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VOORWOORD 

Na "Alternatieve sancties voor jeugdigen: meningen en 
verwachtingen" (1983) en "Alternatieve sancties voor 
jeugdigen: organisatie en uitvoering" (1985) is "Alter-
natieve sancties en andere afdoeningsvormen" het derde 
rapport van het evaluatieonderzoek Alternatieve Sancties 
voor Jeugdigen. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van eon verge-
lijkend onderzoek naar alternatieve sancties en andere 
afdoeningsvormen voor strafrechtelijk minderjarigen. In 
het bijzonder wordt aandacht besteed aan de vraag in hoe-
verre moor jongeren dan voorheen als gevolg van de toe-
passingsmogelijkheid van alternatieve sancties in het 
justitiele circuit terecht zijn gekomen. 

Veel van het in dit rapport gepresenteerde materiaal 
is verzameld op de parketadministraties en griffies van 
de rechtbanken in de arrondissementen Amsterdam, Arnhem, 
Groningen, Leeuwarden, Rotterdam en Zutphen. Onze dank 
gaat uit naar medewerk(st)ers van doze bureaus en near Ad 
van Loon die heeft geassisteerd bij de materiaalverza-
meling. 

Joost Plantenga, medewerker bij de vakgroep Methoden 
& Technieken van het Sociologisch Instituut in Leiden en 
lid van de begeleidingscommissie van het onderzoek, zijn 
wij erkentelijk voor zijn hulp bij de analyse van het ma-
teriaal. 

Tot slot eon woord van dank aan Sjaak en Ad Essers 
voor de verzorging van de grafische weergave van het cij-
fermateriaal en Cynthia Wong voor de verwerking van de 
tekst. 
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1 /NLEIDING 

1.1 Vraagstelling 

In eon eerste rapport (Van der Lean en Van Lindt, 
1983) is verslag gedaan van de meningen en verwachtingen 
van direct betrokken personen en instanties, zoals 
kinderrechters, Officieren van Justitie en Radon voor de 
Kinderbescherming, ten aanzien van alternatieve sancties 
voor jeugdigen. In eon tweede rapport (Van der Lean en 

Van Hecke, 1985) is eon beschrijving gegeven van de orga-
nisatie en uitvoering van de alternatieve sancties 
gedurende een gedeelte van de officiele experimenteerpe-
riode. 

In dit derde rapport gaan wij nader in op de alterna-
tieve sancties on hear kenmerken door de groep alterna-
tief gestrafte jongeren to vergelijken met jongeren van 
wie in dezelfde periode de zaak is afgedaan met eon on-
voorwaardelijk sepot en met jongeren die in die periode 
eon traditionele, reeds langer bestaande sanctie hebben 
gekregen. Tevens gaan wij na of door het introduceren van 
alternatieve sancties moor jongeren dan voorheen in het 
justitiele circuit terecht zijn gekomen. Doze verge-
lijkingen hebben tot doel vast to stellen of or van de 
alternatieve sancties eon 'aanzuigende working' of, zo-
als het ook wel wordt genoemd, 'net-widening' uitgaat. 

De vraagstelling van het deelonderzoek waarvan hier 
verslag wordt gedaan, luidt als volgt: 

— Is er als gevolg van de introductie van de moge-
lijkheid alternatieve sancties toe to passen sprake 
van aanzuigende working? 

— Op grond van welke kenmerken onderscheiden alterna-
tief gestrafte jongeren zich van jongeren die eon on-
voorwaardelijk 	sepot 	hebben gekregen of eon 
traditionele sanctie opgelegd hebben gekregen? 

3 
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1.2 Omschrijving van aanzuigende marking 

Aanzuigende 	werking 	ken 	verschillende 	vormen 
aannemen. Om die reden is er momenteel geen sprake van 
terminologische eenduidigheid. Alvorens de resultaten 
van dit deelonderzoek te presenteren is het daarom goed 
hierin enige duidelijkheid te scheppen en aan te geven 
writ in dit rapport onder aanzuigende working wordt ver-
staan. 

Bij aanzuigende working wordt vaak in eerste instan-
tie gedacht aan het verschijnsel dat door toepassing van 
alternatieve sancties :neer jongeren net justitie in aan-
raking komen: net andere woorden het toted l van straf-
rechtelijke afdoeningen neemt disproportioneel -dat wil 
zeggen niet vanwege by. een stijgende criminaliteit-
toe. Bol en Overwater spreken in hun rapport over dienst-
verlening voor volwassenen (1984) in dit kader van 
'aanzuigende werking in ruime zin'. Bij daze vorm van 
aanzuigende werking komen er dus near jongeren terecht 
in het justitiele circuit. 

De terminologische onduidelijkheid wordt veer een be-
langrijk deal veroorzaakt door het gebruik van de be-
grippen l justitieel circuit' en 'het toted l van 
strafrechtelijke afdoeningen'. Strikt genomen gaat het 
bij daze begrippen on en de afdoeningen door de Officier 
van Justitie (sepots, transacties) en de afdoeningen 
door de (kinder)rechter (straffen, maatregelen). Zou dit 
geheel disproportioneel toenemen, dan zou een dergelijke 
aanzuigende werking in feite worden veroorzaakt door een 
gewijzigd verbaliseringsbeleid van de politie. Immers, 
in pleats van wegzenden met een waarschuwing wordt er een 
proces-verbaal opgemaakt en doorgestuurd aan de Officier 
van Justitie met wellicht in het achterhoofd dat de zaak 
mogelijk zal warden afgedaan met een alternatieve sanc-
tie. Daze vorm van aanzuigende working is moeilijk aan te 
tonen. Als or al sprake van zou zijn -in hoofdstuk 2 zal 
blijken dat daarvoor geen aanwijzingen te vinden zijn-, 
dan nog blijft het een uiterst moeilijke zaak om dat toe 
te kunnen schrijven aan het feit dat er alternatieve 
sancties kunnen worden toegepast en niet aan andere 
(maatschappelijke en/of beleidsmatige) ontwikkelingen. 

In de praktijk (zie Bol en Overwater en verder het 
themanummer over dienstverlening van het tijdschrift 
Prates van april 1985) wordt de aanduiding aanzuigende 
werking in ruime zin gereserveerd veer het verschijnsel 
dat alternatieve sancties worden toegepast in zaken, 
waarbij voorheen niet tot vervolging zou zijn 
overgegaan. Delicten die voorheen zouden zijn afgedaan 
net eon sepot, warden nu afgedaan met een alternatieve 



sanctie (of dat gebeurt in het kader van het 
officiersmodel of van het zittingsmodel blijft hier 
vooralsnog in het midden). 

Eon andere vorm van aanzuigende working -door Bol on 
Overwater 'aanzuigende working in enge zin' genoemd-
betreft verschuivingen binnen het geheel van straf-
rechtelijke afdoeningen aim gevolg van de toepassingsmo-
gelijkheid van alternatieve sancties. Gewoonlijk wordt 
daarbij gedacht aan een verschuiving van 'lichtere' near 
'zwaardere' afdoeningsvormen. Bol on Overwater hebben 
doze kwestie benaderd door to bekijken of de dienstver-
leningen, die volgens de richtlijnen ter vervanging van 
de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zouden moeten worden 
toegepast, inderdaad aim zodanig zijn aangewend en niet 
by. in de plaats van eon voorwaardelijke straf. 

Het onderscheid met betrekking tot de aanzuigende 
working (in ruime en in enge zin) dat Bol en Overwater 
maken is voor de situatie rond de toepassing van alterna-
tieve sancties voor minderjarigen minder geschikt. Met 
name de typering aanzuigende working in enge zin is voor 
de gang van zaken rond de alternatieve sancties yoor min-
derjarigen niet bruikbaar. In tegenstelling tot de 
toepassing van dienstverlening bij volwassenen, die ter 
vervanging van eon korte onvoorwaardelijke vrijheids-
straf moot worden gehanteerd, is het uitgangspunt voor 
de toepassing van alternatieve sancties bij minderja-
rigen steeds geweest, dat alternatieve sancties kunnen 
worden toegepast als vervanging voor alle  bestaande 

sanctievormen (dus niet alleen voor de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen, maar ook in pleats van berispingen of 
boetes) en aim verruiming van het bestaande sanctiepak-
ket. Zie in dit verband het Raamwerk van uitgangspunten 
en richtlijnen voor experimenten met alternatieve 
sancties voor strafrechtelijk minderjarigen (1983) on de 
uitkomsten van eon voorpeiling onder kinderrechters, 
Officieren van Justitie en anderen, waaruit near voren 
is gekomen dat 45% van de respondenten de alternatieve 
sancties behalve ter vervanging van bestaande sanctiemo-
gelijkheden vooral aim verruiming van de 
sanctiemogelijkheden beschouwt en verder dat het met na-
me de geldboete en de vrijheidsstraf zijn die voor 
vervanging door eon alternatieve sanctie in aanmerking 
komen en niet zozeer de berisping of de strafrechtelijke 
maatregelen (Van der Lean en Van Lindt, 1983). 

