevallen zou or eon justitiele reactie zijn ge-
weest, zij het niet door de kinderrechter maar door de 
OvJ. hit de toelichting op de categorie 'weet niet of tot 
vervolging zou zijn overgegaan' is duidelijk geworden 
dat doze twijfel eveneens veeleer op te vatten is als 
twijfel tussen eon reactie van de OvJ versus eon reactie 
door de kinderrecker on niet een twijfel ten aanzien van 
de vraag 'wel of geen justitiele reactie'. 

hit de antwoorden van de justitiele autoriteiten op 
deze vraag zou geconcludeerd kunnen worden dat eon alter-
natieve sanctie slechts in die gevallen is opgelegd waar-
in ook anders een justitiele reactie op het gepleegde 
delict was . gevolgd. 

79 



80 

7.1.2 Overwegingen met betrekkino tot de kuuze tussen eon 
work- of eon leerproiect 

Aan de coordinator is in elle gevallen gevraagd of de 
keuze tussen eon leerproject of eon werkproject voor de 
jongere is overwogen. In 251 gevallen (83.1%) gaf de 
coordinator aan dat de keuze niet expliciet was over-
wagon. In 12.9% (14=39) van de gevallen was de keuze we! 
overwogen. In 4% van de gevallen bleef onbekend of de 
keuze was overwogen. In die gevallen dat de keuza wel is 
overwogen, is in moor geyallen een leerproject opgeiegd 
dan wanneer de keuze niet overwogen is (n!. 10.3% tegen-
over 1.6X). Opgemerkt moot warden dot het hier om zeer 
geringe aantallen gaat. 

7.1.3 Beslissingscriteria ten aanzien van het soort proiect 

Zoo's blijkt uit het registratiegedeelte wear de ta-
ken van de coordinator omschreven warden, beheert de 
coordinator 'len projectenbank waaruit eon project geput 
kan warden wanneer zich eon jongere aandient die eon al-
ternatieve sanctie wil uitvoeren. Aan de coordinator is 
gevraagd welke criteria zijn gehanteerd om voor eon be-
Paalde jongere eon bepaald project to selecteren. (In 
bepaalde arrondissemanten wordt de keuze van de project-
pleats grotendeels aan de jongere zelf overgelaten -zie 
yerder-, maar de coordinator blijft oak in die gevallen 
uiteindelijk verantwoordelijk). In ongeveer eon derde 
van de gevallen (zie tabel 20 bijlage 5) is uitsluitend 
op basis van algemene criteria voor eon bepaald project 
gekozen: in 11.3% van de gevallen omdat alleen dit pro-
ject voorhanden was) in 22.5% van de gevallen omdat men 
goede ervaringen met dit project had. 14.2% van de 
coordinatoren zei voor eon bepaald project gekozen to 
hebben omdat or eon di recta relatie was met het geplaegde 
delict. In 33.1% van de gevallen is voor eon bepaalde 
projectplaats gekozen OP gronden waarbij yoornamelijk 
rekening gehouden is met de jongere zelf, by. de 
werk-/schoolsituatie van de jongere, de interesse van de 
jongere, woonplaats van de jongere enz.. Dit percentage 
omyat ook de combinaties van prandial die specifiek op de 
jongere zijn gericht met het algemene criterium 'goede 
ervaringen met dit project'. In 18.8% van de gevallen is 
voor eon bapaalde projectplaats gekozen op gronden af-
hankelijk van de mogelijkheden (of. eisen) van het 
project zelf zoals bijvoorbeeld 'project bood kansen de 
jongere wat to leren' of combinaties van doze grand met 
moor algemene gronden. 

Op het criterium dat or eon relatie aanwezig was met 
het delict wordt nader ingegaan omdat ook door de Commis-
sie Anneveldt bonadrukt is dat hiarin een bijzonder pe- 



dagogisch aspect van de alternatieve sanctie schuil zou 
kunnen gaan. 

Aan de coordinatoren is daarom nog eens expliciet ge-
vraagd of bij de keuze van het project rekening gehouden 
is met de aard van het gepleegde delict. In die gevallen 
waarin gesteld word dat er wel eon link aanwezig was, 
ging het voornamelijk am alternatieve sancties uitge-
voerd op de pleats van het delict of in dezelfde gemeente 
waar het delict gepleegd was, of waarbij de jongere ge-
confronteerd word met de directe gevolgen van het 
delict. Derhalve slechts eon vage verwijzing naar de 
aard van het delict. In die gevallen waarin die link niet 
aanwezig was, • is als meest voorkomende reden (58.5%) 
aangegeven dat or goon projectplaats voorhanden was 
waarbij de relatie met het delict duidelijk tot uiting 
kon komen. Als tweede voornaamste reden (16.5%) gaf men 
op dat men de persoonlijke omstandigheden of het per-
soonlijke belang van de jongere doorslaggevender achtte 
bij de keuze van het project, of dat men rekening te 
houden had met het felt dat bepaalde projectplaatsen 
jongeren die eon bepaald delict gepleegd hebben, goon 
alternatieve sanctie in hun instelling willen laten uit-
voeren (5.1%). 

Zoals reeds aangegeven, is aan de jongeren gevraagd 
of zij invloed gehad hebben op de keuze van het project. 
In eon aantal arrondissementen konden de jongeren 
namelijk zelf kiezen uit de beschikbare (of uit eon aan-
tal beschikbare) projecten. 

Van de 174 jongeren die doze vraag beantwoordden 
zeiden 78 (44.8%) to hebben kunnen kiezen uit twee of 
moor projecten. Aan deze laatsten is gevraagd waarom zij 
voor dit project gekozen hadden. 66.2% had hiervoor ge-
kozen omdat het hen leuk work leek en 19.5% omdat het de 
dichtst bij huis gelegen projectplaats was. De overigen 
kozen am andere redenen. 3.9% zei eon ander project ge-
kozen to hebben. 

Aan de jongeren word tevens gevraagd of or volgens hen 
eon •duidelijke relatie aanwezig was met het gepleegde 
delict. 17% antwoordde hierop bevestigend. De grootste 
categorie (70%) van degenen die doze vraag positief 
beantwoordde, vond dat die relatie erin bestond dat hun 
work eon vorm van schadevergoeding inhield voor aange-
bracht nadeel. 

Van de ondervraagde jongeren vond 42.8% dot die link 
met het gepleegde delict wel degelijk aanwezig zou 
moeten zijn; 41.1% vond van niet en 16.1% had hierover 
goon mening. 

Ten slotte is aan de coordinatoren gevraagd of het ge-
makkelijk was geweest om voor de jongeren eon project-
pleats te vinden. In. 93.3% van de gevallen antwoordden de 
coordinatoren goon moeite met het vinden van eon project 
to hebben gehad; in 6.7% was het wel moeilijk geweest. 
Voorzover de cbordinatoren vonden dot het niet moeilijk 
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was geweast, is els voornaamste radon hiervoor genoemd 
dat het project voorhanden was in de projectenbank of slat 
het project op korte termijn gevonden word (eventueel 
via eon ander). Redenen waarom het wel moeilijk was ge-
weest eon projectplaats voor eon jongere to vinden 
hingen voornamelijk semen met het moeizame overleg van 
de coordinator met de projectplaats am eon plaatsing to 
realiseren, met de persoonlijke omstandighaden of moge-
lijkheden van de jongere om elan bepaald project uit to 
voaren of -in mammies, gevallen- met het goring aantal 
opgelegde uren. 

7.2 De uitvoering van de alternatieve sanctie 

In doze paragraaf komen de antwoorden van de geinter-
viewde personen aan de orde die betrekking hebben OP de 
uitvoering van de alternatieve sanctie door de jongere. 
Het kennismakingsgesprek is eveneens in doze paragreaf 
opgenomen omdat in sommige arrondissementen dit kennis-
makingsgesprek reeds wezenlijk deel uitmaakt van de uit-
voering van de elternatieve sanctie (zie eveneens de 
definitie van niet-uitgevoerde alternatieve sancties in 
bijlage 4). Vardar wordt ingegaan op wet de diverse be-
trokkenen vonden van de uitvoering van de alternatieva 
sanctie, met name op de problemen die zich voorgedaan 
hebben tijdens de uitvoering en op de redenen wearom eon 
alternation 'emetie voortijdig is beeindigd. 

7.2.1 Kennismakinasaespre% 

Aan de projectbegeleidera an eon de coordinatoren die 
optraden els projectbegeleiders (dit laatate gebeurde 
negan meal en uitsluitend in het arrondissement 
Groningen) is gevreagd of or eon kennismakingsgesprek 
heeft plaatsgevonden tussen de projectplaats on de jon-
gere, wie daarbij aanwezig waren on wet dear besproken 
is. 

In 86% van de gevallen is or eon kennismakingsgesprek 
geweest, in 14% niet. In het arrondissement Amsterdam 
vend, voorzover bekend, in elle gevallen eon kennis-
makingsgesprek pleats. In het arrondissement Zutphen 
vond dit gesprek in 70% van de gevallen pleats. Da per-
centages in de andern arrondissementen liggen dear 
tussen. In alle gevallen waarbij de coordinator optrad 
els projectbegeleider is or eon kennismakingsgesprek met 
de projectplaats geweest. 

Gevraegd is wie aanwezig waren op hat kennismakingS-
gesprek. In 19 van de 258 gevallen waarbij eon kennis- 



makingsgesprek heeft plaatsgevonden was de coordinator 
niet aanwezig, in alle andere gevallen wel. 

De projectbegeleider was vrijwel in alle gevallen 
aanwezig. In ruim men vijfde van de gevallen waren 
-naast genoemde personen- nog aanwezig: iemand van de 
directie van de projectplaats, soms nog vergezeld van 
iemand van de afdeling personeelszaken en/of een meat-
schappelijk werker (hulpverlener van de jongere). Verder 
zijn ook nog genoemd: de ouders of de voogd van de jon-
gere, iemand van het tehuis wear de jongere woont en, 
zeer incidenteel, de advocaat of men schoolbegeleider 
van de jongere. 

Onderwerpen die tijdens het kennismakingsgesprek aan 
de orde kwamen waren -in meer dan 80% van de gevallen-
de voorwaarden van de instelling wear de jongere zijn al-
ternatieve sanctie zou uitvoeren en in ongeveer de helft 
van de gevallen de wensen van de jongere zelf. Verder 
werden nog besproken -in volgorde van belangrijkheid-
de achtergronden van de jongere, de inhoud van het pro-
ject en wat er diende te gebeuren wanneer zich problemen 
zouden voordoen. 

7.2.2 Verloop van de alternatieve sanctip 

7.2.2.1 Begeleidina van de iongere 

Teneinde te achterhalen of jongeren zich tijdens de 
uitvoering van de alternatieve sanctie aan hun lot over-
gelaten hebben gevoeld, is hen gevraagd door wie zij zijn 
begeleid tijdens de uitvoering. 15.4% van de jongeren 
antwoordde niet begeleid te zijn geweest; 80% is bege-
leid door iemand op de projectplaats; de overigen 
noemden men combinatie van de coordinator met (een) an-
der(en). 

Indien we dit afzetten tegen de percentages die naar 
voren zijn gekomen uit de registratie en waarbij vooral 
is afgegaan op informatie van de coordinator, dan blijkt 
dat in 425 gevallen iemand voor de begeleiding zorgde. In 
7 gevallen was onbekend wie voor de begeleiding zorgde. 
In 67.4% van de gevallen is gesteld dat de begeleiding 
door iemand op de projectplaats gebeurde, in 16.4% van de 
gevallen door men combinatie van projectbegeleider en 
coordinator. 

Uit deze cijfers kan men afleiden dat de jongere in de 
meeste gevallen alleen iets gemerkt heeft van de bege-
leiding, indien zij gegeven werd door iemand die op de 
projectplaats aanwezig was tijdens de uitvoering van de 
alternatieve sanctie. Andere personen die wel officieel 
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opgageven zijn als begeleider werden blijkbaar door de 
jongere niet als zodanig ervaren. 

7.22.2 Problemen tiidens de uitvoerinq 

In doze paregraaf wordt beschreven of zich problemen 
hebben voorgedaan op de Projectplaats tijdens de uit-
voering van de alternatieve sanctie an wat de aard van 
die problemen is geweest. Hierbij moot worden opgemerkt 
dat het felt dat zich problemen op de projectplaats voor-
deden, niet hoeft to betekenen dat de alternatieve sanc-
tie voortijdig is beeindigd. In vrij veel gevallen 
hebben zich daadwerkelijk problemen voorgedaan zonder 
dat dit heeft geleid tot het afbreken van het project. 

2oals wij hiervoor reeds hebben vermeld trad in 50M-
mige gevallen (negen maal in totaal) de coordinator to-
yens als projectbegeleider op. Uit de cijfers blijkt dat 
dit niet impliceert dat or moor problemen zijn gerezen 
tijdens de uitvoering van de alternatieve sanctie. In 
beide gevallen, dat wil zeggen zowel in de gevallen wear-
in de coordinator en de projectbegeleider verschillende 
personen waren als in de gevallen waarin beide functies 
in eon persoon verenigd waren, is aangegeven dat onge-
veer in 22% van de gevallen sprake is geweest van 
problemen. In het vervolg wordt goon onderscheid 'neer 
gemaakt tussen beide categorieen. 

Volgens de geinterviewden had 47% van de problemen 
betrekking op de wijze van uitvoering van de alterna-
tieve sanctie door de jongere. Ongeveer 10% van de pro-
blemen had betrekking op de taakafbakening van de 
jongere op de projectplaats; 3% op de opvang on de basica-
leiding van de jongere op de projectplaats; 6% op de 
reactie van de medewerkers van de projectplaats op de 
jongere; 33% had betrekking op eon combinatie van bovan-
genoemde factoren waarbij weer de uitvoering van het 
work en de afbakening van de taak van de Jongere het 
coast genoemd werden. Volgens de projectbegeleiders 
Pleegden vier jongeren eon delict op de projectplaats 
tijdens de uitvoering van de alternatieve sanctia. 

Eon aantal projectbegeleiders stak de hand in eigen 
boezem en echtte de projectplaats medeverantwoordelijk 
voor de tijdens de uitvoering van de alternatieve sanc-
tie ontstane Problemen. met name in gavel or op de pro-
jectplaats niet voldoende materiaal aanwezig was om de 
jongeren to baton werken of in gavel het toezicht niet 
volgens de afspraak met de coordinator kon gebeuren. 

Aan de projectbegeleiders is gevraagd hoe die pro-
blemen werden aangepakt. 

In het merendeel van de gevallen vond eon bemiddelend 
gesprek pleats met de jongere (eventueel in aanwezigheid 
van de coordinator on van de hulpverlener van de 



jongere). Zo'n gesprek resulteerde meestal in het geven 
van een nieuwe kans aan de jongere op de projectplaats, 
waarbij men probeerde de jongere op een meer syste-
matische manier te begeleiden. 

In een aantal gevallen (ongeveer 1 op 3) werd de jon-
gere door de projectbegeleider rechtstreeks doorgestuurd 
naar de coordinator die hem dan meestal een waarschuwing 
gaf. Of een jongere gelijk doorgestuurd is naar de 
coordinator of det or eerst nog een bemiddelend gesprek 
plaatsvond vooraleer de coordinator word ingeschakeld, 
was duidelijk eon beslissing van de projectbegeleider 
zelf. 

Vrijwel elle projectbegeleiders voelden zich toege-
. rust om de problemen die zich tijdens de uitvoering van 
de alternatieve sanctie voordeden, aan te pakken. Twee-
maal vond eon projectbegeleider dat moor professionele 
hulpverlening geboden had moeten worden; eenmaal word 
geantwoord dat de richtlijnen hoe gehandeld moest worden 
in geval van moeilijkheden niet duidelijk waren. 

Ook aan de jongeren is gevraagd wat de oorzaak van de 
problemen was waarmee ze tijdens de uitvoering van de al-
ternatieve sanctie to kempen hadden gehad. 23 jongeren 
gaven eon antwoord op deze vraag. Negen jongeren 
schreven de problemen toe aan hun afwezigheid wegens 
ziekte of aan hun veelvuldig te laat komen; vijf jongeren 
zeiden ruzie gehad te hebben op de projectplaats. De ove-
rige problemen die werden opgesomd hadden vooral 
betrekking op de werktijden en op de aard van het te ver-
richten werk. 

7.2.2.3 Afbreken van het proiect 

Uit de registratiegegevens blijkt dat 12.7% van de 
projecten niet volgens plan is beeindigd. Aan de 
coordinatoren is gevraag wat de reden van het afbreken 
van het project was. Volgens hen lag de oorzaak in prak-
tisch alle gevallen bij de jongeren zelf. Meest is ge -
noemd dat de jongere niet moor kwam opdagen. Slechts 
eenmaal is de projectplaats als oorzaak van het afbreken 
van het project genoemd. 

Ook aan de jongeren is die vraag gesteld. Zij zeiden, 
' op eon jongere na, dat de schuld van het voortijdig 
beeindigen van de alternatieve sanctie bij henzelf lag. 

Opvallend is dat volgens de gegevens uit de inter-
views met de coordinatoren blijkt dat de meeste jongeren 
in de beginfase van de uitvoering van de alternatieve 
sanctie afhaakten. Een aantal jongeren kwam of helemaal 
niet opdagen of haakte af in de periode dat nog moor dan 
de helft van het aantal uren uitgevoerd moest worden. Van 
de jongeren die het project niet afmaakten zijn er 12 
geinterviewd. Aan hen is gevraagd waarom ze ermee go- 
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stopt waren. Vier jongeren antwoordden ziek te zijn 
geworden; drie gaven als antwoord dat za veelvuldig to 
last kwaman on dot on die reden het project was afge-
broken; eon jongere schreef zijn wegblijven toe aan de 
aard van de warkzeamheden die hij op de projectplaats 
moest doen; een jongere word opgepakt door de politie 
voor men delict dat hij elders pleegde tijdens de uit-
voering van de alternatieva sanctie; twee jongeren 
zeiden op de afgesproken tijd niet op de projectplaats 
aanwezig te kunnen zijn omdat ze op diezelfde tijd naar 
school moesten of moesten 'porton. 

De consequenties voor de jongere van het niet volgens 
plan afmaken van het project blijken Cook) uit de regis- -  
tratiegegavens. In vrijwel alle gevallen is de zaak door 
de coordinator teruggestuurd naar de justitiele autori-
taiten. Voor eon jongere zouden aan het niet volgens plan 
volbrengen van de alternatieve sanctie goon gevolgen 
gekleefd hebben. Daze alternatieve sanctie ward afge-
broken op het moment dat de jongere nog minder dan 10% 
van het aantal opgelegde uren moest volmaken. 

Vijf jongeren die de alternatieve sanctie niet vol- . 
gens plan afmaakten, zeiden het eons to zijn met de ge-
volgen die dit afbreken voor hen had gehad; twee waren 
het or niet moo eons on voor vijf jongeren was nog on-
bekend wat die gevolgen zouden zijn. 

7.3 Bekendheid van de jongere met de alternatieve sanctie 

In doze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de jon-
gore -vooraf- op de hoogte was van het bestaan van al-
ternatieve sancties. Ook wordt gekeken of hij -eenmaal 
de beslissing tot alternatieve afdoening genomen- op de 
hoogte was van de juridische/processuele gang van zaken, 
met andere woorden op welk momen de officiele overeen-
komst tot eon alternatieve sanctie gesloten werd, voor 
welke traditionele sanctie de alternatieve sanctie in de 
pleats kwam en wat or zou gebeuren indien hij de alterna-
tieve sanctie niet volgens plan zou uitvoaren. Oak is 
nagegaan in hoeverre de jongere wist dat or over de 
voortgang en de afloop van de uitvoering van de alterna-
tieve sanctie gerapporteerd zou worden. 

7.3.1 Bekendheid vooraf met de alternatieve sanctig 

Nagegaan is van wie de jongere voor het eerst hoorde 
over het bestaan van de mogelijkheid van alternatieve 
afdoening. Van de 172 jongeren die doze vraag beant-
woordden, bleak 50% via de advocaat of via de coordinator 
alternatieva sancties voor het eerst jets over die moge- 



lijkheid to hebben gehoord; 34.8% word van de moge-
lijkheid van alternatieve afdoening op de hoogte 
gebracht door de justitiele autoriteiten, door de Raad 
voor de Kinderbescherming of door de hulpverlening (in-
clusief (gezins-)voogdij-instellingen). De overige 15% 
zei van het bestaan van alternatieve sancties af to weten 
door publicaties in de pers, door bun ouders, vrienden of 
door de politie. 