Dear komt bij dat or vooralsnog weinig overeen-

stemming is over wet aim lichtere of zwaardere strafvorm 
moot worden beschouwd en de verschuiving van 'licht' 
naar 'zwaar' of andersom niet zomaar aan te geven is. Bij 
de minderjarigen doet zich bovendien nog de bijzondere 

situatie voor, dat aim belangrijke eigenschap van de al-
ternatieve sancties het pedagogisch karakter wordt 
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gezien. Van de alternatieve sancties zou eon gratere pe-
dagogische working (moeten) uitgaan den van de bestaande 
sancties„ Oat brengt met zich meg dat, als or al gespro-
ken zou kunnen warden van lichtere en zwaardere af-
doeningsvormen en als de alternatieve sanctie als zwaar-
dere afdoeningsvorm zou warden gekwalificeerd dan de 
traditionele afdoening waarvoor zij in de pleats karst, 
dit niet zonder meer als negatief verschijnsel zou 
moeten worden beschouwd, maar juist als aanvaardbaar 
vanwege de (grotere) pedagogische working die er vanuit 
gaat. Aanzuigende working wordt veelal in eon negatieye 
context gehanteerd: het is eon ongewenst yerschijnsel 
(zie by. het eerdergenoemde themanummer van Proces); 
wanneer het gaat am alternatieve sancties voor jeugdigen 
lijkt dit niet altijd terecht. 
Gezien het boyenstaande zal in dit rapport niet warden 
gesproken van aanzuigende working in enge zin. 

In het navolgende zal het gaan cm de bestudering en 
eventueel vaststelling van eon drietal verschijnselen: 
extern° aanzuigende working, aanzuigende working en ver-
schuivingen. 

Bij externe aanzuigende werkinq goat het om het ver-
schijnsel dat is beschreven op p. 2: door eon gewijzigd 
verbaliseringsbeleid van de Politie (moor 
processen-verbaal) warden or disproportioneel moor zaken 
voorgelegd aan de Officier van Justitie en van daaruit 
mogelijk ook moor aan de (kinder)rechter; het totaal van 
afdoeningen door en Officier van Justitie 
(kinder)rechter neemt toe als gevolg van de introductie 
van alternation sancties. Het is eon toename van 
buitenaf; vandaar de aanduiding 'extern'. 

Aanzuigende werkinq houdt in dat eon alternatieve 
sanctie wordt toegepast in zaken die voorheen zouden 
zijn geseponeerd. In de meeste geyallen betekent dat, 
dat or sprake is van eon beslissing van de Officier van 
Justitie om to vervolgen, waarop eon dagvaarding volgt 
om ter zitting voor de (kinder)rechter to verschijnen, 
terwij1 voorheen zou zijn volstaan met eon onvoor-
waardelijk sepot. 

Net verschuiyingen wordt gedoeld op de verschuivingen 
binnen het geheel van strafrechtelijke afdoeningen aim 
gevolg van de toepassing van alternatieve sancties. Be-
keken wordt voor welke afdoeningsvormen de alternatieye 
sancties in de pleats zijn gekomen en in hoeyerre alter-
natief gestrafte jongeren rich onderscheiden van 
jongeren van wie de rack op eon andere manier is 
afgedaan. Het zwaartepunt ligt op de bestudering van 
aanzuiciondo working on verschuivingen. 

Bij het voorgaande moot warden aangetekend dat de 
vaststelling van aanzuigende working en verschuivingen 
goon eenvoudige zaak is. Voor eon deal komt dat door het 
feit dot het yerzamelde onderzoekmateriaal to weinig 



'verfijnd' is. Zo wordt or in de door ons gebruikte 
CBS-gegevens goon onderscheid gemaakt tussen alterna-
tieve sancties en andere sancties, omdat in de 
einduitspraken van de kinderrechters, net als bij de 
sepotgronden, het feit dat or eon alternatieve sanctie 
is uitgevoerd, niet altijd word vermeld, bat staan door 
het CBS geregistreerd°I. Daar komt bij dat voor de vast-
stelling van genoemde verschijnselen vergelijkingen zijn 
gemaakt met afdoeningen van drie 1 vier jaar terug; be-
paalde tijdverschijnselen (beleidswijzigingen on 
maatschappelijke ontwikkelingen) zijn niet altijd can to 
wijzen en kunnen daarom ook niet verdisconteerd worden. 
Bovendien, zo zal verderop in dit rapport blijken, is het 
niet zonder moor eon kwestie van vaststelling of aan-
zuigende working en/of verschuivingen hebben 

plaatsgevonden, maw- veeleer het bestuderen van andere 
gegevens die or -indirect- op wijzen dat zich eon zo- 
danige ontwikkeling heeft voorgedaan of niet. 
Veranderingen in afdoeningen kunnen door ons worden toe-
geschreven can de introductie van alternatieve sancties, 
terwijl het misschien cm geheel andere factoren goat. Bij 
conclusies en interpretaties is voorzichtigheid den ook 
geboden. 

1.3 Materiaalverzameling 

Voordat besproken wordt welke gegevens voor dit deel-
onderzoek zijn verzameld en op welke wijze de informatie 
is verwerkt en geanalyseerd, is eon beperking op zijn 
plaats. Evenals het tweede onderzoekrapport, heeft dit 
rapport betrekking op de zes proefarrondissementen die 
in 1983 door de Staatssecretaris van Justitie als proof-
arrondissement voor de experimenten zijn aangewezen, to 
weten: Amsterdam, Arnhem, Groningen, Leeuwarden, Rotter-
dam en Zutphen. 

Het materiaal dat in dit rapport wordt gepresenteerd, 
bestaat uit gegevens afkomstig van het CBS (Centraal Bu-
reau voor de Statistiek) met betrekking tot aantallen en 

soorten afdoeningen van strafbare feiten over de jaren 
1980/81 en 1983/84 en gegevens verkregen door eon verge-
lijkend dossieronderzoek dat is uitgevoerd in de zes 
proefarrondissementen. 

Het materiaal verzameld door middel van het dossier-
onderzoek is vergelijkbaar met de dossiergegevens van de 
jongeren op wie eon alternatieve sanctie is toegepast; 

°I Met ingang van 1985 worden alternatieve sancties web 
als zodanig door het CBS geregistreerd. 
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hat gaat om dezelfde gegevens omtrent persoon, dolict, 
justitiael kader, strafrechtelijk verleden enz. 

Voor de vaststelling van eventvele verschuivingen 
binnen het geheel van justitiele afdoeningen is nagegaan 
of jongeren die eon work- of leerproject hebben uitge-
voerd in het kader van eon alternatieve sanctie in be-
paalde opzichten (wet betreft bepaalde kenmerken) 
verschillen dan wel overeenkomen met jongeren van wie de 
zaak in de zelfde periode (1 april 1983 - 31 maart 1984) 
is geseponeerd of die in die zelfde period° eon traditio-
nele sanctie opgelegd hebben gekregen° 2 . 

Voor eon exacte tracering van die verschuivingen bin-
nen het geheel van afdoeningen door de kinderrechter, 
ware het wellicht beter geweest wanneer goon verge-
lijking zou zijn gemaakt tussen de groep traditionele 
sancties als geheel en de alternatieve sancties, maar 
tussen de alternatieve sancties en de verschillende tra-
ditionele sanctievormen, zoals by. de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen, voorwaardelijke vrijheidsstraffen, 
geldboetes (al dan niet in combinatie met eon andere 
voorwaardelijke straf), berispingen door de kinder-
rechter en overige straffen. Dat dit net is gebeurd 
heeft to maken met het felt dat wij gerede twijfel hebben 
in het zich van elkaar onderscheiden van doze categorieen 
op eon aantal variabelen. Dat onderscheid is niet zo 
duidelijk als men in eerste instantie zou vermoeden. Dear 
komt nog eon praktisch bezwaar bij. Aangezien or can-
biding was cm de diverse vergelijkingen 
arrondissementsgewijs uit to voeren, word het onmogelijk 
per afdoeningscategorie voldoende grote steekproeven per 
arrondissement te trekken. Zo blijkt by. het aantal on-
voorwaardelijke vrijheidsstraffen (tuchtschoolstraf, 
arreststraf en gevangenisstraf tezamen) in sommige ar-
rondissementen erg klein to zijn; in eon arrondissement 
als Arnhem zijn or in de periode 1983/84 32 onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen aan strafrechtelijk 
minderjarigen oggelegd en in 1981 waren dat or 27° 3 . 