7.3.2 Bekendheid met de procedures 

18 jongeren tekenden eon verklaring op het politiebu-
reau ten tijde van het opmaken van een proces-verbaal 
waarin ze zelf to kennen gaven eon alternatieve sanctie 
to willen uitvoeren. De mogelijkheid tot ondertekening 
van eon dergelijke bereidverklaring deed zich voor in 
het arrondissement Zutphen en, in mindere mate, in het 
arrondissement Leeuwarden. In het arrondissement Zutphen 
word niet op elle politiebureaus gewerkt met de hiervoor 
bedoelde verklaringen, zodat niet elle jongeren in dit 
arrondissement die uiteindelijk een alternatieve sanctie 
kregen op het politiebureau eon dergelijk verklaring 
hebben ondertekend. In het arrondissement Leeuwarden is 
de situatie hieromtrent ons niet bekend, zodat niet to 
achterhalen is geweest in welke gevallen dit wel on in 
welke gevallen dit niet gebeurde. 

Aan de jongeren is gevraagd met wie on waar zij de 
officiele afspraak over de alternatieve sanctie hebben 
gemaakt. 

Uit hun antwoorden blijkt doze vraag per arrondisse-
ment door de jongeren heel verschillend to zijn 
gepercipieerd. 

De meeste jongeren antwoordden de officiele afspraak 
to hebben gemaakt met de coordinator (51.8%); 12.3% van 
de jongeren gaf de kinderrechter op, 14.7% de OvJ on 3.5% 
de advocaat. Van de jongeren zei 11.2% de afspraak ge-
maakt to hebben met meerdere van de hierboven genoemde 
personen. Op de vraag wear die afspraak is gemaakt, zijn 
de antwoorden eveneens uiteenlopend: 34.1% antwoordde de 
afspraak to hebben gemaakt op- het kantoor van de 
coordinator, 12.9% op de zitting, 12.9% op het parket, 
6.5% op het politiebureau, 17.1% op eon andere plek. 
Slechts 8 jongeren (4.7%) gaven aan niet moor to weten 
met wie ze de afspraak hebben gemaakt. 

Indien wij bovenstaande gegevens per arrondissement 
uitsplitsen, dan blijkt dat in de arrondissementen Am-
sterdam en Arnhem de jongeren de ondertekening van de be-
reidverklaring met de coordinator zien els het moment 
waarop officieel de afspraak wordt gemaakt. Doze onder-
tekening gebeurde in doze arrondissementen dan ook 
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meestal op het kantoor van de coordinator of op de pro-
jectplaats. Ook in het arrondissement Rotterdam, wear 
goon sprake was van ondertekening van eon official° be-
reidverklering door de jongere, zeiden elle geinter-
viewde jongeren de officiele afspraak met de coordinator 
to hebben gemaakt. In de overige arrondissementen gaven 
de jongeren veal moor te kennen de officiele afspraak to 
hebben gemaakt not de OvJ of met de kinderrechter op het 
momen van verschijnen voor officier of kinderrechter, 
terwijl toch oak in daze arrondissementen met door de 
jongere to ondertekenen bereidverklaringen wordt 
gewerkt. Eon mogelijke verklaring voor dit onderscheid 
is dat het in de avenge arrondissementen vaker voorkwam 
dat de coordinator aanwezig was bij het gesprek tussen de 
jongere en de justitiele autoriteiten en dat near aan-
leiding van dit gesprek de overeenkomst ward gesloten. 
In het arrondissement Zutphen is dit waarschijnlijk het 
geval. In dit arrondissement zijn bovendien opvallend 
veel jongeren die menen de officiele afsproak to hebben 
afgesloten op het politiebureau. Niet duidelijk is go-
warden of zij de verklaring eon alternatieve sanctie to 
willen doen ten tijde van het opmaken van het 
proces-verbaal reeds als de officiele afspraak be-
schouwden. 

Uit het voorgaande kunnen geen conclusies getrokken 
warden met betrekking tot de duidelijkheid van de proce-
dure voor de jongere voor wat betreft de officiele af-
spraak rand de alternatieve sanctie. Wel kan worden 
gezegd dat de jongeren in de arrondissementen Amsterdam, 
Arnhem on Rotterdam vrijwel uitsluitend de coordinator 
aangeven als persoon met wie ze de officiele afspraak 
hebben gemaakt; in de overige arrondissementen ligt de 
nadruk vooral op de justitiele autoriteiten, terwijl 
daarnaast genoemd warden: de coordinator, de politie, de 
advocaat of een combinatie van voornoemde 
Personen/instanties. 

Op de vraag of ten tijde van het gesprek met de 
kinderrechter of de OvJ de jongeren duidelijk is meege-
deeld welke traditionele sanctie ze zouden hebben ge-
kregen indien eon alternatieve afdoening niet mogelijk 
was geweast, antwoordde ongeveer een vijfde (20.7%) van 
de jongeren dat hun dat niet was meegedeeld. 60% zei dat 
hun was meegedeeld dat zij in het andere gavel eon 
vrijheidstraf zouden hebben gekregen (het grootste deal 
hiervan zou near bun zeggen onvoorwaardelijk opgelegd 
zijm geweest); slechts enkelen vermeldden een schadever-
goeding als alternatief. Van de jongeren die eon sanctie 
in het kader van het officiersmodel hebben gekregen 
zei den or 13 dat ze in het andere gavel gedagvaard zouden 
zijn geweest. 

Ook is aan de jongeren gevraagd of ze wisten wat or 
zou gebeuren indien de alternatieve sanctie niet volgens 
plan zou Norden beeindigd. Hierop antwoordde 22.2% van 



de jongeren dat ze niet wisten wat dan zou gebeuren. lets 
minder dan de helft van de jongeren (49.1%) verwachtte in 
dat geval eon voorwaardelijke of eon onvoorwaardelijke 
vrijheidstraf (nog geen 10% dacht dat deze straf voor-
waardelijk zou worden opgelegd). 7.6% van de jongeren 
dacht dat zij eon boete zouden krijgen. 9 jongeren die 
eon alternatieve sanctie opgelegd kregen binnen het 
officiersmodel verwachtten dat zij bij het niet volgens 
plan verlopen van de alternatieve sanctie eon dag-
vaarding zouden krijgen. 19 jongeren die eon 
alternatieve sanctie opgelegd kregen binnen het 
rechtersmodel verwachtten dat ze opnieuw zouden moeten 
voorkomen. 

Aan de jongeren is tenslotte nog gevraagd hoe hun zaak 
uiteindelijk is afgedaan. Van de jongeren antwoordde 
61.3% dat het hun nog onbekend was hoe de zaak definitief 
zou worden afgedaan. Van de jongeren die dit wel al 
wisten waren or twee die zei den niet to weten hoe de zaak 
precies was afgedaan. De omstandigheid dat zoveel jon-
geren zeiden nog niet to weten hoe de zaak precies zou 
worden afgedaan, vindt zijn oorzaak in het tijdstip 
waarop de interviews met de jongeren zijn gehouden. Zo-
als gesteld in de inleiding, is ernaar gestreefd het 
interview met de jeingeren zo kort mogelijk na het uit-
voeren van de alternatieve sanctie to doen plaatsvinden. 
Op dat moment kon het echter nog maanden duren voordat de 
definitieve afdoening van de zaak zou plaatsvinden. Uit 
het voorgaande ken worden afgeleid dat de jongeren over 
het algemeen vrij good op de hoogte zijn van hetgeen or 
met hen zou zijn gebeurd indien ze goon alternatieve maar 
eon traditionele sanctie zouden hebben gekregen of in-
dien ze de sanctie niet near behoren zouden hebben 
verricht. In beide go vallen zei ongeveer eon vijfde van 
de jongeren niet to weten wet or dan zou zijn gebeurd. 

7.3.3 Bekendheid omtrent controle on rapPortage 

Aan de jongeren is gevraagd of zij tijdens de uit-
voering van het project het gevoel hebben gehad op de 
projectplaats gecontroleerd to worden. 62.6% van de 
jongeren zei dat gevoel niet gehad to hebben, terwijl 
36.9% antwoordde dat gevoel wel gehad to hebben on wel 
door eon op de projectplaats aanwezige persoon. 

Op de vraag of iemand een rapport over de werkwijze 
van de jongere op de projectplaats heeft uitgebracht, 
antwoordde 20% van de jongeren dit niet to weten. 4.6% 
was er van overtuigd dat er goon rapport was gemaakt. 
21.1% dacht dat de coordinator de rapportage verzorgde; 
47.5% dacht dat iemand op de projectplaats eon rapportje 
schreef. De overige jongeren dachten dat het rapport go- 
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schreven weird door zowel de coordinator els de 
projectbegeleider of door de hulpverlenende instant'. 
(dit laatste geldt voornamelijk voor Groningen). Als we 
dit vergelijken met de op doze zelfde vreag betrekking 
hebbende antwoorden in het registratieformulier (door de 
coordinator) den blijken de cijfers door toch enigszins 
enders to liggen. Daar blijkt het merendeel van de 
rapportages to gebeuren door de coordinator en de pro-
jectbegeleider semen; op de tweede pleats komen de 
rapportages die zijn opgesteld door de projectbegeleider 
in combinatie met de jongere on de coordinator. 

Uit de antwoorden die door de jongeren op doze vraeg 
zijn gegeven blijkt dat de jongeren denken dat alleen de 
projectbegeleider een belangrijke rol speelt bij de rap-
portage. De rol die de coordinator hierbij nog speelt 
onttrekt zich volledig aan bun waarneming. 

7.4 Pepordeling achtermf van het project 

In doze paragraaf wordt beschreven of de projectbege-
leider (of de coordinator) het project voor de jongere 
zinvol heeft gevonden, of hij denkt dat de jongere or 
iets aan heeft gehad on of de projectplaats or tuts aan 
heaft gehad. De geinterviewde is telkens gevraagd zijn 
antwoorden toe to lichten. Ook eon de justitiele autori-
traiten is gevreagd of ze het project zinvol hebben 
gevonden on zo ja. waarom. De mening van de jongere over 
hut project komt in het laatste onderdeel van doze pare-
great eon de orde. Ook de bevindingen van de jongere met 
betrekking tot de hele alternatieve sanctie zullen dear 
beschreven worden. 

7.4.1 Beoordelino door de proiectbeeeleider c.o. coordinator 

7.4.1.1 Geschiktheid van het project voor de ionaerp 

Op de vraag of men het project geschikt achtte voor de 
jongere antwoordde 9 maal de coordinator (in zijn func-
tie van projectbegeleider) on 282 maal de projectbege-
leider. In elle gevallen dat de coordinator de vraag 
beantwoordde vond hij hot een geschikt project. Dit 
spreekt eigenlijk voor zich omdat hij zelf in de meeste 
gevallen het project heeft uitgezocht zijn fi-
at aan een jongere heeft gegeven onCop die projectpleats 
de alternatieve sanctie uit to voeren. 



In 245 van de 282 gevallen (86.9%) vond de projectbe-• 

geleider het een geschikt project voor de jongere; in 25 
gevallen (8.9%) niet en in 12 gevallen (4.2%) vond hij 
het slechts gedeeltelijk eon geschikt project.°I 

Bij de toelichting waarom men het een geschikt project 
achtte, is het meest aangehaald dat de jongere het work 
aankon (38.8%) en dat de jongere goed gewerkt had 
(22.8%). Verder vond men het project geschikt omdat de 
jongere or jets geleerd had (13.1%); zijn vak of hobby 
kon uitoefenen (9.8%) of omdat hij zelfstandig kon werken 
op de projectplaats (7.3%). Tienmaal (4.17.) word aange-
geven dat de link met het delict duidelijk was; vijfmaal 
(2.17.) dat de projectplaats geschikt was omdat ze in de-
zelfde plaats gelegen was als de woonplaats van de 
jongere. De redenen waarom men het pro-
ject niet geschikt achtte waren: de jongere was niet 
gemotiveerd (607.), het work dat gedaan moest warden was 
te zwaar (287.) an het project was niet strak genoeg ge-
organiseerd (127.). 

Uit het voorafgaande kan afgeleid worden dot men de 
geschiktheid achteraf meestal afleidt uit het felt of de 
jongere al dan niet goad gefunctioneerd heeft op de pro-
jectplaats: 

Aan de projectbegeleiders en coordinatoren is tevens 
gevraagd of zij dachten dat de jongere lets aan het pro-
ject had gehad. 

In 202 gevallen (69.97.) antwoordde men dat men dacht 
dat de jongere wel degelijk jets aan het project had ge-
had; 24 maal (8.3%) dacht men van niet en 72 maal (24.87.) 
wist men het niet. 

Als commentaar waarom men dacht dat de jongere lets 
aan het project had gehad antwoordde men dat dit bleak 
uit zijn positieve werkhouding (36.6%); dat de jongere 
had leren omgaan met anderen (24.77.); dat de jongere op 
deze manier lets goad had kunnen maken (4.97.) an dat de 
jongere geconfronteerd werd met het eigen gedrag (3.57.). 
Ook het aanbrengen van regelmaat, discipline an de opge-
dane werkervaring zijn als redenen aangegeven waarom men 
dacht dat de jongere wel degelijk lets aan het projeci_ 
had gehad. 

7.4.1.2 Alternatieve sanctie zinvol voor proiectplaats?  

Aan de projectbegeleiders is gevraagd of de project- 

°I In het verdere verloop van deze paragraaf wordt geen 
onderscheid 	moor 	gemaakt 	tussen 	de 
coordinator/projectbegeleider 	 en 	 de 
projectbegeleider. 
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pleats jets aan de alternatieve sanctie gehad had. Dear-
op is 221 maal (76.2%) geantwoord dot de projectplaats er 
jots aan gehad had, 40 maal (13.8%) word dit ontkend en 
29 maal (10.X) wist de projectbegeleider niet of de pro-
jectplaats or iota aan gehad had. Hierbij moot opgemerkt 
wordan dat in bepaalde arrondissementen (met name in 
Groningen) eon aantal projectbegeleiders moeilijk een 
antwoord op deze vraag kon geven omdat zij zelf niet 
werkzaam waren op de projectplaats. In genoemd arrondis-
sement fungeerde vaak (29x) eon hulpverlener els 
projectbegeleiders (RI15. JAT enz.). In de andere arron-
dissementen kwam doze constructie in veel mindere mate 
of helemaal niet voor. 

Bij de toelichting waarom de projectplaats jets aan 
de alternatieve sanctie gehad had is 71 meal (32.1%) 
geantwoord dat de jongere hard gewerkt had en 65 meal 
(29.4%) dat het work enders was blijven liggen. 38 meal 
(17.2%) zag men de dienstverlener als een vervanging van 
eon vaste kracht die om bezuinigingsredenen in eon eer-
der stadium voor de projectplaats verloren was gegaan. 
Tenslotte is 18 meal (8.1%) geantwoord dat men het 
leerzaam en/of eon uitdaging gevonden had een jongere 
eon project aan to bieden.' 

Bij de toelichting waarom de projectplaats or niets 
aan gehad had is het meest genoemd dat het aantal opge-
legde uren to goring was en dat de jongere teveel extra 
aandacht vroeg. Doze redenen zijn voornamelijk in de ar-
rondissementen Zutphen en Rotterdam gehoord. Eon derde 
reden was dat de jongere niet good gewerkt had. Doze re-
den is in vier van de zes arrondissementen aangehaald. 

7.4,2 Beoordelino door de iustitiele autoriteiten 

Ook aan de kinderrechters en officieren van justitie 
is gevraagd of zij het project achteraf geschikt achtten 
voor de jongere. Doze vraag is 241 meal beantwoord: 227 
meal (94.2X) positief; 14 meal (5.8%) negatief., Voor zo-
ver de antwoorden zijn toegelicht, is een positief oor-
deel vooral afgeleid uit de goede afloop van de 
alternatieve sanctie. Ook het bit dat er eon relatie was 
met het delict en dat de jongere met zijn handen had kun-
nen werken is positief beoordeeld. Verdere redenen die 
oggesomd zijn als eon positieve beoordeling waren: eon 
goede begeleiding op de projectplaats, de jongere had 
jots aan persoonlijke vorming kunnen doen on or eon link 
was tussen de werkzaamheden van de jongere op de project-
pleats on de opleiding van de jongere. 

Tenslotte is ook nog aan de justitiele autoriteiten 
gevraagd of zij to spreken waren over de uitgevoerde al-
ternatieve sanctie. Van de 244 kinderrechters on 
officieren die eon antwoord op doze vraag gaven ver- 



klaarde 84.4% tevreden to zijn over de alternatieve 
sanctie; in 11.5% van de gevallen was men niet te spreken 
over de alternatieve sanctie on in 4.1% van de gevallen 
zijn zowel positieve als negatieve aspecten aan de al-
ternatieve sanctie onderkend. Bij doze percentages moet 
opgemerkt worden dat in bepaalde arrondissementen de 
justitiele autoriteiten -principieel- altijd de alter-
natieve sanctie positief beoordelen. Hierdoor is het 
beeld waarschijnlijk enigszins vertekend. 

Voor zover dit door de justitiele autoriteiten verder 
is geexpliciteerd, is ook hier duidelijk dat zij voor-
namelijk to spreken waren over het soort project (aard 
van de werkzaamheden door de jongere verricht) wear de 
jongere zijn alternatieve sanctie gedaan had, over de 
organisatie op de projectplaats en over de afloop van de 
alternatieve sanctie. 

In 38 gevallen (15.6%) was men niet te spreken over 
een bepaalde alternatieve sanctie of vond men or naast 
positieve ook negatieve aspecten aan vastzitten. In veal 
gevallen (42.1%) betrof de kritiek de afloop van de al-
ternatieve sanctie, of de manier waarop de jongere de al-
ternatieve sanctie had uitgevoerd. Ook uitte men in men 
aantal gevallen (34.2%) bezwaren tegen de manier waarop 
het project op de projectplaats georganiseerd was, wear-
door by. de uitvoering van het project voor de jongere te 
lang is gaan duren. Verdere punten van kritiek betroffen 
het door de projectleyeraar niet doorsturen van work-
briefjes, de controle op de projectplaats, de rapportage 
die te summier bevonden wordt, het feit dat het te lang 
duurde eer eon project gevonden is on de aard van het 
project. 

7.4.2 Beoordeling van de alternatieve sanctie door de jongere 

In dit onderdeel wordt beschreven wat de jongere zelf 
van de opgelegde alternatieve sanctie vond. Gevraagd is 
naar zijn mening over het aantal opgelegde uren; de zin-
volheid van het project voor hemzelf en voor anderen; wet 
de positieve en de negatieve kanten waren van het 
project; hoe ouders en vrienden reageerden op het feit 

dat hij eon alternatieve sanctie kreeg; of hijzelf de al-
ternatieve sanctie als eon straf beschouwde en, Indian 
hij eerder al eons eon traditionele straf opgelegd ge-
kregen had, hij zich voor de one clan wel voor de andere 
strafvorm wilde uitspreken. 

Tenslotte wordt nagegaan in hoeverre de jongere, na 
het beeindigen van de alternatieve sanctie, nog contact 
onderhield met de gewezen projectplaats. 
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7.4.2.1 MENING VAN JONGERE TEN AANZIEN VAN HET AANTAL 
OPGELEGDE UREN 

Ten aanzien van het aantal opgelegde uren vond ruim de 
helft (56.8%) van de geinterviewde jongeren dat het aan-
tal uren precies good was; 11.4% vond dat het aantal op-
gelegde uren to hoog was; 26.7% vond dat te weinig uren 
waren opgelegd en 5.1% had hierover goon mening. 

In het arrondissement Rotterdamhvonden verhoudingsge-
wijs de meeste jongeren dat zij teveel uren hadden ge-
kregen. Dit is opmerkelijk omdat uit de registratiege-
gevens blijkt dat in het arrondissement Rotterdam 
verhoudingsgewijs het laagste aantal uren wordt 
opgelegd. In elle andere arrondissementen vonden tussen 
de 22% en 30% van de jongeren to weinig uren to hebben 
gekregen. 

7.4.2.2 Menina over het aroiect zelf 

- Project meecievallen?  
Aan de jongeren is gevraagd of het project hen meege-

vallen was of niet. Door 175 van de 176 geinterviewde 
jongeren is hierop geantwoord: 80.6% (N=141) viol het 
moo, 5.7% (N=10) viol het tegen on 13.7% (N=24) van de 
jongeren viol het zowel moo als tegen. Door 138 jongeren 
is toegelicht waarom het hen meegevallen was. Het meest 
is genoemd dat de sfeer op de projectplaats leuk was 
(30.5%) en dat men het leuk work vond (27.7%). Op de 
derde pleats kwam de kwalificatie 'licht work' (27.7%) 
on op de vierde pleats kwam het contact met anderen 
(7.8%). Andere redenen zijn minder dam vijf maal genoemd 
on worden daarom hier niet vermeld. 