Teneinde te kunnen nagaan of het bij de alternatief 
gestrafte jongeren om eon specifieke groep gaat was het 
bovendien noodzakelijk na to gaan of zich in de loop der 

02  Voor eon verantwoording van doze splitsing zie para-
graaf 1.4. 

" Bij de aanvang van het onderzoek is overwogen de 
proefarrondissementen to vergelijken met de 
niet-proefarrondissementen. Vrij snel bleek echter 
dat ook in de niet-proefarrondissementen regelmatig 
alternatieve sancties werden opgelegd, waardoor eon 
vergelijking tussen arrondissementen met en arrondis-
sementen zonder toepassing van alternatieve sancties 
niet moor mogelijk was. 



tijd verschuivingen hebben voorgedaan met betrekking tot 
kenmerken van jongeren die eon onvoorwaardelijk sepot 
hebben gekregen of traditioneel gestraft zijn. Om die re-
den is de groep geseponeerden en traditioneel gestraften 
uit 1983/84 vergeleken met de groep geseponeerden en tra-
ditioneel gestraften uit 1980/81, eon periode waarin 
nagenoeg niet met alternatieve sancties word 
geexperimenteerd 04 . Mocht by. blijken dat de groep tra-
ditioneel gestrafte jongeren uit 1981 in bepaalde 
opzichten er aanzienlijk anders uitziet den de groep tra-
ditioneel gestrafte jongeren uit 1983/84 en veel 

gelijkenis vertoont met de groep alternatief gestraften 
uit 1983/84, dan zou men kunnen concluderen dat de alter-
natief te straffen jongeren 'gerecruteerd' worden uit de 

groep jongeren die anders een traditionele straf zoud 
hebben gekregen. 

Voor de vaststelling van een eventuele aanzuigende 
working wordt eveneens eon vergelijking gemaakt tussen 
genoemde groepen onvoorwaardelijk geseponeerden uit 
1980/81 en 1983/84 enerzijds en traditionele afdoeningen 
anderzijds. Als mocht blijken dat vergelijkbare jongeren 
die in 1980/81 onvoorwaardelijk geseponeerd werden in 
1983/84 eon alternatieve sanctie kregen, dan zou men kun-
nen concluderen dat er sprake is van aanzuigende working: 
jongeren worden thans via eon alternatieve sanctie in het 
justitiele circuit opgenomen, terwijl vroeger hun zaak 
onvoorwaardelijk geseponeerd zou zijn. 

Daarnaast wordt gepoogd om aan de hand van de 
CBS-gegevens de aantallen jongeren die met justitie in 
aanraking zijn gekomen over de beide periodes to 
vergelijken. Uit eon numerieke toe- of afname van be-
paalde categorieen afdoeningen kan ceteris paribus -dat 
wil zeggen wanneer andere omstandigheden dezelfde zijn 
gebleven, dus goon plotselinge sterke stijging van de 
criminaliteit of specifieke wijzigingen in het 
verbaliserings- en vervolgingsbeleid- afgeleid worden 
of gesproken kan worden van aanzuigende working of ver-
schuivingen binnen het geheel van afdoeningen. Bij deze 
CBS-gegevens gaat het om alle justitiele afdoeningen in 
genoemde periodes in de zes proefarrondissementen. Bij 
het vergelijkend dossieronderzoek gaat het am steek-
proeven uit de onvoorwaardelijke sepots on uit de 
traditionele sancties. 

04  Voor het arrondissement Zutphen is steeds 1980 aange-
houden als vergelijkingsjaar, omdat in dit arrondis-
sement in 1981 reeds met alternatieye afdoeningen 
word geexperimenteerd. Voor de overige vijf proefar-
rondissementen is 1981 als vergelijkingsjaar aange-
houden. 
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1.4 Steekproeven 

Voor elk proefarrondissement zijn aan de hand van 
lijsten met parketnummers gestratificeerde steekproeven 
getrokken uit elle zaken die in de periodes 1 januari 
1981 - 31 december 1981 (voor Zutphen 1980) en 1 april 
1983 - 31 maart 1984 zijn afgedaan door de Officier van 
Justitie en door de kinderrechter. De lijst met parket-
nummers voor 1980/81 is verkregen van het CBS, die voor 
1983/84 is door ons zelf samengesteld aan de hand van de 
parketregisters. 

Per arrondissement zijn vier random steekproeven ge-
trokken twee voor de periode 1980/81 en twee voor de pe-
riode 1983/84. De vier steekproef-populaties zijn de 
volgende: 

a) alle onvoorwaardelijke sepots uit de periode 1980/81 
b) elle voorwaardelijke sepots, transacties en von-

nissen uit 1980/81 
c) alle onvoorwaardelijke sepots uit de periode 1 april 

1983 - 31 maart 1984 
d) alle voorwaardelijke sepots, transacties en von-

nissen tilt de periode 1 april 1983 - 31 maart 1984 

De reden voor de opsplitsing tussen onvoorwaardelijke 
sepots en voorwaardelijke sepots, transacties en von-
nissen is gelegen in het felt dat als ondergrens voor 
aanzuigende working het criterium 'het 
opleggen/toekennen van een vorm van strafrechtelijke 
sanctie' is gekazen. Hierbij is het uitgangspunt dat 
voorwaardelijke sepots en transacties, evenals straffen 
die warden opgelegd door de rechter, een straf-
rechtelijke sanctionering inhouden. 

Bovendien kan gezien de uitbreiding van de transac-
tiemogelijkheden ten gevolge van de wijziging van de Wet 
op de Vermogenssancties (1983) gesteld warden dat in de 
gevallen waarin thans getransigeerd wordt, de zaak (in-
dien de mogelijkheid van transactie niet had bestaan) 
waarschijnlijk niet was afgedaan met een onvoor-
waardelijke sepot, maar dat de Officier van Justitie tot 
vervolging zou zijn overgegaan. Door deze categorie jon-
geren te voegen bij de jongeren die een onvoorwaardelijk 
sepot hebben gekregen, zou die categorie enigszins 
vertroebeld warden en zou de grans aanzienlijk verlegd 
worden voor het vaststellen van aanzuigende werking: er 
zou minder snel van aanzuigende werking gesproken kunnen 
warden. 

Geopteerd is vaor een steekproefgrootte die steeds 
gelijk is aan het aantal alternatieve sancties per arron- 



dissement in de periode 1 april 1983 - 31 maart 1984 met 
men minimum van 50 gevallen per steekproef. Deze keuze 

berust deels op haalbaarheidsoverwegingen (steekproeven 
getrokken op basis van men steekproeffractie van 10% bij 
de sepots zouden in sommige arrondissementen 
'onwerkbaar' grote steekproeven hebben opgeleverd) en 
deels op vergelijkbaarheidsoverwegingen (in sommige ar-
rondissementen zou men steekproef uit de traditionele 

sancties met een steekproefgrootte van 10%) men te klein 
aantal zaken bevatten om goede vergelijkingen mogelijk 
te maken). Aangezien in de periode 1 april 1983 - 31 
maart 1984 in de arrondissementen Groningen, Rotterdam 
en Zutphen respectievelijk 56, 113 en 104 alternatieve 
sancties zijn toegepast en in de arrondissementen Am-
sterdam, Arnhem en Leeuwarden minder dan 50 alternatieve 
sancties zijn opgelegd, is voor Groningen men steek-
proefgrootte van 56 aangehouden, voor Rotterdam 113, 
voor Zutphen 104 en voor de overige drie proefarrondisse-
menten men steekproefgrootte van 50. De uiteindelijke 
steekproeven komen wat betreft grootte niet geheel over-
een met de beoogde grootte (voor een totaal overzicht zie 
de tabel in bijlage I). Grote afwijkingen zijn te vinden 
in het arrondissement Zutphen voor het jaar 1983/84. In 
dit arrondissement zijn in deze periode 'te weinig' zaken 
anders dan als alternatieve sanctie afgedaan. Gezien het 
geringe aantal zaken in Zutphen en de beoogde steekproef-
grootte is het trekken van men schaduwsteekproef 
nauwelijks mogelijk geweest en bood derhalve geen 
soelaas. In de overige arrondissementen is wel terugge-

grepen op de schaduwsteekproef. Voor het geval dat het 
dossier corresponderend met het in de steekproef voor-
komende parketnummer niet voorhanden zou zijn, of 
achteraf mocht blijken (voor de periode 1983/84) dat en 
toch men alternatieve sanctie was toegepast of de zaak 
nog niet was afgedaan (ten tijde van het steekproef-
trekken waren nog niet alle zaken afgedaan en de wijze 
van afdoening was vaak nog onbekend), is naast de ei-
genlijke steekproef nog men schaduwsteekproef getrokken. 
Hieruit konden parketnummers worden geput, en vervolgens 
de bijbehorende dossier bestudeerd worden. 