Vooral in de arrondissementen Leeuwarden on Amsterdam 
vonden de jongeren dat het project meegevallen was (doze 
arrondissementen scoorden respectievelijk 95% on 85% 
meegevallen tegenover 80.1% gemiddeld). 

De reden waarom het project tegenviel die het meest is 
aangehaald is dat het work to zwaar was (35.3%). Verder 
vond men het tegenvallen omdat het work niet leuk was 
(14.7%) of omdat het contact met anderen stroef verliep 
(14.7%). 
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- Project zinvol voor ioneerel 
Aan do jongere is gevraagd of hij vond dat hij eon 

zinvolle alternation sanctie gedaan had. dat wil zeggem 
of hij or zelf wet aan gelled had. Ruim 70% van de jon-
geren vond de alternatieve sanctie zinvol, 26% vond de 
alternatieve sanctio niet zinvol en 4% had goon mening 
(N=175). 

Op de vraag waarom men het zinvol vond is in de meesto 
gevallen als antwoord gegeven dat men veal geleerd had 
zowel wat betreft technische vaardigheden (18.3%) als 
wat betreft sociala vaardigheden (15.4%). Op de derde 
pleats kwam dat de jongere had loran workan (14.3%). In 
8.6% van de gevallen is de afschrikkende working die 
uitging van doze sanctievorm genoemd. 'larder kwamen nog 
els redenen near voren: het is eon nuttige 
(vrije-)tijdsbasteding; het is beter don zitten; leuke 
contacten gehad met de projectmedowerkers on or eon (va-
kantio-)baantje eon overgehouden. Vooral do jongeren in 
het arrondissement Arnhem en in het arrondissement Am-
sterdam vonden hun alternation sanctie zinvol. 
Opvallend bag scoorden hier de jongeren uit het arron-
dissement Groningen. Wear in de arrondissementen Arnhem 
on Amsterdam respectievelijk 95% on 80% van de jongeren 
de gedane altarnatiove sanctie als zinvol ervoer lag dit 
percentage in hat arrondissement Groningen slechts op 
47.7%. Dit is made zo merkwaardig omdat met name in 
Groningen eon de jongeren de grootste inspraak gegeven 
wordt ten aanzien van de projectkeuze wear ze de alterna-
tieve sanctie kunnen uitvoeren. 

Wanneer wij ten aanzien van daze vraag de antwoorden 
van de jongeren vergalijkon met de antwoorden gegeven 
door de projectbegalaiders (zie paragraaf 5.1.2) dan 
zien we dat de percentages elkaar aardig benaderen: 
69.9% van de projectbegeleiders dacht dat do jongere do 
alternatieve sanctie els zinvol ervaren had; 70.9% van 
de jongeren vond de alternatieve sanctie inderdaad zin-
vol. 

Op de vraag waarom de jongeren de alternatieve sang-
tie niet als zinvol beschouwden kwam de reden Inlets ge-
leerd. het molest voor gevolgd door de redenen dot or goon 
afschrikkende working van uitging en dat het work to ga-
makkelijk was. Hier lopen de percentages van de ant-
woorden tussen de projectbegeleiders en de jongeren ver 
uiteen: 8.3% van de projectbegoloiders dacht dat de jon-
gere de alternatieve sanctie niet als zinvol zou habben 
ervaren; in werkelijkheid badroeg dit percentage 26%. 

- Project zinvol voor anderent 
Aan de jongeren is gevraagd of zij de alternatieve 

sanctie zinvol vonden voor anderen. 87.4% van de jon-
geren vond de alternatieve sanctie zinvol voor anderen; 
5.1% niet; 7.4% had goon mening. Ook hier kwamen de ant-
woorden van de projectbegeleiders redelijk overeen mat 



die van de jongeren (84.7% van de projectbegeleiders zei 
dat de projectplaats jets aan de alternatieve sanctie 
gehad had). 

De redenen die de jongeren aangaven waarom hun alter-
natieve sanctie jets voor anderen betekend had was: 'er 
is veel werk verricht' (53.6%); 'het werk bleef anders 
liggen' (13.1%); 'projectplaats had extra mankracht no-
dig' (10.5%); 'projectplaats komt zo aan goedkope 
arbeidskrachten' (4.6%) en tenslotte 'op de project-
plaats kijkt men nu anders tegen dienstverleners aan' 
(5.9%). Over de arrondissementen gespreid ziet men dat 
in het arrondissement Rotterdam de jongeren het minst 
positief waren ten aanzien van de iinvolheid van het pro-
ject voor anderen. 

- Liever iets anders gedaan?  
Ook is de jongeren gevraagd of zij liever een ander 

project hadden gedaan. Daarop antwoordde 70% ontkennend, 
21% bevestigend en de rest had geen mening. In de arron-
dissementen Amsterdam en Rotterdam hadden de meeste jon-
geren liever jets anders gedaan (respectievelijk 35% en 
27.8%). Opmerkelijk is hier het antwoord gegeven door 
jongeren in het arrondissement Groningen. Relatief ge-
zien had hier het laagste percentage jongeren liever een 
andere alternatieve sanctie gedaan. Deze uitkomst is wel 
te verenigen met het felt dat de jongeren in dit arron-
dissement de meeste inspraak hebben bij het kiezen van 
hun projectplaats, maar staat haaks op de bevinding dat 
in ditzelfde arrondissement relatief gezien de meeste 
jongeren hun alternatieve sanctie niet zinvol vonden. 

- Meest Positieve en meest nepatieve kanten aan de al-
ternat i eve sanctig 

Door de jongeren zijn de volgende positieve kanten ' 
verbonden aan de alternatieve sanctie genoemd: leuke 
sfeer op de projectplaats, werken is beter dan zitten, 
opgedane werkervaring, leuk werk, nuttige 
tijdsbesteding, het felt dat het kader niet te strak was 
en het leren omgaan met anderen. 

Als negatieve punten zijn vermeld: het vroege 
opstaan, vervelend werk, reactie van andere medewerkers 
op de projectplaats, zwaar werk en de te grote reisaf-
stand van woonplaats naar projectplaats. 

7.4.2.3 Meninp van de ouders ten eanzien van de alternatieve 
sanctick 

Volgens 64.4% van de jongeren (N=174) vonden de ou-
-ders de alternatieve sanctie een goede straf en waar-
deerden zij deze positief, 19.5% van de ouders vond dat 
de jongere er gemakkelijk vanaf gekomen was en 9.8% vond 
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dat de jongare or to gemakkelijk venal gekomen was. Ton-

slotte vond 3.4X van de ouders de straf <word aaaaa on 
2.9X had goon inning, aldus do jongeren. 

. 7.4.2,4 Menina van vriendan ten aanzion van de alternatiove 
'tomtit 

Op de vraag wat hun vrienden ervan vonden dat zij eon 

alternatieve sanctie hadden gekregen. gingen 173 jon-

geren in. Opvallend is dat do grootste categorie ant-
woorden bestond uit 'vrienden wisten hier niets van at' 

(39.9%)) 25.4% van de vrienden waardeerde daze sanctie 

als positief (bater don zitten). 13.3% vond dat de jon-

gere geluk gehad had. 6.4% van do jongeren antwoordde dat 

bun vrienden het als negatief gewaardeerd hadden in de 

zin van 'softe aanpak' en 15% van de jongeren had goon 
ides hoe bun vrienden erover dachten. 

7,4.2.5 Atternatieve sanctie: eon echte strar 

Iota moor dan de helft van de jongeren (54.1%) heeft. 

near eigen recision, de alternation sanctie els eon echte 

straf ervaren. Bij 43.5% was hat tagendeal het geval; 

daze jongaren hadden het niet els straf ervaren. De ova-

rigen hadden goon mening. 

Vervolgens is aan diegenen die de alternatieve sane -
tie niet als straf ervaren hadden gevreagd hoe zij de al-

ternatieve sanctie clan wel zagen. Van doze jongeren 

gaven 17 aan de altarnatieve sanctie erveran to hebben 

als werken zonder loon. 16 els pan soort genoegdoening. 
10 jongeren vonden de steer to leuk am hun alternatieve 

sanctie als eon straf to kunnen zien. 15 andere jongeren 

gaven nog allerlei andere redenan aan waarom zij de al-

ternatieve sanctie niet els eon straf hadden baschiniwd. 
De oppegeven redenen illustreren de wijze van strafbe-

laving van veel jongeren: "straf zonder lead to e rrrrr n 

is nauwelijks straf to noemen". 

7.4.2.6 Alternatieve sanctie versus traditionele sanctle 

Aan de jongeren die voorheen al eons eon traditional° 
sanctie gekragon hebben, is gevraagd of zij eon voorkeur 

hebben voor de traditionele vorm van bestraffing of voor 

de alternatieve vorm. Van de 48 jongeren die voorhean al 

eons een traditionele straf opgelegd kregen zeiden 34 
(70.8%) to kiezen voor eon alternatieve afdoening. 



9(18.8%) zeiden de voorkeur te geven aan een traditio-
nele straf, de rest had geen mening hierover. 

Van de jongeren die voor een alternatieve sanctie 
zijn en dit ook hebben toegelicht, luidde het commentaar 
dat werken leuker is dan zitten, dat je bij een alterna-
tieve sanctie zelf moot opdraaien voor wat je gedaan hebt 
on dat er moor invloed van een alternatieve sanctie uit-
gaat. Bovendien is hier nog aan toegevoegd dat een 
alternatieve sanctie goon veld kost en dat je geen proef-
tijd krijgt. 

.7.4.2.7 Bezoek aan ProiectPlaats na de uitvoerine van de alter-
natieve sanctie 

Tot slot van dit onderdeel wordt ingegaan op de vraag 
of de jongeren nog terug gegaan zijn naar de project-
plaats na het einde van de alternatieve sanctie. 

Op deze vraag is door 174 jongeren geantwoord; 75.3% 
gaf aan nooit meer terug to zijn gegaan naar de voorma-
lige projectplaats, 8.6% was nog een maal terug gegaan en 
13.1% ging nog regelmatig tot dagelijks terug naar de 
voormalige projectplaats. Twee jongeren vertelden er een 
baantje aan overgehouden to hebben. Bij de volwassen 
dienstverleners lag het percentage dienstverleners dat 
nooit meer terug gegaan was naar de voormalige project-
plaats lager, nl. rond de 48% (zie Bol en Overwater, 
1983). 

7.5 Taakopvatting van de coordinator 

Aan de coordinator is -per geval- gevraagd wat de 
inhoud van zijn bemoeienis geweest was bij een speci-
fieke alternatieve sanctie. Tevens is hem gevraagd hoe 
hij zijn tijdbesteding in die zaak kwantitatief in-
schatte in de zin van teveel, to weinig of precies genoeg 
tijd aan die zaak gespendeerd. Ook is nagegaan of hij van 
mening was dat hetgeen hij met het oog op eon bepaalde 
alternatieve sanctie had gedaan tot zijn rol behoorde of 
dat eon gedeelte van de werkzaamheden beter door eon an-
der gedaan had kunnen of moeten worden. 

Hierover 	is 	informatie 	beschikbaar 	uit 	297 
coordinatoreninterviews. Tabel 21 bijlage 5 geeft een 
overzicht van de bemoeienissen van de coordinatoren. In 
het hiernavolgende worden de meest vermelde werk-
zaamheden kort aangehaald. 

In 91.2% van de gevallen (N=271) antwoordde de 
coordinator dat hij de projectplaats voor de jongere ge-
zocht en gevonden had; in 82.1% van de gevallen (N=244) 
verzorgde de coordinator de kennismaking tussen de jon- 
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gore en de projectplaats. In ruim twee derde van de go-
vallen (67.7%) informeerde de coordinator regelmatig bij 
de jongere en/of de projectleveraar hoe het project ver-
liep. In 64.6% van de gevallen verzorgde hij de rapporta-
ge voor de justitiele autoriteiten. Dit laatste percen-
tage wijkt enigszins at van het percentage aangegeven 
bij de registratie. Dit verschil is to wijten aan de ver-
schillen in interpretatie. In de registratiegegevens is 
de coordinator gezien els mede-rapporteur oak els zijn 
tussenkomst beperkt blest tot het louter doorsturen van 
het rapport van de projectbegeleider (en eventueel van 
de jongere) near de justitiele autoriteiten. Hier is de 
bemoeienis van de coordinator stricter geinterpreteerd. 
Louter doorsturen van rapporten van anderen wordt hier 
niet gezien als eon echte bemoeienis. 

De vreag of de coordinatoren vonden teveel tijd, to 
weinig tijd of net voldoende tijd aan eon zaak 
gespendeerd to hebben. is 292 maal beantwoord. In 83.9% 
van de gevallen (N=245) vond men dat de tijd die men aan 
eon zaak besteed had precies good was; in 14.4% van de 
gevallen (N=42) was men van Bening or teveel tijd aan 
gespendeerd te hebben; in 1.7% van de gevallen (N=5) zei 
men er to weinig tijd in gestopt to hebben. Vooral de 
coordinatoren van de arrondissementen Groningen en 
Zutphen meenden in ongeveer eon vierde van de gevallen 
teveel tijd aan een alternatieve sanctie besteed to 
hebben. 

Bij de toelichting waarom men vond or teveel tijd aan 
besteed to hebben is eon scale van redenen aangegeven 
waarvan de meeste echter slechts eon of tweemaal genoemd 
warden. Het meest is genoemd dot men or teveel tijd aan 
had besteed gezien de slechte afloop van het project 
(10x). Zes maal vond men dat het aantal opgelegde uren zo 
goring was dat dit niet in verhouding stond tot het work 
dat men eraan gehad had om de zaak to organiseren. Andere 
redenen waarom men meende teveel tijd aan de alterna-
tieve sanctie gespendeerd to hebben, waren: 'het was 
moeilijk eon geschikt project to vinden' (6x). 'jongere 
moest herhaaldelijk aangespoord worden zijn sanctie af 
to maken' (6x), of omdat men vond dat men het work van 
anderen had gedaan. 

Op de vraag of datgene dot de coordinatoren voor eon 
bepaalde alternatieve sanctie gedaan hadden, volgens hen 
oak tot bun taak behoorde, antwoordden de coordinatoren 
in 92.3% 04=264) van de gevallen positief; 7.7% 04=22) 
van de coordinatoren vond dat zij allerlei dingen hadden 
gedaan die door eon ander gedaan hadden moeten worden, 
met name in 17 gevallen vond de coordinator de jongere to 
zeer begeleid to hebben. terwijl hij dit expliciet niet 
tot zijn teak ziet (zie eerdere paragrafen over begelei-
ding). Ook bier was het vooral het arrondissement 
Groningen wear veelvuldig is opgemerkt dat zaken die de 
coordinator heeft gedaan eigenlijk niet tot zijn teak 



behoren. Wellicht ten overvloede wordt hier nogmaals op- 
gemerkt dat 	in het arrondissement Groningen de 
hulpverlening (by. RBS, JAT's enz.) zeer nauw betrokken 

, wordt bij de alternatieve sancties en er eon werkver-
deling tussen de coordinator alternatieve sancties en de 
hulpverlening in de loop van de experimenten is afge-
sproken, waarbij taken zoals by. het zoeken van een 
geschikt project voor de jongere bij voorkeur door de 
hulpverlening dient to gebeuren, in tegenstelling tot de 
andere arrondissementen waarbij dit nadrukkelijk eon 
taak van de coordinator is. 

7.6 Taakopvatting van de projectbegeleider 

Aan de projectbegeleiders zijn dezelfde vragen voor-
gelegd als aan de coordinatoren met betrekking tot hun 
bemoeienis met een bepaalde alternatieve sanctie, hun 
tijdbesteding en de waardering van hun rol bij een be-
paalde alternatieve sanctie. 

Vooraf wordt opgemerkt dat van de 290 projectbegelei-
ders die doze vraag hebben beantwoord, er 264 (91%) werk-
zaam zijn op de projectplaats zelf. Hun functie varieert 
van directeur/hoger kader (34.1%), medewerker van de af-
deling Personeelszaken (6.1%), uitvoerend medewerker 
(55.3%) tot andere medewerker (4.5%). 

label 22 in bijlage 5 geeft een overzicht van de be-
moeienissen van de projectbegeleiders bij alternatieve 
sancties. Vooral de jongere wegwijs maken op het project 
(80.7% van de gevallen), rapportage (77.9% van de geval 
len), het vinden van gepast werk (74.8%), contact onder-
houden met de jongere over het verloop van de 
alternatieve sanctie (73.1%) on toezicht op de uit-
voering van de alternatieve sanctie (72.8%) vormen de 
concrete bemoeienissen van het merendeel van de project-
begeleiders. Opvallend is dat wanneer eon vergelijking 
wordt gemaakt met de bemoeienissen van de coordinator, 
de coordinator vaker dan de projectbegeleider heft ge-
zegd problemen to hebben moeten oplossen tussen jongere 
en projectleveraar. Dit zou kunnen betekenen dat de jon-
gere problemen op de projectplaats eerder geneigd is to 
bespreken met de coordinator dan met de projectbege-
leider. Daarentegen lijken algemene problemen van de 
jongere (in verband met de situatie waarin ze verkeren) 
eerder met de projectbegeleider to worden besproken dan 
met de coordinator. 

Aan de projectbegeleiders is gevraagd of zij vonden 
vooraf voldoende informatie over de jongere gehad to 
hebben. In 33 van de 290 gevallen (11.4%) gaven de pro-
jectbegeleiders to kennen dat zij vooraf moor informatie 
hadden willen hebben. Doze informatie zou betrekking 
moeten hebben op de aard van het gepleegde delict door de 
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jongere (21 maal genoemd); het karakter van de jongere 
(8% genoemd); de fvsieke mogelijkheden en beperkingen 
van de jongere en het doorspreken van eon eventueal aan-
wezig behandalingsplan voor de jongere. 

In 81.6% van de gevallen waren de projectbegeleiders 
van coning voldoande tijd in de alternatieve sanctie ge-
stoken to hebben. In 7.1% van de gevallen meenden zij to-
veal tijd on in 11.3% to weinig tijd in het project 
gestoken to hebben. 

Ook bier heeft het gevoel teveel tijd in eon zaak ge-
stoken to habben voornamelijk to maken met de afloop of 
het rendement van eon alternatieve sanctie. Projectbege-
leiders die antwoordden to weinig tijd in eon jongere go-
stoat to hebben gaven al, toelichting hierop dat de 
jongera eigenlijk moor begeleiding nodig had dan geboden 
kon Norden, of dat de jongere teveel aan zijn lot is 
overgelaten. 

In 92% van de gevallen (N=265) waren de projectbege-
'eiders de mening toegedaan dat wat zij gedaan hadden oak 
tot hun tank behoorde, in 6.6% van de gevallen (N=19) 
vonden zij dit niet en in 1.4% van de gevallen (N=4) had 
men hierover goon mening. 

Het merandeel van de gevallen waarin de projectbege-
leiders te kennen gaven lets gedaan to hebben wat niet 
tot bun taak behoorde had eveneens betrekking op de bege-
leiding van de jongere. Neestal vond men dat de jongere 
meer professionela begeleiding nodig had dan men op de 
projectplaats kon bieden. In vijf gevallen vonden de 
projectbegeleiders dat zij door eon jongere eon alterna-
tieve sanctie op de projectplaats to laten uitvoeren, 
tenter belast waren geweest. 

7.7 Tijduaardering van de justitiele autoriteiten 

Aan kinderrechters en officieren is gevraagd of eon 
alternatieve afdoening moor tijd in beslag genomen had 
dan eon traditionele efdoening on -zo ja- of zij wilden 
aangeven hoeveel tijd. In 209 van de 254 gevallen (85.3%) 
is gezegd dat de alternatieve afdoening inderdaad moor 
tijd in beslag had genomen. In 45 gevallen (17.7%) vond 
men dat de alternatieve sanctie niet meter tijd in beslag 
genomen had. Doze laatste antwoorden zijn vooral gegeven 
in de arrondissementen Groningen en Zutphen. In doze ar-
rondissementen vond men in respectievelijk 23.6% on 
29.8% van de gevallen dat de alternatieve afdoening niet 
moor tijd vergde. Dit kan samenhengen met het felt dat in 
doze beide arrondissementen vrij veal officiersmodellen 
voorkomen waardoor de tijdinvestering in eon zaak wear
schijnlijk geringer kan zijn. 

Aan diegenen die zeiden meter tijd in eon alternatieve 
sanctie to stoppen word gevraagd die tijd in minuten of 



in zittingen te waarderen. De tijd die men er meer aan 
spendeerde varieerde -in minuten uitgedrukt- van vijf 
minuten tot vier uur meer tijd (N=149). De meesten zeiden 
er tien minuten meer aan to spenderen (N=39). Van degenen 
die geantwoord hebben er meer tijd aan te hebben besteed, 
spendeerde 62% or niet meer dan 30 minuten extra aan. Van 
degenen die de extra tijd in zittingen uitdrukten (N=35) 
zeiden 19 kinderrechters er een zitting extra en 16 
kinderrechters or twee zittingen extra aan gespendeerd 
to hebben. 
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DEEL III : SLOTBESCHOUWING 

In dit deel laten wij de belangrijkste uitkomsten uit 
de twee voorgaande delen nogmaals de revu passeren om 
dear enige, vooralsnog voorlopige conclusies aan to ver-
binden. Met enige nadruk willen wij wijzen op het voorlo-
pige karakter van doze conclusies. Dit is het gevolg van 
het felt dat een wezenlijk onderdeel van het onderzoek in 
dit rapport niet eon de orde is gesteld. Wij doelen dear-
moo op het vergelijkend onderzoek tussen enerzijds 
jongeren aan wie eon alternatieve sanctie is opgelegd on 
anderzijds jongeren op wie eon traditionele sanctie is 
toegepast of wier zaak is geseponeerd. In eon volgend 
rapport wordt daarop uitvoerig ingegaan; in dit rapport 
worden .de (experimenten met) alternatieve sancties in 
moor geisoleerde zin besproken. 

Tevergeefs zal men in doze slotbeschouwing zoeken 
naar eon antwoord op de vraag of alternatieve sancties 
definitief moeten worden ingevoerd. Deze vraag heeft 
nooit deel uitgemaakt van de vraagstelling van dit 
onderzoek. Aan de one kant omdat in eon vroeg stadium 
duidelijk word dat alternatieve sancties niet moor weg 
to denken waren, aan de andere kant omdat wij de beant-
woording van doze vraag steeds primair een teak hebben 
gevonden voor de Werkgroep Alternatieve Sancties voor 
Jeugdigen. Wet wij met dit onderzoek hebben beoogd is 

het aanbieden van aandacht- en discussiepunten, die voor 
eon zorgvuldige beantwoording van genoemde vraag van be-
lang (kunnen) zijn. Mocht worden overgegaan tot 
definitieve invoering van alternatieve sancties dart kun-
nen de resultaten van dit onderzoek aanwijzingen 
opleveren voor de voorwaarden, waaraan bij zorgvuldige 
toepassing van alternatieve sancties zou moeten worden 
voldaan. 
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1 ORGANISATORISCHE ASPECTEN 

Ten aanzien van diverse organisatorische aspecten 
hebben wij tussen de zes proefarrondissementen (Amster-
dam, Arnhem, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam en 
Zutphen) zowel overeenkomsten als verschillen kunnen 
constateren. Met andere woorden: op sommige punten is er 
sprake van uniformiteit, op andera punten niet. 

Uniformiteit is er in het bestaan van stuurgroepen. 
In doze stuurgroepen hebben personen zitting uit hoofde 
van hun functie of als vertegenwoordiger van can be-
paalde instantie. De samenstelling van daze stuurgroepen 
ken in details verschillen, maar is in grote trekken de-
zelfde in elle proefarrondissementen. 

Aangezien de stuurgroapen in eerste instantie waren 
bedoeld voor het opzetten en begeleiden van de experi-
menten in de desbetreffende arrondissementen, staat men 
nu, bij het formele einde van de experimenten, voor de 
vraag of de stuurgroepen bij ten definitieve regaling 
omtrent alternatieve sancties moeten blijven voortbe-
staan. In afwachting van can dergelijke regaling is de 
stuurgroepen verzocht voorlopig te blijven functioneren, 
ook al zijn de experimenten in formele zin beeindigd. Hat 
is denkbaar dat bij can definitieve regaling voor alter-
natieve sancties het aantal beleidsvraagstukken waarover 
can stuurgroep zich zou moeten buiten, afneemt. Immers, 
veal vragen an problemen waarmee de stuurgroepen tot nog 
toe zijn geconfronteerd, hadden in sterke mate te maken 
met het opzetten van de experimenten. Veelal betrof het 
eenmalige vragen an problemen, die in de loop der tijd 
definitief zijn beantwoord en opgelost. De noodzaak om 
stuurgroepen te handhaven lijkt daarmee geringer te 
worden. 

Een andere belangrijke tack van de stuurgroepen is 
steeds het begeleiden van de coordinatoren geweest. Ook 
hiervan is het denkbaar dat dit bij can definitieve re-
galing in de vorm van inpassing van de coordinator in can 
bepaalde instantie (zie hierna) minder gaat spelen, aan-
gazien die instantie die teak over ken nemen. 

Er zijn echter ook vraagstukken van meer structurele 
card die om blijvende aandacht vragen. Wij denken hier-
bij can de toetsing van leer- an werkprojecten, zowel qua 
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inhoud (voldoet het project aan de eisen die eon eon al-
ternatieve sanctie moeten warden gesteld?), als qua for-
male kenmerken (hoe verhoudt het project zich tot het 
gestelde in de erbeidswetgeving voor jeugdigen?). Ten 
aanzien van eon dergelijk punt lijkt ons oak in de toe-
komst zeker eon teak weggelegd voor eon gemengd 
samengestelde commissie zoals de stuurgroep in elk ar -
rondissement. 

Wet betreft de pleats wear de coordinator is onderge-
bracht, is goon sprake van uniformiteit in de proefar-
rondissementen. Sommige coordinatoren zijn ondergebracht 
of aangehaakt bij justitiele instellingen als de Read 
voor de Kinderbescherming of de Reclasseringsraad, an-
dere bij niet-justitiele instellingen als het RIAGG of 
eon welzijnsraad. 

Nieuwe ontwikkelingen wijzen echter in de richting 
van eon instelling wear de coordinator wordt ingepast: 
de Read voor de Kinderbescherming. In hoeverre dat oak 
op lenge termijn zo blijft, is nu nog niet duidelijk, 
maar or mag vanuit worden gegaan dat dit de eerstkomende 
Jaren zo zal blijven. In ieder gavel wordt dear eon na-
deel van het ondergebracht zijn bij eon niet-justitiele 
instelling ondervangen, nl. het niet in de route 0Pgeno -
men zijn van de justitiele informatie. Noodzakelijke 
informatie voor het vinden van eon project on het uit-
werken van eon voorstel door de coordinator bereikt hem 
niet of gedeeltelijk en vaak in eon laat stadium. 

Overigens is het de vraag of met het onderbrengen van 
de coordinatoren bij dezelfde installing oak de work-
wijze van de verschillende coordinatoren dezelfde zal 
warden. Gedurende de experimenteerperiode lijken zich 
diverse stijlen van werken to hebben ontwikkeld, die 
naar mag Norden aangenomen niet zonder moor opzij zullen 
worden gezet. Eon voorbeeld hiervan is het wel of niet 
gebruik maken van dossiers van de Read voor de Kinderbe-
scherming bij de uitwerking van een projectvoorstel; de 
one coordinator doet dat wel, de andere am principiele 
redenen weer niet. 

loch lijkt het uit oogpunt van rechtsgelijkheid ge-
wenst hierin enige uniformiteit aan to brengen. Immers, 
de invulling van de coordinatorfunctie ken niet louter 
persoonsgebonden zijn, meter is ook gebonden aan het be- , 
leid dat in eon arrondissment ten aanzien van alterna-
tieve sancties wordt gevoerd. Juist daarom zijn or wat 
dit betreft wel mogelijkheden aanwezig voor moor unifor-
miteit. 

Uit het voorgaande moge duidelijk geworden zijn dat 
de functie van coordinator als zodanig noodzakelijk is. 
De afgelopen experimenteerperiode heeft voldoende mange-
toond, dat or eon functionaris moot zijn die allerhande 
praktische zaken regelt, moor ook ten alien tijde be-
reikbaar en aanspreekbaar is voor personen on instanties 



die inlichtingen willen hebben met betrekking tot alter-
natieve sancties, of bepaalde zaken geregeld willen 
zien. Ook is gebleken dat voor eon good verloop van de 
alternatieve sanctie het van belang is dat de 
coordinator de jongere introduceert op de projectplaats. 

Of doze coordinator ook werkzaam zou kunnen zijn op 
het terrein van de dienstverlening voor volwassenen, dat 
wil zeggen eon coordinator voor zowel de minderjarigen 
ells de meerderjarigen, laat zich niet direct uit de on-
derzoekresultaten afleiden. Diverse melon is door de 
coordinatoren zelf near voren gebracht dat het 
coordinatorschap voor minderjarigen voor eon deel andere 
zaken behelst en voor eon deel ook meer dingen. Jongeren 
kun je in de meeste gevallen niet alleen op projecten af-
sturen of kennismakingsgesprekken laten voeren, hetgeen 
bij de volwassenen wel tot de mogelijkheden behoort; de 
coordinator gaat dus (in vrijwel alle gevallen) met de 
jongere mee. Ook komt het niet of nauwelijks voor dat 
jongeren zelf eon project(plaats) regelen, wet bij de 
volwassenen wel eons gebeurt. Kortom, met name de eerste 
fase van eon alternatieve sanctie vraagt bij de minder-
jarigen moor activiteiten van de coordinator dan bij de 
volwassenen. 

Inhoudelijk anders wordt de teak, wanneer het gaat om 
de afweging tussen eon leerproject en een werkproject. 
Weliswaar is het niet de coordinator die de keuze 
bepaalt, maar hij attendeert de betrokkenen vaak wel op 
die mogelijkheid (meestal op grond van zijn eerste ken-
nismaking met de jongere in kwestie). 

Dit alles maakt duidelijk dat het bij 	het 
coordinatorschap voor de minderjarigen deels om eon an-
dere functie gaat, maar van eon echte tegenstelling kan 
niet worden gesproken. Betrekken wij hierbij de noodzaak 
tot samenwerking tussen de coordinator minderjarigen on 
de coordinator meerderjarigen wear het gaat om het be-
hoer van eon gezamenlijke projectenbank of het gebruik 
maken van elkaars projectenbank, dan kan men zich af-
vragen of deze twee coordinatorschappen niet in eon 
persoon verenigd zouden kunnen worden. 

Daartegen pleiten vooral praktische omstandigheden. 
Er is al eons berekend dat bij een investering van 15 our 
voor eon alternatieve sanctie (een noodzakelijk geachte 
investering) eon coordinator zo'n 70 alternatieve 
sancties per jaar eon kan. In diverse proefarrondisse-
menten hebben wij kunnen constateren dat eon hoger 
aantal tot de mogelijkheden behoort, maar near alle 
waarschijnlijkheid toch niet zo'n groot aantal dat eon 
persoon zowel de alternatieve sancties voor minderja-
rigen als de dienstverleningen voor meerderjarigen eon 
zou kunnen. Eon oplossing zou wellicht gevonden kunnen 
worden in eon apart bureau alternatieve sancties (door 
sommige coordinatoren en onlangs nog door Scholten in 
Proces (1985) gesuggereerd); dit roept echter de vraag 
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op of eon nieuwe installing binnen het justitiele sys-
teem wenselijk is. De Werkgroep Sleeker heeft overigens 
in eon Guarder stadium doze mogelijkheid niet wenselijk 
geacht. 

Net do (toekomstige) onderbrenging van de coordinator 
bij de Read voor de Kinderbescherming wordt wellicht nog 
sten verschil tussen de arrondissementen opgeheven. Pit 
verschil betreft de gehanteerde procedures, met name die 
in Leeuwarden, wear voornamelijk gewerkt wordt volgens 
het '3-zittingenmodel" an oak wel het 9 
maal -driehoeksoverlegmodel'. Doze werkwijze heaft tot 
gevolg dat or, vergeleken met de avenge proefarrondis-
sementen, geruimere tijd overheen gaat voordat eon 
jongere met de uitvoaring van zijn alternatieve sanctie 
kan starten (hij moot in ieder gavel wachten tot de twee-
d. zitting of het tweeds driehoeksoverleg). Van eon 
snelle reactie op strafbaar gedrag kan bij doze work-
wijze niet Norden gesproken. Net  aantal zittingen kan 
wellicht worden verminderd, wanneer de coordinator in 
eon vroegor stadium op de hoogte is van de plannen voor 
eon alternatieve sanctie. De kans daarop lijkt grater, 
indien de coordinator is ondergebracht bij de Read. 

Dit zou eveneens de situatie kunnen ondervangen wear-
bij. zoals dat in eon arrondissement gebeurt, de 
coordinator ook aanwezig is bij het driehoeksoverleg. 
Hatuurlijk is hat zo dat hij op die manier in eon zeer 
vroeg stadium op de hoogte is van eon aankomenda alterna-
tieve sanctie en de nodige maatregelen kan nemen. Men kan 
zich echter afvragen of alternation, sancties zo wel op 
de juiste wijze tot stand komen. Beinvloedt de aanwe-
zigheid van de coordinator het denkproces niet to zeer 
automatisch in de richting van eon alternatieve straf? 
De situatie waarin de coordinator tijdens het driehoeks-
overleg het idee van eon alternatieve sanctie lanceert, 
moot zeker warden afgewezen. Dit steak wel erg ver at van 
het uitgangspunt dat het voorstel tot eon alternatieve 
sanctie van de jongere zelf en/of zijn raadsman dient to 
komen. 

Hoewel dergelijke situaties rond de coordinator 
slechts incidenteel voorkomen en het niet waarschijnlijk 
is dat dit tot beleid verheven zal worden, wijst het ons 
op nog eon andere specifieke eigenschap van de 
coordinatoren. De coordinator-on spelen niet alleen van-
uit praktisch pogount eon belangriike rd l (werven van 
projecten, organiseren van alternatieve sancties enz.). 
In -Nita vullen zij in zeer veel gevallen de alternatieve 
sanctie in: wordt het eon work- of eon leerproject 
(*erste afweging), wear zal het project plaatsvinden, 
wordt or een relatie gelegd tussen delict on project? In-
houdelijke invulling van de alternatieve sanctie, 
uitgezonderd het aantal wren, wordt in de meeste geval-
len geheel overgelaten aan de coordinator, in sommige 



arrondissementen zelfs zonder toetsing door de kinder-
rechter of de OvJ. Ook het toezicht op het verloop van 
de alternatieve sanctie on (het doorsturen van) de rap-
portage aan de justitiele autoriteiten is in de meeste 
gevallen eon taak van de coordinator. Sprekend over de 
dienstverlening voor volwassenen heeft De Jonge (1985) 
het in dit kader over de coordinator als rechter en poli-
tieman. Eon wellicht wat overdreven kenschetsing van de 
activiteiten van de coordinator, maar niet geheel zonder 
kern van waarheid. 

Welke naam men or ook eon geeft, het vestigt de aan-
dacht op het feit, welk eon cruciale rd l de coordinator 
in het geheel van de alternatieve sancties speelt. In dat 
opzicht komen de arrondissementen redelijk met elkaar 
overeen. 

Andere verschillen tussen de arrondissementen, die 
samenhangen met het gevoerde beleid in de zes 
proefarrondissmenten, komen in de volgende paragrafen 
aan de orde. 
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2 PROFIEL VAN ALTERNATIEF GESTRAFTE JONGEREN 

In deel II van dit rapport hebben wij eon groot aantal 
gegevens verstrekt, die betrekking hebben op de toege-
paste alternatieve sancties, de jongeren die eon alter-
natieve sanctie opgelegd kregen en de delicten waarvoor 
zij die alternatieve sanctie opgelegd kregen. Doze gege-
yens tezamen vormen het profiel van men alternatief 
gestrafte jongere. 

Worden de verschillende proefarrondissementen met el-
kaar vergeleken, dan zie je verschillende profielen van 
alternatief gestrafte jongeren. Doze profielen 
illustreren els het ware de verschillen in beleid tussen 
doze arrondissmenten. 

Zo lijkt men zich in Arnhen, Amsterdam en Leeuwarden 
te richten op men andere categorie jongeren dan in 
Groningen, Zutphen en Rotterdam. 

Men zou kunnen zeggen dat het in de drie eerstgenoemde 
arrondissementen om 'moeilijker' jongeren gaat. Moei-
lijker in de zin van moor recidivisten den 
first-offenders, relatief meer jongeren op wie eon 
kinderbeschermingsmaatregel van toepassing is, relatief 
meer en zwaardere delicten (hoewel dat laatste -de 
zwaarte van het delict- nog het moeilijkste is om vast 
te stellen), maar ook moeilijker in de zin van relatief 
veel jongeren die niet naar school gaan en goon work 
hebben en ook lang niet altijd meer thuis wonen (in de 
wandeling ook wel randgroepjongeren genoemd). Zeker in 
Arnhem is dat het geval. 

Zetten wij de arrondissementen af op eon denkbeeldig 
continuum van 'moeilijke' naar moor 'makkelijke' jon-
geren, dan ziet dat or als volgt uit: 

'MOEILIJK' 	 'MAKKELIJK' 
X 	X 	 X 	 X 	X 	X 	 

Arnhem Amsterdam Leeuwarden Groningen Zutphen Rotterdam 

Ook wet betreft leeftijd gaat doze ordening op. Welis-
wear ontlopen de arrondissementen elkaar niet zo als het 
gaat om de gemiddelde leeftijd, maar wordt er gekeken 
near met name de jongste leeftijdscategorie (12-15 
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jaar), den zien wij jongeran in daze leeftijdsklasse 
vooral in Rotterdam an Zutphen on oak in Groningen, in 
tegenstelling tot Arnhem, Amsterdam an Leeuwarden, waar 
voornamelijk de oudere jongeren voorkomen. Het ken ook 
enders worden geformulaerd: in de arrondissementen 
Arnhem, Amsterdam en Leeuwarden goat men or tot nu toe 
minder snel toe over een alternatieve sanctie op to 
leggen den in de arrondissementen Groningen, Zutphen en 
Rotterdam (de twaedeling tussan de arrondissementen is 
overigens minder strikt bedoeld, clan uit het boven-
staande wellicht zou kunnen warden opgemaakt). Doze 
veronderstelling wordt in ieder gavel ondersteund door 
de aantallen alternation sancties; vooral in Arnhem en 
Leeuwarden zijn die aantallen aanmerkelijk lager dan by. 
in Zutphen en Rotterdam (de &age start van de experi-
menten in Arnhem en Leeuwarden ken de kleine aantallen 
niat geheel verklaren). Ter herinnering nogmaals de aan-
tallen: Amsterdam 60, Arnhem 40, Groningen 79. 
Leeuwarden 39 (alien in 15 maanden). Rotterdam 113 en 
Zutphen 101 (beide in 12 maanden). 

Eon soortgelijke ordaning in arrondissemanten als 
hierboyen gegeyen met betrekking tot de 'moeilijka' on 
'makkelijke' jongeren is ook mogelijk ten aanzien van de 
duur van de alternation sancties. In Arnhem, Amsterdam 
en Leeuwarden is daze gemiddeld veel langer don in 
Groningen on Rotterdam; Zutphen neemt hierbij eon enigs-
zins andere positie in: tussen Amsterdam en Leeuwarden. 

Het voorgaande levert en aantal profielen op van al-
ternatief gestrafte jongeren. In Arnhem ziet dat profiel 
or els valet uit: het zijn de wet oudere jongens van 
17-18 jeer, die mental al °ardor met justitie in eon-
raking zijn geweest, in nogal wat gevallen ander toe-
richt zijn gesteld on meercing. en vaak oak zwaardere 
delicten hebben gepleegd. waarvoor zij in het algemeen 
eon alternation sanctie hebben gekregen van wat grater. 
omvang. In Rotterdam daarentegen goat het on de wet jon-
gere jongens (incidenteel ook meisjes) van 14-16 jeer, 
die lang niet altijd ender met justitie in aanraking 
zijn geweest, op wie mental ook goon kinderbe-
schermingsmaatragel van toepassing i5 on die over hat 
algemeen eon alternatieve sanctie hebben gekregen van 
wet kortere duur voor eon kleiner Dental en vaak ook min-
der ernstige delicten. De profielen van do jongeren in de 
overige vier arrondissmenten moeten in volgorde van hat 
genoemde continuum warden geplaatst tussen de twee zo-
juist geschetste profielen. De jongeren in Amsterdam en 
Leeuwarden voldoen watt moor aan hat profiel van de jon-
geren in Arnhem, de jongeren in Arnhem, de jongeren in 
Groningen en Zutphen wat moor eon dat van Rotterdam. 