1.5 Analyse 

De verzamelde gegevens zijn geanalyseerd met behulp 
van chi-kwadraat toetsen en door middel van de 
loglineaire analysemethode. Deze technieken maken het 
mogelijk statistisch significante verbanden tussen va-
riabelen (van nominaal niveau) te analyseren. Via de 
chi-kwadraat toets kunnen verbanden tussen twee varia-
belen geanalyseerd worden, via de loglineaire analyse 
kunnen verbanden tussen twee of meer variabelen aan het 
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licht• worden gebracht. Voor de chi-kwadraat toots is 
steeds eon significantieniveau van 5% aangehouden. Bij 
de loglineaire analyse is doze 5% in sommige gevallen 
overschreden. De loglineaire analysemethode is gebruikt 
bij de vergelijking tussen jongeren die eon alternatieve 
sanctie hebben gekregen on jongeren van wie de zaak on-
voorwaardelijk is geseponeerd of traditioneel is 
afgedaan voor de periode 1983/84 voor die variabelen, 
waarbij de analyse arrondissementsgewijs is verricht. 
Voor eon soortgelijke vergelijking sear den voor de pe-
riode 1980/81 bleek doze analysemethode niet geschikt. 
Eon eventueel gevonden samenhang of significant onder-
scheid tussen doze drie groepen ken namelijk niet alleen 
teruggevoerd worden op het verschil in afdoening of in 
arrondissement, maar het gaat ook om eon ander jeer. Ver-
anderingen in de tijd kunnen evenzeer eon rol spelen. 
Daarom is voor de vergelijking tussen deze drie groepen 
(onvoorwaardelijke sepots uit 1980/81, traditionele 
sancties uit 1980/81 en alternatieve sancties uit 
1983/84) teruggegrepen op de chi-kwadraat toots, uitge-
voerd per arrondissement. Er wordt dan per 
arrondissement- vergeleken hoe de scores op eon be-
paalde variabele or uitzien voor de onderscheiden 
afdoeningsvormen en of er tussen doze scores signifi-
canto verschillen (of samenhangen) optreden. be 
variabele 'arrondissement' wordt hierbij niet recht-
streaks in de analyse odgenomen, maar is wel 
uitgangspunt voor de vergelijking. Centraal staan de 
veranderingen die zich eventueel in de tijd hebben voor-
gedaan. 

1.6 Presentatie 

Teneinde het materiaal zo overzichtelijk mogelijk 
weer to geven zijn slechts dear tabellen in de tekst op-
genomen wear dit de leesbaarheid en het overzicht bevor-
dert. De overige tabellen zijn opgenomen in de bijlagen. 

Het rapport ziet or verder aim volgt uit. 
In hoofdstuk 7 wordt bekeken of or sprake is van aan-

zuigende working en van verschuivingen binnen het geheel 
van justitiBle afdoeningen door de CBS-gegevens met be-
trekking tot strafrechtelijke afdoeningen, deals per ar-
rondissement, to bestuderen. 

In hoofdstuk 3 wordt -voor eon belangrijk deel 
arrondissementsgewijs- de groepen jongeren met ver-
schillende justitiBle afdoeningen op eon groot aantal 
variabelen vergeleken. Dat leidt onder moor tot uit-
spraken over aanzuigende working en verschuivingen bin-
non het totaal van afdonningen (deels ter ondersteuning 
van hot gestelde in hoofdstuk 2) on over factoren die eon 



rol lijken te spelen bij de beslissing al dan niet een 
alternatieve sanctie in bepaalde gevallen op to leggen 
(aanduiding van variabelen waarop jongeren met eon al-
ternatieve sanctie zich onderscheiden van jongeren met 
andere afdoeningen). 

Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 4  , waarin 
eon en ander nog eens wordt samengevat on van kantte-
keningen wordt voorzien. Wie snel eon eerste indruk van 
de resultaten wil krijgen, zou kunnen beginnen met het 
lezen van dit hoofdstuk (gekleurde pagina's). 
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2 DE CBS-GEGEVENS 

2.1 Sepots en einduitspraken 

Tussen 1 april 1983 en 31 maart 1984 zijn er volgens 
het CBS in de zes proefarrondissementen door de 
Officieren van.Justitie 8821 zaken tegen strafrechtelijk 
minderjarigen behandeld. Hoe dat gebeurde is te vinden 
in tabel 1. 

label 1:  Afdoening door Officier van Justitie in 1983/84 

Afdoening door OvJ 

technische sepots 	 1110 
beleidssepots 	 5571 
overdrachten 	 1060 
voegingen ter berechting 	 813 
transacties 	 264 
onbekend 	 3 

Totaal 	 8821 

In dezelfde periode kwamen de kinderrechters (en in 
geringe mate ook politierechters en meervoudige kamers) 
tot 2849 einduitspraken betreffende strafrechtelijk min-
derjarigen. Hoe die einduitspraken er uitzagen is in 
onderstaande tabel 2 opgenomen. 
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label 2: Einduitspraken van kinderrechters in 1983/84 

Einduitspraak 

voeging ter zitting 	 25 
niet ontvankelijk verklaring 	 8 
vrijspraak 	 68 
schuldig zonder toepassing van straf 	128 
schuldig met toepassing van straf 	2610 
enders* 	 10 

Totaal 	 2849 

* ontslag van rechtsvervolging onder moor o.g.v. 
art. 37-1 Wv5r. en art. 352-2 Wv5v. 

Van de ongeveer 400 alternatieve sancties die in doze 
periode (1 april 1983 - 31 maart 1984) zijn toegepast, 
zijn or t100 toegepast in het kader van het 
officiersmodel (geregistreerd als voorwaardelijk of on-
voorwaardelijk sepot) en ±300 opgelegd in het kader van 
het zittingsmodel (het uiteindelijke vonnis betrof in de 
meeste gevallen een voorwaardelijke vrijheidsstraf, maar 
ook onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, onvoor-
waardelijke boetes on schuldigverklaringen zonder 
toepassing van straf kwamen von (zie voor overzicht bij-
lage IV). 

.0m na to gaan of de alternatieve sancties eon dispro-
portionele toename van het aantal vervolgingen en/of 
strafopleggingen hebben veroorzaakt (extern° aanzuigende 
working en/of aanzuigende werking ), moot in 
eerste instantie gekeken warden near de beleidssepots en 
de schuldigverklaringen met on zonder toepassing van 
straf. Dat zijn nl. de afdoeningsvormen waarbinnen wij de 
alternatieve sancties aantreffen. Of de invloed van de 
alternatieve sancties hierop aan to tonen is, moot als 
twijfelachtig worden gekwalificeerd. Wij zien immers dat 
het aantal toegepaste alternatieve sancties in het kader 
van het officiersmodel (ongeveer 100) nog niet an pro-
cent vormt van het totale aantal beleidssepots in de zes 
proefarrondissementen tezamen (5571). Voor het zittings-
model ligt dat iets ander*: de ongeveer 300 alternatieve 
sancties opgelegd door de kinderrechter vormen zo'n 11% 
van het totale aantal schuldigverklaringen met on zonder 
toepassing van straf. 

Bij de officierszaken is nu al duidelijk dat van eon 
erg grote toename van het aantal zaken niet gesproken ken 
worden. De veronderstelling dat or als gevolg van de in-
troductie van alternatieve sanctie externe aanzuigende 
working (dat wil zeggen moor jongeren dan voorheen in het 
justitiele circuit, waaronder wordt verstaan het totaal 
van strafrechtelijke afdoeningen door en Officier van 



Justitie en kinderrechter) is ontstaan, kan dan ook 
worden afgewezen. 

Ook de aanwezigheid van aanzuigende werking (meer 
vervolgingen dan voorheen vanwege de toepassingsmoge-
lijkheid van alternatieve sancties) moat betwijfeld 
Norden, gezien het in absolute zin geringe aantal alter-
natieve sancties. De twijfel over het bestaan van boven-
genoemde vormen van aanzuigende werking wordt nog 
versterkt, wanneer wij de aantallen beleidssepots en 
schuldigverklaringen met en zonder toepassing van straf 
uit 1983/84 vergelijken met de aantallen uit 1980/81; zie 

tabel 3. 

label 3:  Beleidssepots en schuldigverklaringen in 1980/81 an 
1983/84 

Afdoening 1980/81 	1983/84 

beleidssepots 
schuldigverklaring zonder/met straf 

5812 	5571 

3284 	2738 

Het aantal beleidssepots en vooral de schuldigver-
klaringen met an zonder straf zijn respectievelijk met 
4.2% an 16.6% afgenomen, zonder dat er aanwijzingen zijn 
voor can in bepaalde opzichten veranderd vervolgingsbe-
leid bij justitie. Een disproportionele toename bij de 
zes proefarrondissementen tezamen van het aantal af-
doeningen door toedoen van de alternatieve sancties is 

can de hand van daze cijfers niet aanwijsbaar. 
Rest de vraag of dat ook voor de arrondissementen af-

zonderlijk geldt. 