Eon bijzondere group wordt gevormd door do jongeren 
die hun alternation sanctie niet volgens plan hebben 
afgerond, dat wil zeggen het teyoren vastgelegde aantal 



uren niet hebben volgemaakt of niet alle afgesprokon 
bijeenkomsten (bij leerprojecten) hebben bezocht. Dit 
gebeurde in zo'n 12% van de gevallen. Wij hebben gezien 
dat dit verschijnsel zich wet vaker heeft voorgedaan in 
Amsterdam an Rotterdam. In Amsterdam lijkt dit vooral to 
warden veroorzaakt door het -in vergelijking met de 
werkprojecten- vaker voortijdig gestopt zijn van de 
leerprojecten (en zoals bekend vond moor dan de helft van 
alle leerprojecten pleats in het arrondissement Amster-
dam). In Rotterdam, waar ook relatief moor projecten in 
het kader van eon alternatieve sanctie niet volgens plan 
warden beeindigd, heeft dat goon rol gespeeld. In Rot-
terdam is immers niet met leerprojecten gewerkt. In dit 
arrondissement waren het vooral de wat jongere kinderen 
die hun project niet afmaakten. Men kan zich daarbij af-
vragen of de wijze van introductie van de jongere op de 
projectplaats daarop van invloed is geweest. Zeker in de 
eerste fase van de experimenten was or door de grate too 
loop van alternatieve sancties voor de coordinatoren 
niet altijd gelegenheid de jongeren bij zaken als het 
kennismakingsgesprek bij to staan, of op de eerste werk-
dag to introduceren. Het feit dat de projecten die 
voortijdig zijn beeindigd, meestal in de beginfase al 
fout liepen (niet verschijnen op de eerste dag of niet 
moor verschijnen na de eerste dag), vestigt de aandacht 
op het belang van eon goede introductie. Dit geldt zeker 
voor de beginfase van eon project, on els men or aan 
hecht ook de jongeren uit de jongste leeftijdsklasse al-
ternatieve sancties to laten uitvoeren, dan dient doze 
categorie jongeren extra aandacht to warden gegeven: eon 
goede (begeleide) introductie is noodzakelijk. Dat bege-
leiding, of zo men wil toezicht op eon good verloop van 
de alternatieve sanctie van belang is, wordt 
geillustreerd door de situatie in Zutphen. In dit arron-
dissement is de coordinator moor dan in de andere 
arrondissementen in voortdurend contact met de project-
pleats en de jongere tijdens de uitvoering van eon 
alternatieve sanctie en ook eerder ter plekke bij even-
tuele problemen. Mode daarom is het aantal voortijdic_ 
gestopte alternatieve sancties in dit arrondissement zo 
laag. Overigens gaf de coordinator in Zutphen, evenals 
de coordinator in Groningen, to kennen in eon vierde van 
de gevallen teveel tijd to hebben besteed aan de alterna-
tieve sanctie, hetgeen consequenties zou kunnen hebben 
voor het verloop van alternatieve sancties in de toe-
komst (in Groningen warden in toenemendo mate 
hulpverleners ingeschakeld voor de begeleiding van de 
jongeren, waardoor dit probleem misschien minder zal 
warden). 

Begeleiding in de zin van toezicht op het welslagen 
van de alternatieve sanctie is niet per definitie eon 
teak voor de coordinator. In de meeste gevallen wordt de 
begeleiding verzorgd door medewerkers op de project- 
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Pleats (of zoals in Groningen door hulpverleners van 
particuliere installingen). De ervaringen daarmee zijn 
positief, hoewel vanuit projectplaatsen die ook ervaring 
hebben met meerderjarige dienstverleners, in sommige ge-
vallen is aangegaven dat de begeleiding van mindarja-
rigen meer tijd van bun vergt, vooral els het gaat om 
jongeren uit de jongste leeftijdscategorie. Ook erg 
korte werkprojecten (20 uur of korter) vragen naar ver-
houding meter begaleiding (en zijn daarom voor sommige 
projectplaatsen ook minder aantrekkelijk). 



3 TOEPASSING VAN ALTERNATIEVE SANCTIES 

Gedurende de experimenteerperiode zijn alternatieve 
sancties vrijwel uitsluitend toegepast in de vorm van 
werkprojecten (95% van alle alternatieve sancties). 
Leerprojecten zijn in de meeste arrondissementen niet 
uit de verf gekomen als gevolg van het ontbreken van 
(voldoende) faciliteiten, maar ook vanwege een gereser-
veerde houding ten aanzien van leerprojecten bij sommige 
laden van de staande en zittende magistratuur en de 
advocatuur. 

Er ken niet gezegd worden dat leerprojecten niet zijn 
aangeslagen. Zeker in de arrondissementen Amsterdam, 
Arnhem, Groningen en Leeuwarden zijn door de stuur-
groepen veal activiteiten ontwikkeld om het fenomeen 
leerproject van de grond te krijgen (zie bijlage 2 voor 
gen overzicht). In Groningen heeft men zich van begin af 
aan op het standpunt gesteld, dat het 'vernieuwende' 
voor het jeugdstrafrecht dat uit zou moeten gaan van de 
alternatieve sancties, gelegen is in de leerprojecten en 
niet zozeer in de werkprojecten of dienstverleningen. 
Vandaar ook dat men (vrijwel) elle aandacht heeft willen 
richten op de ontwikkeling van de leerprojecten. 

Blijft het felt dat de experimenteerperiode van twee 
jaar wat betreft de leerprojecten weinig heeft opgele-
verd. Afwijzing van leerprojecten lijkt ons echter niet 
juist. Midden 1984 hebben wij al eens gepleit voor uit-
stel van een oordeel over leerprojecten, opdat meer er-
varing ken worden opgedaan (Van der Lean en Van Hecke, 
1984). Een zelfde pleidooi is ook nu -bijna een jeer la-
ter- nog steeds op zijn pleats. 

Voor het overgrote deal ging het om werkprojecten of 
dienstverleningen, die zijn uitgevoerd bij 
(semi-)overheidsinstellingen of (bijna) volledig door de 
overheid gesubsidieerde instellingen. Incidenteel is ook 
gewerkt bij particuliere, commerciele bedrijven. Meestal 
gebeurde dit in het kader van herstel van aangerichte 
schade, soms was die relatie niet te leggen. 

Weliswear is door diverse betrokkenen herhaalde malen 
gewezen op het belang van het leggen van een relatie tus-
sen delict en project en is een dergelijke relatie ook 
vaak genoemd als de belangrijkste overweging om een 
voorstel voor een alternatieve sanctie te accepteren, in 
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de praktijk i5 van daze 'relatie-legging' weinig terecht 
gekomen. 

Het leggen van die relatie tussen het gepleegde 
delict en de uit to voaren alternation sanctin bleak 
goon eenvoudige zaak. Coordinatoren hebben aangegeven 
dat slechts in eon kleine 15% van de gevallen eon 
dergelijke link gelegd is. Dit gebeurde in de vorm van 
dienstverlening op de plek of in de gemeente wear het 
delict was gepleegd. De meeste delicten lenen zich niet 
zo good voor het leggen von eon directe relatie. Zo wordt 
het onwensalijk geacht dat plegers van geweldsdelicten 
tocsin personen met het slachtoffer in contact warden ge-
bracht (uit oogpunt van bescherming van het 
slachtoffer). Confrontatie met het slachtoffer in moor 
indirect° zin zoals by. het laten werken in eon verpleeg-
tehuis, wordt daarentegen wel weer als reele 
mogelijkheid gezien, maar is in de praktijk nooit toege-
Past. 

Bij veal vermogensdelicten is het moeilijk to niet 
onmogelijk eon werkproject to vinden, waarin de relatie 
mat het geplaegde delict tot uitdrukking ken komen. 
leerprojecten hebben wat dat betreft in potentie moor 
mogelijkheden, omdat bij eon leerproject gerefereerd kan 
worden aan hut gepleegde delict, maar als or van eon 
trend ken warden gesproken den lijken leerprojecten 
vooral to worden toagepast in de 'moeilijkor' gevallen 
on niet zozeer bij de lichte vermogensdelicten. 

Ruim eon kwart van de alternatieve sancties is tot 
stand gekomen via de OvJ. In de meeste gevallen gebeurde 
dit in het kader van uitstel van de beslissing tot al dan 
niet vervolgen, of in het kader van eon voorwaardelijk 
sepot (of wan variant daarop, die in Zutphen wordt gehen-
teerd: 'indien dienstverlening naar behoren verricht 
onvoorwaardelijk niet vervolgen'). In Amsterdam, Arnhem 
an Rotterdam wordt bij toepassing van een alternation 
sanctie binnan het officiersmodel in de meeste gevallen 
wel een advocaat toegevoegd. Om rechtspositionele re-
denen acht men dit een juiste gang van zaken. 

Hoewel er eon tendens valt wear to nemen in de 
richting van moor alternatieve sancties volgens het 
officiersmodel, ligt de nadruk toch op toepassing via 
het zittingsmodel. Vrijwel altijd vindt de alternatieve 
sanctie den pleats in het kader van uitstel van vonnis-
wijzing, incidenteel ook wel als bijzondere voorwaarde 
bij eon voorwaardelijke veroordeling (dit laatste toe-
passingskader heeft opmerkelijk genoeg in onkel° 
niet-proefarrondissementen de voorkeur gekregen, niet in 
de laatste pleats on zo garanties to krijgen voor een 
goede begeleiding; zie bijlage 3). 

In Amsterdam heeft men dean/Nast nog eon voorkeur 
yoor toepassing van alternatiave sancties in het kader 
van schorsing van de voorlopige hechtenis (ook in Rot- 



terdam zijn wij dat eon aantal melon tegengekomen). Dit 
toepassingskader heeft onmiskenbaar als voordeel dat in 
eon zeer kort tijdsbestek gereageerd wordt op het 
strafbaar gestelde gedrag. Voorwaarde is echter wel dat 
de coordinator in staat is snel op eon projectaanvraag to 
reageren en or direct eon project voorhanden is. Dit im-
pliceert dat de coordinator vaak lopende zaken moot 
laten rusten am zo 5nel mogelijk voor eon jongere eon 
project voor elkaar to krijgen. Is dat niet mogelijk, den 
gaat de alternatieve sanctie niet door (althans niet in 
dat stadium). Het is daarom niet ondenkbaar dat men, 
sneller dan •igenlijk verstandig is, accoord gaat met 
elke alternatieve sanctie om maar zo 5nel mogelijk op 
vrije voeten to kunnen worden gesteld. Eon ander bezwaar 
dat men tegen dit toepassingskader zou kunnen inbrengen, 
is het niet vaststellen van het schuldig zijn alvorens 
eon work- of leerproject wordt uitgevoerd. Dit bezwaar 
geldt uiteraard ook de toepassing in het kader van het 
officiersmodel. In eon recente publicatie wijst 
Singer-Dekker (1984) eveneens op de nodige voorzich-
tigheid die ten aanzien van deze modaliteiten is geboden 
in verband met het felt dat het mogelijk in strijd is met 
art. 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
Rechten van de Mona. Hierin wordt onder andere het recht 
op berechting door eon onafhankelijk rechter 
gewaarborgd. De voorwaarde, verwoord in het raamwerk 
van uitgangspunten on richtlijnen, dat het dient to gaan 
am eon bekennende verdachte, die bovendien accoord moot 
gaan met de alternatieve sanctie, lijkt oils in dit kader 
niet voldoende waarborg voor eon juiste rechtsgang. In 
ieder geval dient voorkomen to worden, dat jongeren bij 
het eindvonnis (voor eon deal) warden vrijgesproken van 
het delict of de delicten, waarvoor zij den al een alter-
natieve sanctio hebben uitgevoerd. In de beginfase van 
de experimenten is dit eon enkele keer voorgekomen. 

Dat or over het algemeen vooral gewerkt wordt volgens 
hut zittingsmodel brengt met zich mee dat or geruime tijd 
overheen gaat voordat eon alternatieve sanctie ten uit-
voer wordt gebracht. Van can snelle reactie op strafbaar 
gedrag -door velen els eon belangrijk pedagogisch as-
pect gezien- is goon sprake. 

Daarin lijkt goon verandering to komen in de nabije 
toekomst. Integendeel, or zijn aanwijzingen dat de 
komende tijd in enkele arrondissementen toepassing van 
alternatieve sancties volgens het officiersmodel het 
veld zal ruimen voor toepassing volgens het zittingsmo-
del. 

Vrijwel alle zaken waarin eon work- of leerproject is 
uitgevoerd volgens het officiersmodel, zijn afgedaan met 
eon onvoorwaardelijk sepot. Zaken volgens het zittings-
model vertonen meer variatie in afdoening. Er zijn voor-
waardelijke vrijheidstraffen opgelegd met proeftijden, 
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varierend van eon dag tot eon jaar. In gevallen wear 
sprake is geweest van voorarrest, zijn deels onvoor-
waardelijke, deels voorwaardelijke vrijheidstraffen 
opeelegd. In twee arrondissementen is ook gebruik ge-
maakt van schuldigverklaringen zonder toepassing van 
straf, in een ander van eon onvoorwaardelijke geldboete 
van fl. 5,-. 

In die gevallen waarin het work- of leerproject niet 
volgens plan is beeindigd, is eon aantal keren eon on-
voorwaardelijke vrijheidstraf toegepast, varierend van 
enkele dagen arrest tot drie maanden tuchtschool. In en-
kele gevallen is eon onvoorwaardelijke bouts opgelegd of 
eon extra aantal uren dienstverlening. Ook zijn enkele 
gevallen bekend, waarin de zaak ondanks het niet geheel 
volgens plan afronden toch is geseponeerd of is afgedaan 
met eon voorwaardelijke veroordeling. 

Duidelijk is dat op het terrein van de afdoening nog 
weinig eenvormigheid to bespeuren volt. Naar verwachting 
zal dat in de toekomst veranderen. Speciale aandacht 
lijkt noodzakelijk voor de afdoening bij Met volgens 
plan verlopen projecten; de duidelijkheid voor de direct 
betrokkenen (i.c. de jongeren) wordt er niet grater op, 
wanneer niet-juiste uitvoering van eon project verder 
geen gevolgen heeft. De zaken liggen uiteraard enders 
als de voortijdige beeindiging buiten de schuld van de 
jongere tot stand is gekomen; in de meerderheid van de 
gevallen is dat echter Met het geval. 

In het raamwerk is als eerste uitgangspunt oggenomen, 
dat eon alternatieva sanctie kan warden toegepast in al 
die gevallen waarin het Openbaar Ministerie tot straf-
vervolging zou zijn overgegaan indien de mogelijkheid 
van de alternatieve sanctie niet aanwezig geweest zou 
zijn. Er is eon toegevoegd dat eon strikte bantering van 
dit uitgangspunt van belang is, daar het invoeren van eon 
alternatieve sanctie niet tot gevolg mag hebben dat 
dearmee die categorieen jeugdigen in het justitiele cir-
cuit terecht komen bij welke dat voorheen om goede 
redenen niet gebeurd zou zijn. 

Op de vraag van ons of men zeker tot vervolging c.q. 
oplegging van eon sanctie was overgegaan indien de maga-
lijkheid van eon alternatieve genetic or Met geweest 
was, antwoordde 95% van de justitiele autoriteiten be-
vestigend. Ongeveer 4% wist het niet zeker; men had ge- I 
twijfeld tussen afdoening door de OvJ en afdoening door 
de kinderrechter (vervolging of oplegging van eon sane -
tie zou dus niet achterwege gebleven zijn). Door 1% word 
ontkennend geantwoord, maar dit had betrekking op eon 
transactie; dus toch eon justitiele reactie. Nu zijn dit 
uitspraken, die niet op waarheid kunnen warden getoetst, 
or is immers steeds eon alternatieve sanctie toegepast 
en wij kunnen niet met zekerheid vaststellen wet or ge-
beurd zou zijn bij niet-oplegging van een alternatieve 
sanctie. Nader onderzoek moot hierin moor duidelijkheid 



brengon. In en volgend rapport komen wij hierop uitge-
breid terug. Mat de uitspraken van de justitiele 
autoriteiten talcum, is er to weinig basis am uitsprake6 
te doen over gen 'aanzuigende working' die eventueel 
uitgaat van alternatieve sancties. 
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4 ALTERNATIEVE SANCTIES EN HUN SETEKENIS VOOR DE BEIM-
KENEN 

Da betekenis van alternatieve sancties voor de be-
trokkenen ken op diverse manieren worden uitgelegd. Zo 
ken men zich afvragen wet het effect is geweest op het 
(toekomstig) delictgedrag van de jongeren: heeft het de 
recidivecijfers in neerwaartse richting beinvloed? Hoe-
wel dit op zich als can legitieme vraag beschouwd moot 
worden, ken dit onderzoek daarop geen antwoord geven. 
Voor recidive-onderzoek is can langere onderzoekperiode 
noodzakelijk, wil het effect op langere termijn (langer 
dan can jeer na de alternatieve sanctie) bekeken kunnen 
worden. Binnen dit onderzoek ontbraken daarvoor de mo-
gelijkheden. In de toekomst zou een dergelijk onderzook 
wel uitgevoerd moeten worden. 

Het terugdringen van de recidive is echter niet het 
enige effect (doe) van de alternatieve sancties, dat 
bekeken moot worden. 

Herhaaldelijk is mat nadruk gewezen op het pedago-
gische aspect van de alternatieve sancties. Bepaaldo ne-
gatieve effecten van reeds bestaande straffen zouden 
voorkomen kunnen worden. In zekere zin wordt dit beves-
tigd door de jongeren die can alternatieve sanctie opge-
legd kregen an daarvoor al cans can traditionele sanctie 
hadden ondergaan: zo'n 70X van hen zei te kiezen voor tan 
alternatieve sanctie in pleats van can traditional. 
sanctie (werken is leuker den zitten; bij can alterna-
tieve sanctie moot je zelf opdraaien voor wet je hebt 
gedaan; er gaat meer invloed uit van can alternatieve 
sanctie). 

Een ander belangrijk aspect is de relatie die wordt 
galegd tussen het gepleegde delict an het uit te voeren 
work- of leerproject. Wij hebben reeds kunnen zien, dat 
dit lang niet altijd eenvoudig te realiseren is. Lukt 
dat echter wel, den wijzen alle betrokkenen op het belang 
ervan. (Of het felt dat de jongere can alternatieve 
sanctie uitvoert in dezelfde gemeente wear het delict is 
gepleegd, nu direct die relatie delict-project duidelijk 
weergeeft, zoals door sommige respondenten near voren is 
gebracht, lijkt ons zeer de vraag). 

Incidenteel wordt ook wel gewezen op het fait dat jon-
geren werkervaring krijgen an ervaring in het werken met 
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anderen, of het zich mooten inpassen in bestaande struc-
turen. Voor eon belangrijk deel echter staat of valt Sit 
effect near ons idee met de perceptie van de jongeren van 
de zinvolheid van de door hen uitgevoerde werkzaamheden. 
De werkzaamheden kunnen door hen zinvol warden geacht 
voor de projectplaats, zinvol voor henzelf of zinvol zo-
wel voor de projectplaats als voor henzelf. Achten zij 
het niet zinvol voor de projectplaats, noch voor zich-
zelf, dan meet getwijfeld warden aan het gunstige effect 
dat van de alternatieve sanctie uit zou moeten gaan. Dat 
laatste is betrekkelijk weinig voorgekomen. Weliswaar i3 
het percentage dat het project zinvol achtte voor de pro-
jectplaats wat hoger dan het percentage jongeren dat het 
project zinvol achtte voor zichzelf, maar de betiteling 
van totale zinloosheid kwam wainig voor. In dit opzicht 
kwamen de meningen van de jongeren en de projectbegelei-
der, good met elkaar overeen. 

Rositieve kanten van de alternatieve sancties waren 
volgens de jongeren: het leren van zowel praktische on 
technische vaardigheden als sociale vaardigheden, het 
leren werken, de afschrikwekkende working die uitging 
van doze sanctievorm, de nuttige tijdsbesteding, de 
leuke contacten met anderon, maar oak dat or veel work 
was verricht dat enders was blijven liggen, de project-
pleats de extra werkkracht good kon gebruiken en het felt 
dat men op projectplaatsen enders tegen dienstverleners 
aan was gaan kijken. Overigens waren de jongeren in hot 
arrondissement Groningen nog het minst positief over de 
zinvolheid van de alternatieve sanctie voor henzelf. Op-
merkelijk gezien het fait dot in dat arrondissement veal 
moor dan in de overige arrondissementen de jongeren in de 
gelegenheid waren zelf eon project uit to kiezen. Tech is 
het percentage jongeren dat Hover eon ander project had 
uitgevoerd lager dan in alle andere proefarrondisse-
menten. In Rotterdam waren de jongeren het minst 
positief over de zinvolheid van de alternatieve sanctie 
voor de projectplaatsen. 

Behalve de zinvolheid voor do jongere zelf en de pro-
jectplaats is oak de beoordeling van de naaste omgeving 
van de alternatieve sanctie van belang voor het effect. 
Volgens de jongeren was de houding van hun ouders over-
wegend positief; men vond het eon goede straf, hoewel 
sommige ouders van mening waren dat zij or (to) goad van-
af waren gekomen. Eon klein deel van de ouders vond de 
straf overdreven, aldus de jongeren. In de vriendenkring 
van de jongeren wist men vaak niets van do alternatieve 
sanctie af. Was men wel op de hoogte, dan vond men het 
Positief (beter don zitten), of men vond dat zij geluk 
hadden gehad. Eon klein deel van de vrienden was negatief 
in de zin van eon 'softe aanpak'. Hieruit kan worden op-
gemaakt dat het (pedagogische) effect van de 
alternatieve sancties niet teniet is gedaan door de 
houding van de di recta omgeving. 



Illustratief veer de belaying van de alternatieve 
sanctie is de uitspraak van bijna de helft van de jon-
geren, de alternatieve sanctie geheel niet als straf te 
hebben ervaren, maar els werken zonder loon of genoeg-
doening. Sommigen vonden ook de sfeer te leuk om het als 
straf te kunnen zien. Dat laatste is gen goede illustra-
tie van de strafbeleving bij jongeren: straf ken niet 
leuk zijn, er moat geleden worden. 

Uiteraard is yoor de beoordeling van het effect van de 
alternatieve sancties ook van belang welke betekanis de 
projectplaatsen toekennen can de alternatieve sancties. 
Hoewel het in de bedoeling ligt hiernaar nog een afzon-
derlijk onderzoek te dean in de vorm van een enquete on-
der projectleveraars, beschikken wij al over enige 
aanwijzingen hieromtrent aangezien ook gesproken is met 
projectbegeleiders, diemn vrijwel elle gevallen made-
werkers waren op de projectplaats. 

Over het algemeen was men van marling dat het project 
voor de jongere geschikt was geweest (de jongere ken het 
werk can an had goad gewerkt, maar ook omdat de jongere 
lets had geleerd of lets had kunnen dean in de sfeer van 
zijn vak of hobby) an dat de jongere er lets can had ge-
had (leren omgaan mat anderen, confrontatie met de 
resultaten van eigen gedrag, lets goad kunnen maken). In 
de meeste gevallen had de projectplaats zelf er ook lets 
aan gehad. Er was work gedaan dat anders was blijven 
liggen, de jongere had hard gewerkt, men zag de dienst-
verlener als vervanger van een vaste kracht die om 
bezuinigingsredenen in een vroeger stadium verloren was 
gegaan en incidenteel had men het ook als een uitdaging 
gezien de jongere een project te kunnen bieden. Was men 
minder positief dan had dit in veal gevallen betrekking 
op de slechte gemotiveerdheid van de jongere, het (te) 
geringe aantal uren of de hoeveelheid tijd die nodig was 
geweest voor de begeleiding. 
. De justitiele autoriteiten waren vrijwel altijd posi-

tief over de alternatieve sancties, vooral ook omdat het 
overgrote deal volgens plan was verlopen. Als andere po-
sitieve aspecten zijn genoemd: de relatie tussen delict 
en project, de persoonlijke vorming van de jongeren en de 
link tussen opleiding an werkzaamheden van de jongeren 
die 50M5 gelegd kon worden. Ook de card van de werk-
zaamheden is herhaaldelijk positief gewaardeerd. Was de 
waardering minder positief dan had dit meestal be-
trekking op de organisatie van het project waardoor de 
uitvoering soms erg lang op zich had laten wachten. Het 
felt dat in ruim driekwart van de gevallen de alterna-
tieve sanctie een grotere tijdsinvestering van de 
justitiele autoriteiten heeft gevraagd dan bij een tra-
ditionele afdoening het gavel zou zijn geweest, heeft de 
over het algemeen positieve waardering kennelijk niet in 
negatieve zin beinvloed. 
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be betekenis van de alternatieve sancties voor de 
justitiele autoriteiten teat zich nog op eon andere 
wijze beoordelen. nl. door de aard van de overwegingen 
bij OvJ's on kinderrechters accoord to gaan met eon voor-
stel tot eon alternatieve sanctie. Vooral overwegingen 
van algemene aard en overwegingen die gebonden zijn aan 
de situatie van de jongeren, de persoonsgebonden over-
wegingen, zijn genoemd. Hierbij moot worthy" gedaeht ean 
overwegingen els 'de jongere heeft moor eon eon 
dergelijke sanctie', 'de samenleving is or moor moo go-
boat' en 'alto voorstellen zijn het proberen waard'. 
Ander° veelgenoemde overwegingen zijn 'de jongere is eon 
first-offender' Cult do aard der zaak vooral genoemd in 
Rotterdam en Zutphen), 'de jongere krijgt 
vorming/scholing of werkervaring', 'do jongere hoeft 
niet wog uit het eigen milieu' (wat wel het gavel zou 
zijn geweest bij eon tuchtschool- of arreststraf) en 'de 
jongere komt in aanraking met eon ander milieu'. 

Delictgebonden overwegingen zijn in veel geringer ma-
te genoemd, evenals juridisch-technische overwegineen. 

Oenoemde overwegingen maken in ieder geval duidelijk, 
dat de houding van de justitiele autoriteiten ten op-
zichte van de alternatieve sencties toch vooral eon po-
sitieve is. 



5 SLOT 

Als het van de houding en ervaringen van de direct be-
trokkenen zou afhangen, hoeft er weinig twijfel te be-
staan over de wenselijkheid van can meer definitieve 
regaling omtrent alternatieve sancties voor minderja-
rigen. Met gen definitieve regaling in de wet zou niet 
alleen tegemoet gekomen kunnen Norden aan wensen die 
dienaangaande leven onder vela justitiele autoriteiten 
en andere personen en instanties, maar zouden tevens en-
kale negatieve aspecten verbonden aan diverse huidige 
procedures bij de totstandkoming, de uitvoering en de 
afdoening van alternatieve sancties uit de wereld kunnen 
worden geholpen. Bovendien mag men verwachten dat bij 
can wettelijke regaling grote verschillen tussen de ar-
rondissementen zullen verdwijnen, zodat de 
rechtsgelijkheid maar ook de rechtszekerheid hiermee 
wordt gediend. 

Een beslissing omtrent gen definitieve regaling zou 
echter niet alleen moeten afhangen van die positieve 
waardering bij de betrokkenen. De vraag of meer jongeren 
dan voorheen els gevolg van de alternatieve sancties in 
het justitiele circuit terecht komen, moat nadrukkelijk 
bij de afwegingen worden betrokken. Zeker ills die 'aan-
zuigende working' zonder meer als can negatieve 
ontwikkeling wordt bestempeld. 

Aangezien het antwoord op doze vraag in dit rapport 
nog niet gegeven kon worden, is hat aanbevelingswaardig 
gen beslissing omtrent can definitieve regaling 
enige tijd uit te stollen. 
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BIJLAGE 2: LEERPROJECTEN

Inleidi no
Deze bijlage is in zijn geheel gewijd aan de leerpro—

jecten, die in het kader van alternatieve sancties kun
nen worden opgelegd.

De reden om daaraan nog eens apart aandacht te beste
den, is gelegen in het feit dat gedurende de periodm
waarin materiaal werd verzameld ten behoeve van het
onderzoek, de leerprojecten slechts moeizaam van de
grond zijn gekomen. Wel hebben wij kunnen constateren
dat in diverse proefarrondissementen door de stuur—
groepen in toenemende mate aandacht is besteed aan dit
onderdeel van de experimenten. Dit heeft in het afge
lopen jaar tot een aantal nieuwe ontwikkelingen geleid,
waarvan wij vinden dat het belangrijk is om dit in dit
rapport te vermelden.

In de zomer van 1984 hebben wij betoogd dat het (toen)
nog te vroeg was om leerprojecten in het kader van alter
natieve sancties af te wijzen (Van der laan en Van Hecke,
1984). Er was te weinig ervaring opgedaan met leerpro—
jecten om een radicale afwijzing van leerprojecten op
dat moment te rechtvaardigen, zo luidde de redenering.
Het afgelopen jaar is daarin weinig verandering gekomen,
hetgeen een reden zou kunnen zijn om dan toch vraagtekens
te plaatsen bij de haalbaarheid van leerprojecten als
alternatieve sanctie. Recente ontwikkelingen op dit ter
rein doen ons er toe neigen een oordeel omtrent
leerprojecten nog enige tijd uit te stellen.

In paragraaf 1 wordt een omschrijving gegeven van de
criteria waaraan volgens de Werkgroep Slagter leerpro—
jectmn moeten voldoen. De tweede paragraaf geeft een
overzicht van leerprojecten die inmiddels in de zes
proefarrondissementen hebben plaatsgehad (voorzover zij
het onderzoekteam ter ore zijn gekomen). Dit overzicht
bestrijkt een langere periode dan de tijdsduur, ge
durende welke ten behoeve van het onderzoek materiaal
werd verzameld.

In de laatste paragraaf wordt aandacht besteed aan
meer recente ontwikkelingen in een aantal proefarrondis—
sementen op het gebied van leerprojecten.
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1. Eisen die aan leerprpiecten worden gesteld 
De Werkgroep Slagter omschrijft in hoar Raamwerk van 

uitgangspunten en richtlijnen voor experimenten met al-
ternatieve sancties voor strafrechtelijk minderjarigen 
leerprojecten als "het volgen binnen eon afgebakend 
tijdsbestek gedurende eon bepaald aantal uren van nauw-
keurig aangegeven trainingen of cursussen dan wel 
andersoortige activiteiten, die zijn gericht op ver-
groting van de individuele sociale vaardigheid en 
weerbaarheidn. 

Vervolgens geeft de Werkgroep in oktober 1984 enige 
voorwaarden waaraan leerprojecten moeten voldoen. 

De eerste voorwaarde houdt in dat het leerproject eon 
strafkarekter moot hebben. Dit brengt de plicht tot aan-
wezigheid van de jongere en het tonen van inzet tijdens 
het leerproject met zich mee. Daarnaast dient het leer-
project ender strikte begeleiding en controle pleats to 
vinden. Afspraken omtrent aard, duur en inhoud van het 
leerproject en de strafrechtelijke gevolgen bij een niet 
near behoren uitvoeren van het leerproject moeten vooraf 
worden vastgelegd. Indien het leerproject niet near be-
boron wordt gevolgd, dient de begeleider de coordinator 
hiervan bericht to zenden. Na beeindiging van hat leer-
project wordt door de begeleider van -de jongere een 
verslag van het verloop van het leerproject aan de 
coordinator toegestuurd. 

Het pedagogisch karakter van het leerproject vormt 
het tweede criterium waaraan eon leerproject volgens de 
Werkgroep Slagter behoort te voldoen. Dit houdt in dat 
zoveel mogelijk een'verband aanwezig dient to zijn tus-
sen aard en inhoud van het leerproject en aard van het 
probleemgedrag en achtergronden van de jongere, die ten 
grondslag liggen eon het wetsovertredend gedrag. Dear-
naast dient binnen het leerproject oak aan de gepleegde 
delicten zelf eandacht te worden besteed, teneinde zo 
mogelijk eon positieve gedragsverandering to bewerkstel-
ligen. Tenslotte houdt het pedagogisch karakter van eon 
leerproject in dat het moat goon om het aanleren van spe-
cifieke sociale en praktische vaardigheden, waarbij het 
concrete karakter ervan voorop dient te staan. 

2. Overzicht van de situatie rand leerproiecten in de 
proefarrondissementen 

2.1 Amsterdam 
De twee voogdij-instellingen 'Pro Juventute' en de 

'Stichting Jeugd & Gezin' in Amsterdam verzorgen indi-
viduele gedragsmatige social° vaardigheidstrainingen. 
Het programme behelst zes tot acht bijeenkomsten, ver-
deeld over eon vooraf bepaalde periode. yoor het geven 
van dergelijke trainingen zijn de medewerk(st)ers van 
'Pro Juventute' on de 'Stichting Jeugd & Gezin' opgeleid 



door het Ambulatorium van het Paedologisch Instituut in 
Amsterdam. Voorzover bij ons bekend hebben zeker vijf 
jongens de hier beschreven training in het kader van eon 
alternatieve sanctie bezocht. In de tweede pleats is in 
Amsterdam de 'Stichting Psychologisch Pedagogisch Insti-
tuut' (PPI) bereid leerprojecten te verzorgen. Dit 
instituut houdt zich op verschillende vestigingen in Am-
sterdam bezig met jongeren die niet of nauwelijks moor 
naar school gaan. Bij de afdeling 'dagopvang' van het PPI 
kunnen jongeren na afloop van de intakeprocedure eon 
programme volgen, dat varieert van twee tot acht woken. 
Gedurende drie dagen per week, twee uur per dag volgt de 
jongere het programme. Tijdens de experimenteerperiode 
is hiervan, voor zover bekend eon keer gebruik gemaakt. 
Bij het 'schoolverlatersproject', eon andere afdeling 
van het PPI, waar de jongere werkt aan eon mogelijke 
terugkeer naar school, vond gedurende de experimenteer-
periode eveneens eon leerproject plaats. 

Het RIAGG (Centrum/Oud-West) in Amsterdam beschikt 
over eon project 'Verslaving', waar ook jongeren in het 
kader van een leerproject alternatieve sancties ge-
plaatst kunnen worden. Bij dit project staat de sociale 
vaardigheidstraining centraal. Er wordt samengewerkt met 
het drugteam van het Jellinekcentrum, de Stichting 
Streetcornerwork en de afdeling Jeugdpsychiatrie van de 
GG en GD. Eon jongere heeft tijdens de onderzoekperiode 
dit project van het RIAGG afgerond. 

In het begin van de periode dat officieel word 
geexperimenteerd met alternatieve sancties voor minder-
jarigen vonden in Amsterdam eenmalig projecten pleats 
bij het Anne Frankhuis naar aanleiding van uitingen van 
discriminatie en bij het COC naar aanleiding van agree-
sie tegenover homosexuelen, (dit laatste betrof eon 
combinatie van leer- en werkproject). 

Tot slot kan over Amsterdam nog vermeld worden dat het 
Ambulatorium van het Paedologisch Instituut eon cursus 
voor het opzetten van een sociale vaardigheidstraining 
aanbiedt. Eon aantal medewerk(st)ers van 
(gezins-)voOgdij-instellingen, Radon voor de Kinderbe-
scheming en jeugdhulpverleningsinstanties in de 
verschillende proefarrondissementen, die leerprojecten 
in de vorm van eon training sociale vaardigheid ver-
zorgen, heeft tot nu toe eon dergelijke cursus bij het 

Ambulatorium gevolgd. 

2.2 Arnhem 	, 
In het arrondissement Arnhem is eon aantal vormings-

centre bereid in het kader van eon leerproject cursussen 
voor jongeren to verzorgen. Deze cursussen zijn bestemd 
voor werkloze jongeren en zijn daarnaast toegankelijk 
voor jongeren in het' kader van eon alternatieve sanctie. 
De cursussen duren drie weken; gedurende doze periode 
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volgt de jongere een (beperkt) aantal urean per week de 
introductie, welke eon algemene orientatie, sport en 
keuze-activiteiten (doe-activiteiten, mogelijkheid van 
cursussen) omvat. Tot nu tot is van doze mogelijkheid nog 
goon gebruik gemaakt in het kader van alternatieve 
sancties. 

De CBB's in Arnhem (Centrum voor Beroepsorientatie en 
Beroepsuitoefening) zijn bereid hun opleidingen open to 
stollen voor leerprojecten in het kader van eon alterna-
tieve sanctie. Tijdens de opleiding wordt eon 
(eventuele) sociale uitkering behouden. De opleiding 
wordt afgesloten met het uitreiken van een 
getuigschrift. 

Het Arbeidsbureau in dit arrondissement is bereid 
jongeren met behoud van uitkering toe to laten tot eon 
cursus voor jeudige werkzoekenden (CJW). Doze cursussen 
warden op een streekschool gegeven. De tijdsduur van de 
cursussen varieert van 12 weken (by. de cursus 
beroeosorientatie) tot 40 waken Condor andere timmeren, 
motorvoertuigentechniek en lessen). Voor de meeste cur-
sussen bestaat de mogelijkheid de opgedanu ervaringen 
middels een stage in de praktijk to brengen. De kosten 
voor de jongere bedragen eenmalig fl. 25,-; de cursus 
wordt afgesloten met de uitreiking van eon certificaat. 

2.3 Groninaen 

Het arrondissement Groningen heeft de beschikking 
over verschillende leerprojecten. 

Gedurende de experimenteerperiode volgden drie jon-
geren de zes-weekse training bij de Outward Bound School 
in Ulvenhout, eon oorspronkelijk voor zeegaande jongeren 
opgezatte 'overlevingscursuss. 

Eon jongere bezocht in het lkader van eon leerproject 
het Boddaertcentrum; oak de ouders werden bij dit pro-
ject betrokken. Na de formele beeindiging van de alter-
natieve sanctie word het project nog enige maanden op 
vrijwillige basis voortgezet. 

Drie alternatief gestrafte jongeren in het arrondis-
sement Groningen volgden eon gecombineerd leer- en work-
project. Eon van doze projecten word uitgevoerd bij de 
Stichting PIET in St. Annaparochie, eon project voor 
randgroepjongeren. De jongere verbleef hier intern ge-
durende eon period° van eon half jaar on verrichtte 
daarbij onder moor keukenwerkzaamheden. Het tweed's pro-
ject betrof een 80-urige opleiding tot edelsmid, terwij1 
hut derde project word verricht bij het Derde Wereld Do-
cumentatiecentrum. 

Het samenwerkingsproject van het Ambulatorium voor 
Orthopedagogisch Onderzoek to Groningen en het Jongeren 
Advies Team to Winschoten verzorgde voor eon aantal jon-
geren wan sociaal vaardigheidstreiningsprogramma. In een 
aantal sessies kwamen achtereenvolgens de geschiedenis 



van het delict en de individuele achtergronden van de be-
trokkene(n) aan de orde. Tijdens de laatste fase van de 
training werden aan de hand van gesprekken en 
situatie-uitbeeldingen tekorten in sociale vaardigheden 
opgespoord an ward gezocht naar gedrags- of houdingsal-
ternatieven. 

2.4 Leeuwarden 
In Leeuwarden volgden twee jongeren in het kader van 

een leerproject een eendags-stage bij de 
gemeentepolitie. Deze stage was voornamelijk gericht op 
het verkrijgen van meer inzicht en daardoor meer begrip 
in het functioneren van de politie an het effect van 
'justitieel laakbaar gedrag' zoals voetbalvandalisme op 
dit functioneren. 

Nog voor de officiele start van de experimenten 
volgde een jongere een cursus bij het CVV (Centrum Vakop-
leiding Volwassenen). 

Tijdens de experimenteerperiode volgde een drietal 
jongeren een combinatie van leer- en werkproject bij 
respectievelijk het Creativiteitscentrum in Leeuwarden, 
de Stichting Paardrijden voor gehandicapten en can 
psychiatrisch ziekenhuis. 

Als mogelijke leerprojecten warden het 'Hout- en 
fietsenproject' in Oosterwolde en het 'Doe-project' in 
Drachten gerealiseerd. Het houtproject betreft een in-
troductie in houtbewerkingstechnieken, bij het fietsen-
project staat een eerste kennismaking met de 
rijwieltechniek voorop. Beide projecten vinden in 
groepsverband plaats. Het 'Doe-project' is bereid 
werkloze jongeren tot haar project toe te laten. Bij dit 
project . staat de persoonlijke- en maatschappelijke vor-
ming van de jongere centraal. 

Een vrijwilligster is bezig geweest met het ontwik-
kelen van trainingen, gericht op het opvullen van 
leemtes in sociale vaardigheden 'van de individuele min-
derjarige. VoOr het opzetten van deze trainingen heeft 
men zich georienteerd bij het Ambulatorium van het 
Paedoligisch Instituut in Amsterdam. Een voortijdig ver-
trek van de vrijwilligster heeft een verdere 
ontwikkeling van de invulling van deze trainingen ge-
stagneerd. De Koninklijke Vereniging voor EHBO, Veilig 
Verkeer Nederland en het Friesch Agrarisch Centrum zijn 
bereid medewerking te verlenen bij de totstandkoming van 
leerprojecten. 