De aantallen beleidssepots in Amsterdam, Groningen an 
Leeuwarden zijn in 1983/84 ten opzichte van 1981 afgeno-
men met respectievelijk 15.2%, 19.1% en 46.3%. In Arnhem, 
Rotterdam an Zutphen was er sprake van een stijging: res-
pectievelijk met 26.9%, 0.9% an 18.1%. De aantallen al-
ternatieve sancties die zijn toegepast volgens het 
officiersmodel zijn in Rotterdam an Arnhem dermate klein 
geweest dat het onwaarschijnlijk is dat daze de toename 
van het aantal beleidssepots hebben veroorzaakt. 
Slechts in Zutphen is het denkbaar dat de toename van het 
aantal beleidssepots wel door de alternatieve sancties 
is veroorzaakt. Dat betekent overigens nog niet dat er in 
Zutphen dus ook sprake is van externe aanzuigende 

werking. 
Verderop zal blijken dat er in Zutphen eerder can ver-

schuiving heeft pleats gevonden van zittingszaken naar 
officierszaken, omdat zaken die eerst op de zitting met 
can (voorwaardelijke of onvoorwaardelijke) straf warden 
afgedaan, thans met can alternatieve sanctie worden af- 
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gedaan: een soort omgekeerde aanzuivende working (niet 
van niet-vervolgen naar wel-vervolgen maar andersom°I. 

De schuldigverklaringen zonder toepassing van straf 
zijn in vergelijking met 1980/81 in 1983/84 toegenomen 
met 36% (van 94 in 1980/81 near 128 in 1983/84). Een da-
ling van doze einduitspraak is geconstateerd in 
Groningen en Zutphen (respectievelijk van 4 near 1 en van 
5 naar 1); een stijoing is waargenomen in Amsterdam (van 
9 near 24), in Arnhem (van 21 near 31), in Leeuwarden 

(van 20 naar 34) en in Rotterdam (van 35 near 17). Aange-
zien vooral in Amsterdam na correcte uitvoering van een 
alternatieve sanctie deze einduitspraak is gaveled 
(15x), ken in dit arrondissement de invloed van de alter-
natieve sancties aangenomen warden. Net  is echter 
onwaarschijnlijk dot het bier om zaken gaat die voorheen 
met eon sepot zouden zijn afgedaan en dat or daarom van 
aanzuigende working sprake zou zijn. 

Derhalve goon aanzuigende working, maar eon ver-
schuiving binnen het geheel van afdoeningen. In de andere 
arrondissementen is een dergelijke invloed niet aanneme-
lijk. 

In alle arrondissementen met uitzondering van het ar-
rondissement Leeuwarden is het aantal schuldigver-
klaringen met toepassing van straf in 1983/84 ten 
opzichte van 1980/81 gedaald. Voor de zes proefarrondis-
sementen tezamen bedroeg doze daling 18.2% (van 3190 0P-
gelegde straffen in 1980/81 naar 2610 in 1983/84). De 
verschuivingen in de afzonderlijke arrondissementen zijn 
weergegeven in tabel 4. 

Tabel 4:  Aantal opgelegde straffen in 1980/81 en 1983/84 per arrondisse-
ment 

arrondissement 	aantal straffen 	aantal straffen 	veranderings- 
in 1980/81 in 1983/84 	Percentage 

Amsterdam 	 661 	 562 	 -15 % 
Arnhem 	 569 	 396 	 -30.4% 
Groningen 	 187 	 176 	 - 5.9% 
Leeuwarden 	 313 	 330 	 + 5.4% 
Rotterdam 	 1220 	 1013 	 -17 X 
Zutphen 	 240 	 133 	 -44.6% , 

°I Voor de betrokken jongeren heeft zo'n verschuiving 
els eunstig gevolg, dat or goon strafblad wordt opge-
maakt; dat gebeurt slechts bij onvoorwaardelijk opge-
legde straffen on maatregelen. 



De betrokkenheid van de alternatieve sancties bij do-
ze veranderingen moot uitermate goring geacht worden. 
Slechts in Zutphen lijkt de daling van het aantal opge-
legde straffen direct to hebben geleid tot eon stijging 
van het aantal beleidssepots als gevolg van toepassing 
van alternatieve sancties in het kader van het 
officiersmodel. De stijging van het aantal opgelegde 
straffen in Leeuwarden zou kunnen samenhangen met de 

grote doling van het aantal beleidssepots in dit arron-
dissement. Of de toepassingsmogelijkheid van 
alternatieve sancties daarbij eon rol heeft gespeeld 
moot echter worden betwijfeld. 

Op grond van bovenstaande absolute cijfers is het 
-het zij nog eons herhaald- moeilijk can to geven dat or 
in de zes proefarrondissementen sprake zou zijn van ax-
tame aanzuigende working of van aanzuigende working. 
Als or jets dergelijks pleats zou vinden, dan kan het 
niet anders dan op bescheiden schaal zijn. Wat betreft 
verschuivingen binnen het geheel van afdoeningen zict 
het or anders uit. Er lijkt inderdaad sprake to zijn van 
een verschuiving binnen het geheel van rechterlijke af-
doeningen en in het arrondissement Zutphen van eon 
verschuiving van rechterlijke afdoeningen naar 
officiers-afdoeningen. Aanwijzingen voor doze ver-

, schuivingen zullen ook in het volgende hoofdstuk near 
voren komen in de vorm van factoren . die eon rol lijken to 
spelen bij de beslissing wel of niet eon alternatieve 
sanctie toe to passen. 

2.2 Opgelegde straffen 

In de vorige paragraaf hebben wij kunnen zien dat in 
vrijwel alle proefarrondissementen het aantal opgelegde 
straffen is gedaald. Dat geldt echter niet voor alle 
strafvormen, of voor alle strafvormen in gelijke mate. 
Dit wordt geillustreerd in figuur 1, waarin voor dazes 
proefarrondissementen tezamen de verschillende straf-
vormen in 1980/81 en in 1983/84 naast elkaar zijn gezet. 

Onderscheid is gemaakt tussen: 

— onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen (tuchtschool-, 
arrest- en gevangenisstraf) 

— . voorwaardelijke 	vrijheidsstraffen 	(tuchtschool-, 

arrest- en gevangenisstraf) 
— onvoorwaardelijke boetes al dan niet in combinatie 

met men andere voorwaardelijke straf 

— berispingen 
— schuldigverklaringen zonder toepassing van straf 
— avenge straffen (voorwaardelijke boetes, maatre-

gelen, verbeurdverklaringen etc.) 
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Finour 1:  Straffen in 1980/81 en 1983/84 

80/81 totaal (n=3284) 

83/84 totaal (n=2738) 

onvoorw vrijh straf 17% ( 552) 

cn 
vomit yrijh straf 	22Z ( 728) 

0 
onvoory boots comb 45% (1460) 

•  
berisping 	 7)( ( 235) 

schuldig z straf 	Tat ( 94) 
•  

overige straiten 	7): ( 215) 

El 
onvoory yrijh straf 19% ( 532) 

ID 
:mono yrijh straf 	33% ( 892) 

LI 
onvoory beets cowl 32Z ( 876) 

11 
berisping 	 4% ( 119) 

0 
schuldig z straf 	5z ( 128) 

• 
overige straffen 	7% ( 191) 



In absolute zin is or een toename te zien van het aan-
tal voorwaarderlijke vrijheidsstraffen on het aantal 
schuldigverklaringen zonder toepassing van straf. Daar-
naast is or in proportionele zin ook nogal wat veranderd. 
Zo is het aandeel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
licht toegenomen (van 17% naar 19%) en is het aandeel van 
de onvoorwaardelijke boetes in combinatie met men andere 
voorwaardelijke straf duidelijk afgenomen (van 45% naar 
32%)o2. De 'taartpunt'-figuren laten duidelijk zien hoe 
de verdeling van strafvormen zich heeft veranderd. ,  Het 
lijkt niet al te gewaagd om te zeggen dat eon deel van de 
onvoorwaardelijke boetes (al dan niet in combinatie) is 

vervangen door de voorwaardelijke vrijheidsstraf. Moge-
lijk is dit veroorzaakt door de toepassing van 
alternatieve sancties, die immers in de meeste gevallen 
uiteindelijk met eon voorwaardelijke vrijheidsstraf zijn 
afgedaan. 

Of doze situatie zich in de afzonderlijke arrondisse-
menten op dezelfde wijze voordoet, wordt in het na-
volgende bekeken. 