Op een verzoek van de stuurgroep in Leeuwarden posi-
tief advies uit te brengen aan de Staatssecretaris om-
trent subsidiering van een nieuw op te zetten 
groepsleerproject op de Volkshogeschool Allardsoog te 
Bakkeveen, werd door de Werkgroep Slagter negatief be-
slist. De motivering hiervoor was de omstandigheid dot 
dit project nog een te weinig concreet karakter heeft en 
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to weinig is gericht op het verkrijgen van specifieke 50' 
ciale en praktische vaardigheden. 

2.5 Rotterdam 
In het arrondissement Rotterdam warden gedurende de 

experimenteerperiode geen leerprojecten ontwikkeld. 

2.6 Zutphen 
In Zutphen heeft eon jongere aim alternation sanctie 

een sociale vaardigheidstraining volgens het model van 
het Ambulatorium van het Paedologisch Instituut gevolgd. 
De training bepogde het socialise vaardigheden-repertoire 
van de jongere te vergroten. 

Daarnaast bestaat in dit arrondissement de moge-
lijkheid am in het kader van eon leerproject bij de so-
ciale werkplaats eon stork op de praktijk gerichte 
opleiding to volgen voor motortechniek en houtbewerking. 
Bij het CBS (Centrum voor Beroepsorientatie on Beroeps -
uitoefening) in Zutphen tenslotte bestaat de 
mogelijkheid nor schoolverlaters van 16 jaar en ouder 
om in hat kader van eon alternatieve genetic de metaal-
of electrotechniekopleiding to volgen. De opleiding 
duurt gemiddeld eon jaar, vier en gen halve deg per week 
(het CBS is den oak van mining dat een leerproject 
slechts zin heeft indien de duur van de alternation 
sanctie ongeveer 6 maanden bedraagt). Voor het volgen 
van eon CBB-cursus is eon advies tot plaatsing van het 
Arbeidsbureau vereist. 

3. Recente ontwikkelinonn 
Van de hiervoor beschreven leerprojecten hebben or 

nag maar weinig daadwerkelijk plaatsgevonden, zeker ver-
geleken met het aantal totstandgekomen werkprojecten. 
Ondanks dit geringe aantal leerprojecten doen rich in de 
proefarrondissementen nieuwe ontwikkelingen voor. 

In het arrondissement Groningen bestaat sinds korte 
tijd de mogelijkheid van leerprojecten in de vorm van in- 
dividuele of groepsgewijze gedragsmatige sociale year
digheidstrainingen, 	die 	Norden 	gegeven 	door 
medewerk(st)ers van het Orthopedagogisch Instituut en 
Het Jongeren Advies Team. 

Het arrondissement Arnhem heeft de beschikking over 
trainingen socials vaardigheden, die warden verzorgd 
door de vakgroep Orthopedagogiek van de Katholieke Uni-
versiteit van Nijmegen in samenwerking met de Stichting 
Jeugd en Maatschappij to Arnhem. De training beslaat een 
pen ode van 15 weken met iedere week eon sessie van twee 
uur en betreft de concrete dagelijkse situatie van de 
jongere: de training is gericht op het verkrijgen van 



meer inzicht bij de jongere in de eigen gedragingen en 
het omgaan met conflicten. 

In Amsterdam (en Alkmaar) is men bezig met twee zoge-
heten Kwartaalcursussen. Het betreft hier een zeer in-
tensief programme van drie maanden, dat veel gelijkenis 
vertoont met de Intermediate Treatment-activiteiten in 
Groot-Brittannie. Tijdens de Kwartaalcursus zal aandacht 
worden besteed aan de gepleegde delicten en het ontwik-
kelen van gedragsalternatieven ter voorkoming van nieuwe 
justitiele contacten. Ook komen beroepstraining en 
(nieuwe) vormen van vrijetijdsbesteding aan de orde en 
zal voorlichting worden gegeven over algemene maat-
schappelijke problemen/onderwerpen (drugs, alcohol, sex 
e.d.). 

Wanneer wij de situatie rond de leerprojecten in de 
verschillende proefarrondissementen samenvatten, dan ken 
worden gesteld dat de meeste leerprojecten pleats (goon) 
vinden in de vorm van eon sociale vaardigheidstraining 
en dat het in mindere mate goat om het volgen van een be-
roepstraining of (om)scholing. 

Of alle plannen voor leerprojecten inderdaad worden 
gerealiseerd is overigens nog de vraag. Niet alleen 
moeten in sommige arrondissementen de justitiele autori-
teiten nog worden overtuigd van de wenselijkheid en 
haalbaarheid van leerprojecten, ook de financiering van 
leerprojecten is nog niet in alle gevallen rond. Discus-
sies over de financiering vinden op dit moment nog volop 
Plaats. 
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BIJLAGE 3: ALTERNATIEVE SANCTIES IN DE 
NIET-PROEFARRONDISSEMENTEN 

Alternatieve sancties in de niet-proefarrondi.ssementen  
Bij de aanvang van de experimenten met alternatieve 

sancties is gesteld, dat ook buiten de door de Staatsse-
cretaris van Justitie aangewezen proefarrondissementen 
gewerkt mocht worden met alternatieve sancties. 

Om een idee te krijgen of dit ook werkelijk gebeurde, 
is besloten ook de gang van zaken in / de 
niet-proefarrondissementen te bekijken. Dit gebeurde 
echter op een meer bescheiden schaal dan het geval was 
bij de proefarrondissementen. Zo bleven interviews met 
de diverse betrokkenen achterwege en bleef de registra-
tie beperkt tot het verzamelen van enkele elementaire 
gegevens als leeftijd en geslacht van de jongere, type 
delict, strafrechtelijk kader, aantal uren en aard van 
het project, voorgenomen els van de OvJ en uiteindelijke 
justitiele afdoening, recidive en het al of niet inge-
schakeld zijn van een advocaat. 

Deze registratiegegevens zijn verkregen van de 
coordinator, zo die er was, of van de kinderrechter of 
OvJ in het desbetreffende niet-proefarrondissement. De 
gegevens hebben betrekking op de periode 1 april 1983 - 1 
april 1984. 

1. 	Apnpsllen 	 a nctie9 in de niet-roef - 

,arrondi ,arrondissementen  
label 1 geeft een overzicht van het aantal alterna-

tieve sancties per arrondissement. In daze tabel ont-
breken de arrondissementen Almelo, Den Haag en Zwolle. 
In daze arrondissementen zijn voorzover bekend in de pa-
node 1 april 1983 - 1 april 1984 wel alternatieve 
sancties aan minderjarigen opgelegd, maar is het aantal 
onbekend (oak de overige gegevens ontbreken voor deze 
drie arrondissementen). 
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'rebel 1:  Alternatieve sancties in de 
niet-proefarrondissementen 

arrondissement 

Alkmaar 	 15 
Assen 	 37 
Breda 	 41 
Dordrecht 	 6 
Haarlem 	 25 
Maastricht 	 8 
Den Bosch 	 13 
Utrecht 	 25 
Middelburg 	 -- 
Roermond 

Uit de tabel blijkt dat er in ieder gavel 170 alterna -
tieve sancties zijn 0Pgelegd in de 
niet-proefarrondissementen. Slechts in twee van de der-
tien niet-proefarrondissementen (Middelburg en Roermond) 
is or niet geezperimenteerd met alternatieve sancties 
voor minderjarigen. 

Net als in de proefarrondissementen is in de meeste 
niet-proefarrondissementen eon coordinator verant-
woordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rond de al-
ternatieve sancties: projectwerving, uitwerken van 
voorstellen, introductie van de jongeren op de project -
Plaatsen verzorgen, doorsturen van de rapportage pan de 
justitiele autoriteiten. 

Het beleid wordt in sterke mate bepaald door stuur-
groepen, die wat betreft samenstelling vergelijkbaar 
zijn met die in de proefarrondissementen. De arrondisse-
menten Assen en Den Bosch vormen daarop enigszins eon 
uitzondering. Zo kent Assen de Stichting ROB (Rechtsom-
buiging), die de dagelijkse organisatie in handen heeft 
en bovendien in belangrijke mate mode het beleid ten aan-
zien van alternatieve sancties bepaalt. 

In Den Bosch kent men eon 'coordinatorschap., be-
staande uit vier (gezins-) voogdijverenigingen, maar ook 
dear is uiteindelijk eon persoon, die waakt voor eon 
evenwichtige situatie tussen de verschillende 
instant ies. 

7. De ionoeren  
In tabel 2 wordt eon overzicht gegeven van de leeftijd 

van de jongeren. Voor het vaststellen van doze leeftijd 
is het tijdstip van aanvang van het leer- of werkproject 
genomen (het wijkt daarin derhalve af van de in het rap -
port vermelde leeftijden van de jongeren die in de proef- 



arrondissementen 
kregen). 

een alternatieve sanctie opgelegd 

label 2: Leeftijd ten tijde van de al-
ternatieve sanctie 

leeftijd 	 N 	(%) 

12 t/m 15 jaar 	18 	(10.6) 
16 t/m 17 jaar 	102 	(60.0) 
18 jaar en ouder 	40 	(23.5) 
onbekend 	 10 	( 5.8) 

Totaal 170 	(100.0) 

Net als in de proefarrondissementen is de groep 16- en 
17-jarigen de grootste. Doch in tegenstelling tot de 
proefarrondissementen bevinden zich meer jongeren in de 
leeftijdsgroep 18 jaar en ouder en minder in de leef-
tijdsgroep 12 t/m 15 jaar. Dit wordt in belangrijke mate 
veroorzaaakt door het arrondissement Breda, waar ruim 
40% van de jongeren 18 jaar en ouder was. Geheel verge-
lijkbaar met de situatie in de proefarrondissementen is 
het niet, omdat daar een andere registratiewijze werd 
aangehouden, nl. de leeftijd ten tijde van het plegen van 
het delict. Alleen al daarom komen de leeftijden in de 
niet-proefarrondissementen iets hoger uit. 

Wat betreft het geslacht van de jongeren is de situa-
tie geheel vergelijkbaar met die in de proefarrondisse-
menten: vrijwel uitsluitend jongens; slechts 3% van de 
groep jongei-en bestond uit meisjes. 

Moeilijker was het om vast te stellen of het vooral om 
first offenders ging, dan wel om recidivisten. Het ons 
toegestuurde materiaal was op dit punt niet erg volledig. 

Van Assen is bekend dat het aantal recidivisten vrij 
gering was: zo'n 13%. 

3. Delictoeclevens  
In tabel 3 is aangegeven voor walk type delict de al-

ternatieve sancties in de niet-proefarrondissementen 
zijn opgelegd. 
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label 3:  Delicttype 

delict (U 

vermogensdelicten 	87 	(51.2) 
agressieve delicten 	33 	(19.4) 
sexuele delicten 	 7 	( 4.1) 
verkeersdelicten 	 5 	( 2.9) 
combinaties 	 31 	(18.2) 
onbekend 	 10 	( 5.8) 

Totaal 170 	(100.0) 

Uit den tabel komt near voren dot de tenlastegelegde 
delicten vooral vermogensdelicten waren, gevolgd door 
agressieve delicten (zowel tegen personen els tegen za-
ken). Ook de categorie 'combinaties' komt veel voor. flit 
slaat op combinaties van vermogens- en agressieve 
delicten; het is echter niat duidelijk gewordan of het 
hier em eon combinatie van meerdere delicten ging, den 
wal on eon combinatie van wetsartikelen die betrekking 
hebben op eon delict. 

Wel is duidelijk dot de onderlinge verhouding tussen 
do verschillende delicttypen enders is dan wat wij bij de 
proafarrondissementen zagen. Wij nemen echtar aan dat 
dit vooral het gevolg is van eon andere registratiewijze, 
en dat veal van de delicten die in doze tabel onder de 
categorie 'combination' worden gerekend, bij de regis-
tratie in de proefarrondissementen tot de 
vermogensdelicten zijn gerekend. 

4. ToePassinaskader 
In zes van de elf niet-Proeferrondissementen warden 

alternatieve sancties uitsluitend opgelegd in het kader 
van het zittingsmodel. flat zijn de arrondissementen 
Breda, Dordrecht, Haarlem, Utrecht, Almelo on Den Haag. 
In veel gevallen worden alternatieve sancties opgelegd 
in het kader van 'uitstel van vonniswijzing', maar ook 
leer- of werkprojacten als 'bijzondera voorwaarde' bij 
eon voorwaardelijke straf. flit laatste i5 wel toegepast 
is de arrondissmenten Almelo. Breda en Dordrecht. In het 
arrondissement Breda is ook wel de OTS aangewend on in 
dark kader eon alternatieve sanctie to laten uitvoeren. 

In de arrondissementen Alkmaar, Assen on Maastricht 
warden daarnaast ook alternatieve sancties oggelegd in 
het kader van het officiersmodel; hetzij in het kader van 
eon 'voorwaardelijk sepot', hetzij in het kader van 'uit-
stel van de beslissing tot al dan niet vervolgen'. 

Slechts in het arrondissement Zwolle heeft men uit-
sluitend voor het officiersmodel gekozen. 



5. Projectqeqevens 
Evenals in de proefarrondissementen zijn in de 

niet-proefarrondissementen voornamelijk werkprojecten of 
dienstverleningen toegepast. Het aantal leerprojecten 
was minimaal: 4 (2.4% van het totaal). 

Ook ten aanzien van de aard van de werkzaamheden is or 
weinig verschil met de proefarrondissementen. Ook in de 
niet-proefarrondissementen deed ongeveer 70% van de jon-
geren onderhouds-, schilder- en reparatiewerk. Verder 
is er nog eon groep die allerlei keukenwerkzaamheden in 
ziekenhuizen en verpleeghuizen verrichtte. 

Ten aanzien van het aantal opgelegde uren verschilt de 
situatie in de niet-proefarrondissementen met die in de 
proefarrondissementen. In tabel 4 wordt dot zichtbaar. 

Tabel 4: Duur van de alternatieve sancties 

aantal uren (%) 

0 - 40 uur 	 44 	(25.8) 
41 - 80 uur 	 34 	(20.0) 
81 - 150 uur 	 66 	(38.8) 
moor dan 150 uur 	 3 	( 1.7) 
onbekend 	 23 	(13.5) 

Total 170 	(100.0) 

Ongeveer 40% van de opgelegde alternatieve sancties 
duurde langer dan 80 uur. In de proefarrondissementen was 
dat slechts 12%. 

Samenvattinq 
Op het eerste gezicht ken warden gezegd dat or met be-

trekking tot alternatieve sancties voor minderjarigen 
weinig verschillen waarneembaar zijn tussen de proof- en 
de niet-proefarrondissementen. 

De 	organisatiestructuur 	in 	de 
niet-proefarrondissementen is grotendeels dezelfde als 
die in de proefarrondissementen. 

Het grootste deel van de jongeren is te vinden in de-
zelfde leeftijdscategorie (16 t/m 17 jeer). Daarentegen 
is in de niet-proefarrondissementen de leeftijdscatego-
rie van 18 jeer en ouder sterker vertegenwoordigd. Oak 
zien wij in de niet-proefarrondissementen beduidend moor 
projecten van 81 uur of langer. Wellicht bestaat er wel 
een verband tussen de relatief hogere leeftijd en het 
grotere aantal . uren (waarbij wij niet mogen vergeten dat 
in de niet-proefarrondissementen op een andere wijze 
word geregistreerd). 
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Eon ander verschilpunt tussen de proefarrondisse-
menten on de niet -proefarrondissementen betreft het ka-
den waarin de alternatieve sancties worden toegepast. 
Leer- of werkprojecten in het kader van een 'bijzondere 
voorwaarde' gekoppeld aan eon voorwaardelijke strafp els 
ook in het kader van eon OTS, zijn in de proefarrondisse-
menten slechts eon enkele keer toegepast: in de 
niet-proefarrondissementen zijn wij dit vaker tegenge-
komen. 



BIJLAGE 4: NIET-UITGEVOERDE ALTERNATIEVE SANCTIES 

	

Voordat 	wij 	zullen 	ingaan 	op 	het 	aantal 
niet-uitgevoerde alternatieve sancties in de proefarron= 
dissementen en eon overzicht geven van de motieven die 
bij de diverse betrokkenen eon rol hebben gespeeld om tot 
niet-uitvoering van de alternatieve 'sanctie to 
besluiten, is het nodig eerst het begrip 
'niet-uitgevoerde . alternatieve sanctie' nader toe te 
lichten. 

Wij spreken van eon 'niet-uitgevoerde alternatieve 
sanctie' indien eon aanvankelijk overwogen alternatieve 
sanctie uiteindelijk toch niet plaatsvindt en or nog 
goon kennismakingsgesprek op de projectplaats is 
geweest. Hoeft er wel zo'n kennismakingsgesprek tussen 
jongere en projectplaats plaatsgevonden, maar is de al-
ternatieve sanctie niet uitgevoerd, dan spreken wij niet 
meer van eon 'niet-uitgevoerde alternatieve sanctie', 
maar van een 'niet volgens plan verlopen alternatieve 
sanctie' (zie deel II, paragraaf 1.6). Het al dan niet 
plaats gevonden hebben van eon kennismakingsgesprek is 
hier derhalve het criterium om to spreken van het eon dan 
wel van het ander. 

De beslissing eon aanvankelijk overwogen alternatieve 
sanctie toch niet te doen plaatsvinden kan op ver-
schillende momenten in de strafrechtelijke procedure 
zijn genomen. 

Ook de persoon die daartoe besluit kan verschillen: 
jongere, advocaat, coordinator, kinderrechter of OvJ. 

Dit alias heeft eon volledige registratie van de 
niet-uitgevoerde alternatieve sancties zeker niet verge-
makkelijkt. Het is niet ondenkbaar dot de coordinatoren,, 
die ons de informatie over niet-uitgevoerde alternatieve 
sancties verschaften, niet in alle gevallen op de hoogte 
zijn geweest van het niet uitvoeren van eon aanvankelijk 
overwogen alternatieve sanctie. De in doze bijlage ver-
melde aantallen dienen don ook met enige voorzichtigheid 
beoordeeld to worden. Het kunnen er in werkelijkheid 
meer zijn geweest dan hier naar voren wordt gebracht. 

In totaal zijn in de zes proefarrondissementen 44 
niet-uitgevoerde alternatieve sancties geregistreerd. 
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Daarvan zijn or 21 afkomstig uit Amsterdam, 10 uit 
Groningen, 7 uit Arnhem. 5 uit Rotterdam on 1 uit 
Leeuwarden. flit het arrondissement Zutphen zijn ons goon 
gevallen bekend. Belangrijker den de aantallen zijn de 
redenen die de diverse betrokkenen hebben gehad om eon 
alternatieve sanctie niet uit to voeren of to doen uit-
voeren. Doze redenen worden in het navolgende 
weergegeven, onderscheiden naar de persoon voor wie de 
desbetreffende reden van toepassing was. 

1. Redgnen voor de kinderrechter of OvJ 

a) Zowel in het officiersmodel ale in het zittingsmodel 
kan de ernst van het gepleegde delict, met name aim 
het delict to ernstig is of niet ernstig genoeg, eon 
radon zijn voor de kinderrechter of OvJ niet in to 
seen op een voorstel van de advocaat of iemand enders 
een alternati eve sanctie toe te passen. 
In Amsterdam komt dit overigens zelden of nooit voor, 
aangezien de advocaat vrijwel altijd tevoren infor-
meel overleg voert met de OvJ omtrent de kens dat eon 
voorstel geaccepteerd zal worden of niet. 

b) Het feit dat een jongere al eens eerder eon alterna-
tieve sanctie heeft uitgevoerd, ken eon radon zijn 
voor de kinderrechter of OvJ eon voorstel voor eon 
alternatieve sanctie at to wijzen. 

c) Het niet verschijnen ter zitting van de jongere kan 
voor de kinderrechter eon motief zijn eon voorstel 
van de advocaat niet te accepteren. 

d) Er zijn gevallen bekend dat het voorstel voor eon al-
ternatieve sanctie in eerste instantie door de 
justitiele autoriteiten was aanvaard, maar de toe-
stemming later word ingetrokken toen bleek dat de 
desbetreffende 	jongeren 	inmiddels 	haddon 
gerecidiveerd. 

Z„Iledenen voor clejnmese 

• a) De jongere neemt goon contact op met de coordinator 
voor het maken van eon afspraak, hoewel hij of zij 
daartoe wel is aangezet door by. de advocaat. 

b) De jongere heft de mogelijkheid van eon alterna -
tieve sanctie met de coordinator besproken, maar 
voelt niets voor dit idee (`zonder loon wil ik niet 
werken'). 

c) De jongere verzet zich tegen het voorgestelde pro -
ject (verslaafde die geen ontwenningsproject wenst). 



d) De jongere verschijnt niet op het kennismakingsge-
sprek op de projectplaats. 

3. Redenen voor de advocaat of daarmee samenhanqend 

a) De advocaat neemt niet meer opnieuw contact op met de 
coordinator, hoewel de coordinator eerder door hem 
is ingeschakeld om een voorstel voor een alterna-
tieve sanctie uit te werken (niet zozeer een reden 
van de advocaat, maar samenhangend met de advocaat). 

b) Gezien de geringe eis van de OvJ op de zitting ziet 
de advocaat er alsnog vanaf te pleiten voor een al-
ternatieve sanctie, waarvan het voorstel reeds is 
uitgewerkt. 

4. Redenen voor anderen 

a) De coordinator beschikt niet op tijd over de beno-
digde gegevens (by. een afschrift van het 
proces-verbaal, waarin melding wordt gemaakt van het 
aantal uren, of de raadsenquete), waardoor het niet 
mogelijk is een goede projectkeuze te damn. 

b) De projectplaats zegt aanvankelijk medewerking toe 
bij de uitvoering van een alternatieve sanctie, maar 
weigert uiteindelijk toch verder mee te werken. 
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BIJLAGE 5: TABELLEN 

Tabel 1: Leeftijd en beeindiging projectm 

leeftijd 

	

volgens plan 	 niet volgens plan 

	

(%) 	 H (%) 

14 jaar 	 11 	(73.3) 	 4 	 (26.7) 
15 jaar 	 29 	(85.3) 	 5 	 (14.7) 
16 jaar 	 73 	(89.0) 	 9 	 (11.0) 
17 jaar 	 97 	(87.4) 	14 	 (12.6) 
18 jaar 	 117 	(88.0) 	16 	 (12.0) 
19 jaar 	 34 	(97.1) 	 1 	 ( 2.9) 
20 jaar 	 -- 	( -- ) 	 1 	 (100.0) 

Totaal 361 	(87.8) 	50 	 (12.2) 

m N = 411 (N.B.: het betreft bier de leeftijd ten tijde van de 
uitvcering van de alternatieve sanctie, njet de leeftijd 
ten tijde van het plegen van het (laatste) delict) 
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label 2:  Arrondissement en leeftijd ten tijde van dalictm 

arrondis- 	 To- 
sement 	Amsterdam Arnhem Groningen Leeuwarden Rotterdam Zutphen taal 

13 jaar 
N-- 	-- 	-- 	-- 	 8 	-- 	8 

(%) 	( -- ) ( -- ) 	( -- ) 	( -- ) 	( 7.3) 	( -- ) ( 1.9) 
14 jeer 

N 3 	1 	5 	1 	10 	5 	25 
(%) 	( 5.1) 	( 2.5) 	( 6.3) 	( 2.9) 	( 9.1) 	( 5.4) ( 6.0) 

15 jaar 
N 3 	5 	9 	2 	24 	21 	64 

(X) 	( 5.1) 	(12.5) 	(11.4) 	( 5.7) 	(21.8) 	(22.8) (15.4) 
16 jeer 

N 19 	10 	19 	10 	23 	23 	104 
(%) 	(32.2) 	(25.0) 	(24.1) 	(28.6) 	(20.9) 	(25.0) (25.1) 

17 jeer 
N 22 	12 	30 	14 	32 	26 	136 

(%) 	(37.3) 	(30.0) 	(38.0) 	(40.0) 	(29.1) 	(28.3) (32.8) 
18 jeer 

N 12 	12 	16 	 8 	 11 	14 	73 
(%) 	(20.3) 	(30.0) 	(20.3) 	(22.9) 	(10.0) 	(15.2) (17.6) 

19 jeer 
N 

(%) 	( -- ) 	( -- ) 	( -- ) 	( -- ) 	( 1.8) 	( 3.3) ( 1.2) 
2 	3 	5 

K N = 415 (van 17 jongeren is de leeftijd onbekend) 
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label 3:  Leeftijd en duur alternatieve sanctiam 

laeftijd 6 - 40 uur 	41 - 80 uur 	81 - 152 uur 
N 	(%) 	N 	(%) 	 N 	(%) 

13 jeer 	3 	(50.0) 	3 	(50.0) 
14 jeer 	18 	(78.3) 	4 	(17.4) 	1 	( 4.3) 
15 jeer 	40 	(62.5) 	22 	(34.4) 	2 	( 3.1) 
16 jeer 	59 	(57.3) 	31 	(30.1) 	13 	(12.6) 
17 jeer 	59 	(44.4) 	57 	(42.8) 	17 	(12.8) 
18 jeer 	29 	(40.8) 	26 	(36.6) 	16 	(22.5) 
19 jaar 	3 	(60.0) 	2 	(40.0) 	- 	( -- ) 

N = 405 (van 27 jongeren leeftijd en/of omvang project onbekend) 



Tabel 4: Omvang alternatieve sanctie en school-/werksituatie* 

1 - 40 uur 	41 - 80 uur 	81 - 152 uur 
• (%) 	 N 	(%) 	 N 	(%) 

schoolgaand 	 168 (58.1) 	97 	(33.7) 	24 	( 8.2) 
werkend 	 7 (35.0) 	10 	(50.0) 	 3 	(15.0) 
niet-schoolgaand/ 
niet werkend 	 41 (40.2) 	38 	(37.3) 	23 	(22.5) 

Totaal 216 (52.5) 	145 	(35.3) 	50 	(12.2) 

* N = 411 (van 21 jongeren is de omvang van de alternatieve sanctie of 
de school-/werksituatie onbekend) 

Tabel 5: Type project en school-/werksituatie* 

werkproject 	leerproject 	 combinatie 
• (%) 	 N 	(%) 	 N 	(%) 

schoolgaand 	 285 (96.0) 	11 	( 3.7) 	1 	( 0.3) 
werkend 	 18 (90.0) 	1 	( 5.0) 	1 	( 5.0) 
niet-sehoolgaand/ 	 , 
niet werkend 	 99 (93.4) 	4 	( 3.8) 	3 	( 2.8) 

Totaal 402 (95.0) 	16 	( 5.8) 	5 	( 1.2) 

* N = 423 (van 9 jongeren is het type project of de 
school-/werksituatie onbekend) 

Tabel 6: Beeindiging project en school-/werksituatie* 

volgens plan 	niet volgens plan 
(%) 	 N 	(%) 

schoolgaand 	 257 (87.7) 	36 	(12.3) 
werkend 	 16 (94.1) 	 1 	( 5.9) 
niet-schoolgaand/ 
niet werkend 	 90 (84.9) 	16 	(15.1) 

Totaal 	 363 (87.3) 	53 	(12.7) 

* N = 416 (van 16 jongeren is de beeindiging van het project of de 
school-/werksituatie onbekend) 
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label 7: Eventueel schadebedrag per arrondissement (in UV 

schade 	A'dam Arnhem Groningen Leeuwarden R'dam Zutphen Totaal 
N=60 	N=40 	N=79 	N=39 	N=113 N=101 	N=432 

geen schade 
(N=58) 	13.3 	15.0 	7.6 	5.0 	14.2 	19.8 	13.4 
schade tot 
f1.100,- 
(N=13) 	 3.3 	5.0 	1.3 	7.7 	1.8 	3.0 	3.0 
schade tus- 
sen f1.100,- 
en f1.500,- 
(N=41) 	 8.3 	12.5 	3.8 	10.7 	8.0 	14.9 	9.5 
schade tus- 
sen 11.501.- 
en f1.5000,- 
(N=81) 	10.0 	15.0 	6.3 	30.8 	21.2 	27.7 	18.8 
schade 
> f1.5000,- 
(N=47) 	 5.0 	27.5 	1.3 	23.1 	10.6 	10.9 	10.9 
wet schade, 
onbekend hoe- 
veel(N=141) 	35.0 	25.0 	72.2 	2.6 	32.7 	14.9 	32.6 
onbekendvm 
(N=51) 	25.0 	 7.6 	20.5 	11.5 	8.9 	11.8 

Totaal 100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 
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E N = 432 
vv Onbekend betekent dot niet uit het dossier gehaald kon warden of er 
sprake was van schade zoals hier bedoeld 



label 8: Eventueel toegebracht letsel per arrondissement (in %)* 

letsel 	 Pdam Arnhem Groningen Leeuwarden R'dam Zutphen Totaal 
N=60 	N=40 	N=-79 	N=39 	N=113 N=101 	N=432 

geen letsel 
(N=340) 	 48.3 	95.0 	87.3 	87.2 	69.9 	90.1 	78.7 
ENBO/polikl. 
behandeling 
(N=28) 	 6.7 	5.0 	1.3 	5.1 	14.2 	3.0 	6.5 
max. 3 weken 
ziekenhuis 
(N=8) 	 8.3' 	 2.5 	 1.0 	1.9 
onbekendmm 
(N=56) 	 36.7 	 8.9 	7.7 	15.9 	5.9 	13.0 

Totaal 100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 

• N = 432 
MN Onbekend betekent dat niet uit het dossier gehaald kon worden of er 
sprake was van letsel 

label 9:  Duur voorlopige hechtenis per arrondissement (in %)x 

Duur voorl. 	A'dam Arnhem Groningen Leeuwarden R'dam Zutphen Totaal 
hechtenis 	N=60 	N=40 	N=79 	N=39 	N=113 	N=101 	N=432 

max. 1 dag 
(N=16) 
max. 6 dagen 
(N=30) 
max. 2 weken 
(N=18) 
> 2 weken 
(N=16) 
geen voorl. 
hechtenis 
(N=334) 
onbekend 
(N=18) 

	

13.3 	-- 	-- 	 -- 	7.1 	-- 	3.7 

	

11.7 	12.5 	3.8 	2.6 	10.6 	2.0 	6.9 

	

20.0 	-- 	-- 	 -- 	3.5 	2.0 	4.2 

	

16.7 	5.0 	1.3 	-- 	1.8 	1.0 	3.7 

	

36.7 	82.5 	86.1 	87.2 	76.1 	90.0 	77.3 

	

1.7 	 8.9 	10.3 	0.9 	5.0 	4.2 

Totaal 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 100.0 	100.0 

• N = 432 
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Veen voorlopige hechtenis 	wel voorlopige hechtenis 
arrondissement 	aantal uren gemidd. 	N 	aantal urengemidd.N 

Amsterdam 	 50.7 	 21 	 59.9 	37 
Arnhem 	 70.8 	 33 	 93.0 	 7 
Groningen 	 39.7 	 64 	 63.3 	 3 
Leeuwarden 	 52.0 	 33 	 150.0 	 1 
Rotterdam 	 36.0 	 84 	 53.4 	26 
Zutphen 	 52.1 	 91 	 97.6 	 5 

	

47.3 	 64.4 

Totaal 	 326 	 79 

label 10: Aard van alternatieve sanctie naar al dan niet voorlopige 
hechtenis* 

Duur voorlopige 
hechtenis 

werkproject 	leerproject 	combinatie 
N=395 	 11=16 	 11=3 

max. 1 dag (N=16) 
max. 6 dagen (N=30) 
max. 2 waken (N=18) 
> 2 weken (N=16) 
goon voorlopige 
hechtenis (11=334) 

3.8 
7.3 
3.8 
3.5 

6.2 
6.2 

18.8 
12.5 

81.5 	 56.3 	 100.0 

Totaal 99.9 	100.0 	 100.0 

* N = 414 (van 18 gevallen is onbekend of or voorlopige hechtenis is 
toegepast) 

label 11: Aantal uren opgelegd near al don niet voorlopige hechtenis per 
arrondissement* 

N N = 405 (van 27 zaken is niet bekend of voorlopige hechtenis is 
toegepast of hoeveel het aantal opgelegde uren precies bedraagt) 
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label 12:  Eerdere justitiele contacten per arrondissement (in %)* 

aantal eerdere 	A'dam Arnhem Groningen Leeuwarden R'dam Zutphen Totaal 
contacten N=60 	N=40 	N=79 	N=39 	N=113 N=101 	N=432 

lx (N=85) 	 23.3 	20.0 	24.1 	15.4 	17.7 	17.8 	19.7 

2x (N=56) 	 21.7 	15.0 	12.7 	15.4 	8.0 	11.9 	13.0 

3 - 5x (N=55) 	18.3 	22.5 	17.7 	20.5 	4.4 	7.9 	12.7 

> 5x (N=18) 	11.7 	7.5 	2.5 	10.3 	- 	2.0 	4.2 

geen (N=200) 	. 21.7 	32.5 	41.8 	' 33.3 	65.5 	53.5 	46.2 

onbekend (N=18) 	3.3 	2.5 	1.3 	5.1 	4.4 	6.9 	4.2 

Totaal 100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 

* N = 432 

label 13:  Recidive en aard van de opgelegde alternatieve sanctie (in %)* 

aard opgelegde alt.sanctie recidive 	seen recidive 	Totaal 
N=214 • 	N=200 	 N=414 

werkproject (N=393) 
leerproject (N=16) 
combinatie (N=5) 

51.1 
62.5 
60.0 

48.9 
37.5 
40.0 

100.0 
100.0 
100.0 

* N = 414 (van 18 gevallen is onbekend of er sprake was van recidive) 

label 14:  Recidive en aantal opgelegde uren* 

aantal opgelegde 	geen recidive 	1 of 2x eerder 	3 of > eerder 
just. contacten 	just. contacten 

N=196 	 N=138 	 N=69 
uren 

tot 40 uur (N=211) 
tussen 41 en 80 uur 
(N=143) 
> 80 uur (N=49) 

	

64.3 	 44.9 	 33.3 

	

29.1 	 41.3 	 42.0 

6.6 	 13.8 	 24.7 

Totaal 	 100.0 	 100.0 	 100.0 

* 	= 403 (van 29 gevallen is onbekend of sprake was van recidive en/of 
het aantal opgelegde uren onbekend is) 
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label 15: Recidive -soort delict + aantal melon eerder gepleegd- 

sport delict 

	

lx eerder 	 2 of meerdere melon 

	

gepleegd 	 eerder gepleegd 

	

00 	 N 	(X) 

vermogensdelict 	94 	45.4 	 73 	70.9 
agressief delict 	42 	20.3 	 19 	18.4 
combinatie erm. 
delict & agr.delict 	31 	15.0 	 4 	3.9 
andere delicten/comb. 
andere delicten* 	40 	19.3 	 7 	6.8 

Totaal 	 207 	100.0 	 103 	100.0 

* onder andere delicten vallen voornamelijk sexuele delicten, 
verkeersdelicten, overtredingen van de Wapenwet, Telegraaf- en 
Telefoonwet, Opiumwet of het opgeven van eon valse naam 

label 16: Afdoening laatste justitiele contact 

voorwaardelijk sepot 	 12 	6.5 
onvoorwaardelijk sepot 	 100 	54.1 
voorwaardelijke vrijheidstraf 	14 	7.6 
onvoorwaardelijke vrijheidstraf 	19 	10.3 
voorwaardelijke booth 	 2 	1.1 
onvoorwaardelijke boots 	 27 	14.6 
berisping 	 3 	1.6 
maatregel b.b 	 2 	1.1 
transactie 	 6 	3.2 

Totaal 185 	100.0 



label 17:  Aantal maanden tussen delict en uitvoering van de alternatieve 
sanctie per toepassi'ngskader (in %)* 

aantal maanden 

	

officiersmodel N=106 	reohtersmodel N=296 

	

cumul.% 	 cumul.% 

0 - 3 maanden 
4 - 6 maanden 
7 - 9 maanden 
10 - 12 maanden 
13 - 15 maanden 
15 - 18 maanden 
> 18 maanden 

7.5 
38.7 
31.1 
13.2 
6.6 
0.9 
1.9 

46.2 
77.3 
90.5 
97.1 
98.0 
99.9 

14.1 
15.2 
26.7 
25.2 
12.8 
4.1 
2.0 

29.3 
56.0 
81.2 
94.0 
98.1 

100.1 

Totaal 100.0 	 100.0 

* van 30 alternatieve sancties is de tijd verlopen tussen plegen van het 
delict en uitvoering van de alternatieve sanctie onbekend 

label 18:  Definitieve afdoening door de rechter van alternatieve sancties 
die niet volgens plan zijn verlopen -per arrondissement- * 

arrondisse- 	voorwaardelijke onvoorwaardelijke vrij- 	enders totaal 

ment 	 vrijheidstraf 	vrijheidstraf 	spraak 

Amsterdam 
Arnhem 
Groningen 
Leeuwarden 
Rotterdam 
Zutphen 

2 

1 0 

8 	 -- 	7 	15 
3 	 -- 	1 	4 
3 	 -- 	4 	9 

-- 	 __ 	-- 	-- 
5 	 1 	 18 
-- 	 -- 	1 	1 

Totaal 	 12 	 19 	 1 	15 	47 

• N = 47 
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label 19: 	Criteria van justitiele autoriteiten voor alternatieve 
sancties 

Omschrijving 	 aantal melon genoemd 

Alqemeen 
elle voorstellen zijn het proberen waard 	 81 
bestaande sancties zijn niet adequaat 	 50 
j. bee -ft moor aan gen dergelijke sanctie 	 167 
minder ingrijpende maatregel 	 7 
ter voorkoming van recidive 	 4 
samenleving is erbij gebaat 	 85 

Direct betrekkinq habbend OP de iongerq 
iets enders moest voor daze j. geprobeerd 
worden 	 24 
j. krijgt scholing/vorming 	 20 
j. krijgt werkervaring 	 38 
j. hoeft niet uit eigen milieu 	 43 
j. komt in aanraking met ander milieu 	 41 
icing° leeftijd jongere 	 7 
j. is first offender 	 123 
alternatieve sanctie is beter voor deze j. 	 12 

Direct betrekkinq hebband OP het delict 
duidelijke link met het delict 
groepsdelict 

Juridisch technische redenen 

34 
15 

21 

51.0 

39.9 

6.3 

2.7 
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label 20: Beslissingscriteria van coordinator voor soort project* 

Omschrijving 	 . aantal malen genoemd 	% 

Criteria met betrekkinq tot het feit/delict 
direct verband 

Alqemene criteria  
goede ervaringen met de projectplaats 
alleen dit project was voorhanden 

68 
34 

Nadruk op de iongere 
(comb.v.mogelijkheden+comb.met algm.criteria) 
leeftijd jongere 	 6 
werktijden jongere 	 17 
woonplaats jongere 	 10 
keuze jongere voor dit project 	 5 
interesse jongere 	 0 	 19 
combinaties 	 43 

Nadruk op de moqelijkheden van de proiectplaats 
inhoudelijk zinvol project voor jongere 
(j. kr'eeg kans wat te leren) 	 19 
combinaties 	 38 

43 	 14.2 

33.8 

33.1 

18.8 

X N = 302 (slechts een mogelijkheid kon aangekruist worden) 

label 21: Inhoud van de bemoeienis van coordinator* 

Omschrijving aantal malen genoemd 	% 

vinden van een project voor j. 	 271 	 91.2 
kennismaking met j. op de projectplaats 	 244 	 82.1 
j. wegwijs maken op de projectplaats 	 36 	 12.1 
regelmatig informeren bij jongere en/of 
projectplaats hoe het project verliep 	 201 	 67.7 
oplossen van problemen tussen.project- 
leveraar en jongere 	 53 	 17.8 
bespreken en evt. oplossen van problemen 
van j. in verband met zijn situatie 	 26 	 8.8 
rapportage aan de rechter 	 192 	 64.6 
contact opnemen met ouders 	 18 	 6.1 
contact onderhouden met de hulpverlener 
van jongere 	 15 	 5.1 
j. aanzetten zich aan afspraken te houden 	 6 	 2.0 
anders 	 14 	 4.7 

* N = 297 (meerdere mogelijkheden konden worden aangekruist) 
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Jebel 22:  Inhoud van de bemoeienis van de projectbegeleidere 

Omschrijving 	 aantal malen genoemd 

vinden van gepast work voor j. on de 
projectplaats 	 217 	 74.8 
j. wegwijs maken op de projectplaats 	 234 	 80.7 
contact opnemen met j. over verloop 
van project 	 212 	 73.1 
toezicht uitoefenen op j. 	 211 	 72.8 
oplossen van probleman tussen j. en 
medewerkers van de projectplaats 	 36 	 12.4 
bespreken van alg. problemen van j. 	 62 	 21.4 
rapportage 	 226 	 77.9 
gesprekken met ouders 	 9 	 3.1 
enders 	 8 	 2.7 
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