2.2.1 Amsterdam 

De situatie in Amsterdam bat het zelfde beeld zien 
als de hierboven geschetste algemene situatie, zij het 
dot bepaalde verschuivingen minder 'spectaculair' zijn. 
Dit komt vooral door het feit dot in Amsterdam het aan-
deel van de onvoorwaardelijke boetes minder groot is 
(19% in 1981 on 15% in 1983/84), terwijl dat van de on-
voorwaardelijke vrijheidsstraffen juist web groot is 
(39% in 1981 on 36% in 1983/84). Meer algemeen kan van 
Amsterdam gezegd worden dot het aantal onvoorwaardelijke 
strffen is teruggedrongen en het aantal voorwaardelijke 
straffen licht gestegen is. Mogelijk zijn de alterna-
tieve sancties in Amsterdam voornamelijk in de plaats 
gekomen van de onvoorwaardelijke straffen (dat wil 
zeggen onvoorwaardelijke boetes e'n onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen). Eon en ander wordt visueel weerge-
geven in figuur 2. 

02 Kan voor eon deel veroorzaakt zijn door eon ver-
groting van de transactiemogelijkheden en voor eon 
deel door het overnemen van bepaalde zaken door de 
kantonrechter, zoals de zg. symptomatische over-
tredingen on overtredingen, gepleegd door minderja-
rigen die civiel- of strafrechtelijk onder enig 
toezicht staan. 
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Finuur 2:  Straffen in 1981 en 1983/84 in Amsterdam 

80/81 ansterdam (n=670) 

83/84 ansterdan (n=586) 

onvoont yrijh straf 39X ( 262) 

/doors Yrijh straf 	31% ( 208) 

°more hake comb 19X ( 125) 
• 

herisping 	 7x ( 50) 
El 

schultlig o stoat 	1X ( 	9) 
• 

oyerige straffen 	2X ( 16) 

El 
°noun vrijh stoat 36X ( 211) 

EZI 
YOOPW vrijh stoat 	36x ( 211) 

°mond Mete comb 15X ( 90) 
• 

lerisping 	 5X ( 27) 
El 

scholdig a stoat 	4X ( 24) 
• 

overige straffen 	4X ( 23) 



2.2.2 Arnhem 

In Arnhem ligt de situatie anders. Ook hier zijn de 
onvoorwaardelijke boetes in niet geringe mate afgenomen 
(63% in 1981 en 45% in 1983/84). De vrijheidsstraffen, 
zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk zijn echter 
toegenomen: respectievelijk van 16% naar 21% en van 5% 
naar 7%. Het lijkt or dan ook op dat vooral de onvoor-
waardelijke boetes 'al dan niet gecombineerd met eon 
voorwaardelijke straf vervangen zijn door eon werkpro-
ject in het kader van eon alternatieve sanctie. De 

'taartpunt'-weergave in figuur 3 laat de verschuivingen 
duidelijk zien. Opvallend is verder nog de zowel abso-
lute als relatieve stijging van het aantal berispingen 
in Arnhem. Eon directe verklaring hiervoor is niet voor-
handen. 
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Fiouur 3:  Stratton in 1981 en 1983/84 in Arnhem 

80/81 arnhem (n=590) 

83/84 arnhem (n=427) 

0 
onvoorw vrijh straf 	51 ( 27) 

vooxw vrijh straf 	167. ( 95) 
ill 

onvoorw hoete tow), 631 ( 369) 

•  
herisping 	 1Z ( 	6) 

schelaig s straf 	4x ( 21) 

•  
avenge straffen 	121 ( 72) 

onvoorw vrijh straf 	71( ( 32) 

voorw vrijh stn.; 	21X ( 90) 

tEl 
onvoorw hoete cod 451 ( 192) 

•  
herisping 	51 ( 23) 

schuldig s straf 	7Z ( 31) 

•  
overige straffen 	141< ( 59) 



2.2.3 Groningen 

In Groningen zien wij eon verhoudingsgewijs geringe 
doling van het aantal opgelegde straffen: met 5.9%. 
Daarbij zijn de onvoorwaardelijke en de voorwaardelijke 
vrijheidsstraffen zowel absoluut als relatief toegenomen 
(onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen van 14% in 1981 
naar 20% in 1983/84 en voorwaardelijke vrijheidsstraffen 
van 14% in 1981 naar 17% in 1983/84). De doling van het 
aantal opgelegde straffen is in gelijke mate veroorzaakt 
door de overige strafvormen. De doling van de onvoor-
waardelijke boetes blijft dus enigszins achter bij de 

doling in de andere arrondissementen. Om die reden is het 
niet eenvoudig aan te wijzen waarvoor de alternatieve 
sancties wellicht in de plaats zijn gekomen, hoewel dat 
naar alle waarschijnlijkheid niet in de plaats van de 
voorwaardelijke en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
zal zijn geweest. In figuur 4 wordt het voorgaande gra-
fisch weergegeven. 

25 



26 

Flamm 4: Straffen in 1981 en 1983/84 in Groningen 
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2.2.4 Leeuwarden 

In Leeuwarden hebben zich diverse opmerkelijke wij-
zigingen in het straftoemetingsbeleid voorgedaan. Hier-
voor is al gewezen op de grote daling van het aantal 
beleidssepots (overigens gepaard gaand met een sterke 
stijging van het aantal technische sepots) in 1983/84 
ten opzichte van 1981. Daarnaast zien wij in Leeuwarden 
als enige van de zes proefarrondissementen een stijging 
van het aantal opgelegde straffen. De stijging uit zich 
in een stijging van het aantal onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen (van 8% in 1981 naar 9% in 1983/84) en 
bovenal in de stijging van het aantal voorwaardelijke 
vrijheidsstraffen (van 10% in 1981 naar 32% in 1983/84). 
Een kleine daling is te zien bij de onvoorwaardelijke 
boetes (van 32% naar 28%) en een sterke daling van het 
aantal berispingen, dat overigens vergeleken met de ove-
rige arrondissementen nog tamelijk hoog is (van 26% in 
1981 naar 10% in 1983/84). Vanwege de grote diversiteit 
in verschuivingen is moeilijk aan te geven voor welke 
strafvormen de alternatieve sancties in de plaats zijn 
gekomen. De daling van het aantal berispingen geeft nog 
het meest aanleiding te denken dat het deze berispingen 
zijn die vervangen zijn door de alternatieve sancties. 

De verschillende verschuivingen komen duidelijk tot 
uiting in figuur 5. 
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Finuur 5:  Straffen in 1981 en 1983/84 in Leeuwarden 

80/81 leeuwarden (n=333) 

83/84 leeuwarden (n=364) 

E0 
moors iota stoat 8% ( 26) 
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0 
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11 
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0 
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•  
berisping 	10% ( 37) 

ED 
schuldig z stoat 	9% ( 34) 

•  
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2.2.5 Rotterdam 

Vergeleken met de andere proefarrondissementen wordt 
in Rotterdam absoluut gezien het grootste aantal 
straffen opgelegd. Vergeleken met 1981 is echter ook in 
dit arrondissement men duidelijke daling te zien. Die 
daling weerspiegelt zich niet in alle strafvormen. Zo 
zijn zowel de onvoorwaardelijke als de voorwaardelijke 
vrijheidsstraffen ten opzichte van 1981 in absolute en 
in relatieve zin toegenomen: de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen van 14% naar 18%, de voorwaardelijke 
vrijheidsstraffen van 26% naar 38%. Eon duidelijke da-
ling is er opgetreden bij de onvoorwaardelijke boetes: 
van 48% in 1981 naar 34% in 1983/84. Voor Rotterdam lijkt 
de conclusie voor de hand te liggen dat de alternatieve 
sancties waarschijnlijk in de plaats zijn gekomen van 
die onvoorwaardelijke boetes. Een vervanging van de 
vrijheidsstraffen door de alternatieve sancties moet on-
waarschijnlijk worden geacht. In figuur 6 wordt men on 
ander getoond. 
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Finuur 6:  Straffen in 1981 en 1983/84 in Rotterdam 

80/81 rotterdam (n=1255) 

83/84 rotterdam (n=1050) 
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2.2.6 Zutphen 

In Zutphen zijn gelijksoortige verschuivingen waar to 
nemen als in Rotterdam. Zowel bij de onvoorwaardelijke 
als de voorwaardelijke vrijheidsstraffen eon absolute en 
relatieve stijging (onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
van 12% in 1980 naar 29% in 1983/84 en voorwaardelijke 
vrijheidsstraffen van 15% in 1980 naar 32% in 1983/84). 
Ook is or sprake van eon aanzienlijke daling van het aan-
tal onvoorwaardelijke boetes: van 60% in 1980 naar 28% in 
1983/84. Het totaal aantal opgelegde straffen is overi-

gens bijna gehalveerd. Aangenomen mag worden dat de 
alternatieve sancties in de plaats zijn gekomen van de 
onvoorwaardelijke geldboetes". 

In figuur 7 een visuele weergave van de opgelegde 
straffen. 

" Eon mogelijk bijkomend verschijnsel van doze ver-
schuiving is dat ondanks de daling van het aantal op-
gelegde straffen, misschien wel zwaarder gestraft 
wordt in andere dan voor alternatieve sancties in aan-
merking komende zaken. Voor doze vaststelling is na-
der onderzoek noodzakelijk. 
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Finuur 7:  Straffen in 1980 en 1983/84 in Zutphen 

88/81 zutphen (n=245) 

83/84 zutphen (n=134) 
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2.3 Samenvatting 

Met behulp van cijfers van het CBS is in de voorgaande 
paragrafen aangetoond dat externe aanzuigende working 
en/of aanzuigende working niet of nauwelijks aantoonbaar 

is. Niet alleen vanwege het betrekkelijk kleine aantal 
alternatieve sancties op het .totaal van afdoeningen 
(1:100 alternatieve sancties volgens het officiersmodel 

op een totaal van ruim 5500 beleidssepots on '1'300 alter-
natieve sancties volgens het zittingsmodel op een totaal 
van ruim 2800 einduitspraken door de rechter), waardoor 
de numerieke invloed moeilijk is vast to stellen, maar 
ook omdat zich weinig of goon verschuivingen lijken to 
hebben voorgedaan. De uitzondering hierop wordt gevormd 
door het arrondissement Zutphen, wear zich vermoedelijk 

als gevolg van de alternatieve sancties eon verschuiving 
heeft voorgedaan van zittingszaken naar officierszaken. 

Verder is in dit hoofdstuk nagegaan of de alterna-
tieve sancties opgelegd door de kinderrechter in de 
plaats zijn gekomen van bepaalde strafvormen. Ook dat is 
goon eenvoudige zaak. Vooral omdat met uitzondering van 
Leeuwarden het totaal aan opgelegde straffen in de 
proefarrondissementen is gedaald. Het feit echter dat in 
de meeste arrondissementen het aantal onvoorwaardelijke 
on voorwaardelijke vrijheidsstraffen is toegenomen doet 
vermoeden dat de alternatieve sancties niet voor doze 
strafvormen in de plaats zijn gekomen. Dan komen de on-
voorwaardelijke boetes al dan niet in combinatie met eon 
andere voorwaardelijkp straf eerder daarvoor in aan-
merking (in Leeuwarden wellicht de straf van berisping). 
Slechts in Amsterdam zijn or aanwijzingen dat de alter-
natieve sancties in de pleats zijn gekomen van le 
onvoorwaardelijke straffen (vrijheidsstraffen on 
boetes). In dit arrondissement is daarnaast eon toename 
geconstateerd van het aantal schuldigverklaringen zonder 
toepassing van straf, wat near alle waarschijnlijkheid 
wordt veroorzaakt door de alternatieve sancties, die 
herhaaldelijk met doze einduitspraak zijn afgedaan. 

Voordat de hierboven aangehaalde overwegingen om to 
spreken van eon of andere vorm van aanzuigende working 
definitief in conclusies worden omgezet, dient or eerst 
eon integratie pleats to vinden met de resultaten uit het 
vergelijkend dossieronderzoek. De resultaten van dit 
vergelijkend dossieronderzoek zijn to vinden in het 
volgende hoofdstuk. De integratie volgt in het vierde en 

laatste hoofdstuk. 
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3 HET VERGELIJKEND DOSSIERONDERZOEK 

In dit hoofdstuk wordt gekeken of er sprake is van 
aanzuigende working en wordt nagegaan of de groep jon-
geren die alternatief gestraft werd zich op bepaalde 
kenmerken onderscheidt van de jongeren die eon andere 
afdoening kregen. 

Voor het vaststellen van een eventuele aanzuigende 
working wordt een vergelijking gemaakt tussen jongeren 
die een alternatieve sanctie hebben uitgevoerd en jon-
geren die in 1980/81 een onvoorwaardelijk sepot kregen. 
Voor het vaststellen of jongeren die een alternatieve 
sanctie kregen zich onderscheiden van jongeren van wie 
de zaak op een andere manier word afgedaan wordt eon ver-
gelijking gemaakt tussen de alternatief gestraften 
enerzijds en de jongeren die eon traditionele sanctie of 
eon onvoorwaardelijk sepot kregen in dezelfde periode 
anderzijds. 

Tevens wordt nagegaan of or zich verschuivingen 
hebben voorgedaan in de tijd tussen de groep jongeren die 
in 1983/84 eon traditionele sanctie of eon onvoor-
waardelijk sepot kreeg en de jongeren die in 1980/81 eon 
traditionele sanctie of eon onvoorwaardelijk sepot kre- 
gen 

Doze vergelijkingen geschieden op basis van eon aan-
tal voor de jongeren kenmerkende gegevens of variabelen: 

— leeftijd 
— geslacht 
— etnische achtergrond 
— woonsituatie 
— opleiding 
— school-/werksituatie 
— kinderbeschermingsmaatregel 
— soort delict 
— periode tussen delict on afdoening 
— letsel 
— groepsdelict 
— voorlopige hechtenis 
— eerdere justitiele contacten/periode van eerdere 

justitine contacten 
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Naar aanleiding van de bevindingen in het vorige rap-
port lAlternatieve sancties voor jeudigen: organisatie 
en uitvoering' is besloten de vergelijkende analyses van 
eon aantal variabelen voor de verschillende arrondisse-
menten afzonderlijk to verrichten. Ten aanzien van ver-
scheidene onderwerpen zijn namelijk grate verschillen 
tussen de diverse proefarrondissementen geconstateerd in 
de toepassing van alternatieve sancties. Het is daarom 
van belang na to gaan of bij de vergelijking met andere 
afdoeningsvormen eveneens dergelijke verschillen tussen 
de arrondissementen near voren komen. 

Voor eon vijftal variabelen is de analyse overigens 
riot per arrondissement afzonderlijk gebeurd. In het 
onderzoek near de uitvoering en toepassing van de alter-
natieve sancties bleak namelijk dat de factor 'arrondis-
sement' nauwelijks eon rol speelt bij de variabelen 
geslacht, etnische achtergrond, opleiding, groepsdelict 
en de periode waarin de eerdere justitiele contacten zich 
hebben voorgedaan. De proefarrondissementen hebben wat 
doze variabelen aangaat, geen yerschillen laten zien, of 
ale zij or wel zijn, hebben deze verschillen to maken met 
andere, externe factoren. bat laatste is by. het geval 
bij eon variabele ale etnische achtergrond van de Jon-
geren: jongeren uit etnische minderheden ender de 
alternatief gestraften zijn vooral aangetroffen in Am-
sterdam on Rotterdam en nauwelijks in de avenge vier 
proefarrondissementen. Dit ken echter niet opmerkelijk 
worden genoemd, aangezien allochtone jongeren vooral in 
het westen van het land en de vier grote steden to vinden 
zijn on veel minder in het oosten en noorden van ons land 
wear wij de vier andere proefarrondissementen 
aantreffen. 

Zoals gesteld in de inleiding zijn in het vergelijkend 
dossieronderzoek dezelfde variabelen nagetrokken ale bij 
de dataverzameling met betrekking tot de alternatieve 
sancties. Ten aanzien van de variabele ( schadel moot 
echter het yolgende worden opgemerkt. In het verge-
lijkend dossieronderzoek is de vraag of or sprake is 
geweest van schade tengevolge van het delict op eon an-
done wijze geformuleerd dan bij de informatieverzameling 
omtrent de alternatieve sancties. Bovendien waren bij de 
alternatieve sancties :neer informatiebronnen beschikbaar 
den bij het yergelijkend dossieronderzoek. De verkregen 
informatie is daarom niet vergelijkbaar. Om doze reden 
wordt hier riot vender ingegaan OP de toegebrachte 
schade. 

Slechts bij die variabelen waarbij zich eon signifi-
cant verschil voordoet tussen de alternatieve afdoening 
on andere afdoeningsvormen in 1980/81 en 1983/84 (de on-
voorwaardelijke sepots en traditionele sancties), wordt 
op dat verschil in dit verslag ingegaan. 



Wanneer er goon verschil tussen doze groepen wordt ge-
constateerd ten aanzien van bepaalde variabelen, wijst 
dit or op dat or inzake doze variabelen goon bepaalde se-
lectie wordt toegepast bij de beslissing eon alterna-
tieve sanctie op to leggen. Doze variabelen lijken bij 
die beslissing goon (doorslaggevende) rol to hebben ge-
speeld. Met andere woorden, bij de alternatieve sancties 
goat het dan niet om eon in bepaaide opzichten afwijkende 
groep jongeren. 

Het is al eerder aangegeven: om na to kunnen goon of 

or sprake is van eon eventuele aanzuigende working is ge-
keken of de groep alternatief gestraften (in het licht 
van eon bepaalde variabele) overeenkomt met de groep on-
voorwaardelijk geseponeerde jongeren uit 1980/81. Indien 
dit het geval is betekent dit dat - uiteraard met be-
trekking tot de desbetreffende variabele(n)- de 
jongeren in 1980/81 onvoorwaardelijk geseponeerd zouden 
zijn en dat or dus aanwijzingen zijn voor aanzuigende 
working. 

Om na to kunnen goon of or sprake is van variabelen 
die eon onderscheidende rol spelen bij de beslissing al 
dan niet eon alternatieve sanctie op to leggen is (per 
variabele) de groep alternatief gestraften vergeleken 
met de groep traditioneel gestraften en onvoorwaardelijk 
geseponeerden in 1983/84. Bovendien zijn in de verge-
hiking opgenomen eon groep traditioneel gestraften on 
onvoorwaardelijk geseponeerden uit 1980/81 teneinde no 
to kunnen gaan of zich verschuivingen binnen de groepen 
hebben voorgedaan. Doze zouden dan eventueel veroorzaakt 
kunnen zijn door de introductie van alternatieve 
sancties als afdoeningsvorm. 

Worden or goon significante verschillen tussen de di-
verse categorieen afdoeningen geconstateerd dan zou men 
kunnen concluderen dat de onderzochte variabele(n) goon 
rol speelt bij het toepassen van eon alternatieve 
sanctie. 

Bij de hiernavolgende beschrijving van de variabelen 
wordt eerst gekeken naar mogelijke aanwijzingen voor 
aanzuigende working on vervolgens warden eventuele ver-
schuivingen die zich hebben voorgedaan besproken. 

3.1 Leeftijd 

In alle arrondissementen blijkt de leeftijd° 1  van de 
alternatief gestraften to verschillen van de leeftijd 
van de onvoorwaardelijk geseponeerden in 1980/81. In het 
arrondissement Leeuwarden is or weliswaar eon signifi- 

°I Per arrondissement geanalyseerd. 
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canto verschuiving in de leeftijd waarneembaar tussen de 
jongeren die in 1981 onvoorwaardelijk geseponeerd zijn 
en de jongeren die in 1983/84 zijn geseponeerd. Er is 
echter oak eon significant verschil tussen de jongeren 
die in 1983/84 eon alternation sanctie hebben gekregen 
(X 2 =13.23; df=2; p<0.05). zodat de groep onvoor-
waardelijk geseponeerde jongeren uit 1981 in Leeuwarden 
niet to vergelijken is met de groep jongeren die een al-
ternatieve sanctie heeft gekregen. 

Wat betreft doze variabele zijn or derhalve geen aan-
wijzingen voor aanzuigende working. Ook in de andere ar-
rondissementen is hiervan geen sprake. 

hit het onderzoek near de uitvoering van alternatieve 
sancties kwam naar voren dat ofschoon de verschillende 
proefarrondissementen elkaar weinig ontlopen wet betreft 
de gemiddelde leeftijd van de jongeren die eon alterna-
tieve sanctie kregen, vooral in de arrondissementen Rot-
terdam en Zutphen en in mindere mate oak in het 
arrondissement Groningen de jongeren verhoudingsgewijs 
seer in de jongere leeftijdscategorieEn (12-15 jeer en 
16-17 jeer) to vinden zijn en veel minder in de oudste 
leeftijdscategorie (18 jaar en ouder). 

Nadere analyse teat zien dat dit niet alleen geldt 
voor de alternatief gestraften, maar oak voor de andere 
afdoeningsvormen in dat zelfde jeer (zie voor absolute 
aantallen en percentages de tabellen 1. 2 en 3 in bijlage 
I1) 02 - 

Wanneer wij de variabele 'leeftijd' per arrondisse-
ment vergelijken voor de drie vormen van afdoening in 
1983/84. zien wij dat in het arrondissement Rotterdam 
significant moor jongeren in de leeftijdscategorie 12-15 
jeer voorkomen (standaardscore 2.171)" en relatief wei- 

" Door eon ander° wijze van registreren van de leeftijd 
bij het vergelijkend dossieronderzoek was het noodza-
kelijk de variabele 'leeftijd' voor alle afdoenings-
vormen to hercoderen, opdat de categorieEn 
vergelijkbaar werden. De leeftijden zijn (kunstmatig) 
vastgesteld aan de hand van vaste data. respec-
tievelijk 31-12-'81 en 1-7-'84. De absolute leef-
tijden warden hierdoor hoger. Dit is echter goon 
bezwaar. omdat het hier voornamelijk gaat am de vast-
stelling van afwijkende leeftijdsgroepen bij de ver-
schillende afdoeningsvormen en niet am de leeftijd 
zelf. 

03  Gevonden door toepassing van loglineaire analyse van 
de vergelijking arrondissement x leeftijd x at-
doeningsvorm. Op 5% is de significantiegrens 1.96. 
Bij eon hogere score is or sprake van eon significant 
verschil, ook in negation richting. 



nig jongeren in de categorie 18 jaar en ouder 
(standaardscore -3.655). 

Dit geldt eveneens voor het arrondissement Zutphen; 
weinig jongeren in de categorie 18 jaar en ouder 
(standaardscore -2.314). In het arrondissement 
Leeuwarden daarentegen komen significant meer jongeren 
voor in de hoogste leeftijdscategorie (standaardscore 
2.778). 

Voor alle proefarrondissementen tezamen geldt dat de 
jongeren van wie de zaak onvoorwaardelijk is geseponeerd 
over het algemeen jonger zijn dan jongeren die eon alter-
natieve sanctie hebben gekregen. 

Binnen de afzonderlijke arrondissementen is dezelfde 
tendens waarneembaar. De alternatief gestrafte jongeren 
zijn verhoudingsgewijs ouder dan de onvoorwaardelijk 
geseponeerde jongeren (in Arnhem, Groningen en Rotterdam 
is dit verschil significant). De alternatief gestraften 

wijken wat betreft leeftijd niet af van de traditioneel 
gestraften. 

Teneinde na te gaan voor welke afdoening de alterna-
tieve sanctie eventueel in de pleats komt (onvoor-
waardelijk sepot of traditionele sanctie) is gekeken of 
zich verschuivingen in de groepen onvoorwaardelijke 
sepots en traditionele sancties hebben voorgedaan tussen 
1980/81 en 1983/84. Slechts in de arrondissementen 
Groningen en Leeuwarden deed zich een significante ver-
schuiving voor (zie de tabellen 2, 3, 4 en 5 van bijlage 
ID". In Groningen is eon significante verschuiving op-
getreden in de leeftijd van traditioneel gestrafte 
jongeren (X 2 =13.21; df=2; p=0.001), in Leeuwarden bij de 
onvoorwaardelijke sepots (X 2 =8.15; df=2; p=0.017). 

Bij nadere bestudering blijkt dat in het arrondisse-
ment Groningen de groep jongeren die in 1981 eon tradi-
tionele straf kreeg qua leeftijdscategorieen duidelijk 
anders samengesteld was (in 1981 moor jongeren in de 
jongste leeftijdscategorie on minder jongeren in de 
oudste leeftijdscategorie). Dat betekent dat in 1983/84 
moor oudere jongeren eon traditionele (of eon alterna-
tieve) sanctie hebben gekregen dan in 1981. In het 
arrondissement Leeuwarden zijn in 1981 moor jongeren in 
de leeftijdsgroep 12-15 jaar geseponeerd on minder in de 

groep 18 jaar en ouder. In goon enkel ander arrondisse-
ment hebben zich verder nog significante verschuivingen 
voorgedaan. 

Uit het voorgaande ken geconcludeerd worden dat in 
goon van de proefarrondissementen de leeftijd van de jon- 

04  Om doze significante verschillen to achterhalen is 
gebruik gemaakt van de chi-kwadraat toots. Getoetst 
is op 5%-niveau. 
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gore eon doorslaggevende rol lijkt to hebben gespeeld bij 
het al dan niet opleggen van eon alternatieve sanctie, 
uitgezonderd de allerjongsten van wie de zaak vaker on-
voorwaardelijk geseponeerd wordt. 

3.2 Geslacht 

Ten aanzien van de variabele 'geslacht'" kwam uit 
het onderzoek naar de uitvoering van alternatieve 
sancties naar voren dat slechts 10 meisjes voorkwamen op 
eon totaal van 432 jongeren. Op rich is dat goon ver-
rassing, omdat bekend is dat binnen het minderjarigen 
strafrecht het vooral em jongens gaat. 

loch ken op basis van vergelijking met de andere af-
doeningsvormen zowel in 1983/84 als in 1980/81 geconclu-
deerd worden tot eon ondervertegenwoordiging van meisjes 
bij alternatieve sancties (zie tabel 6 in bijlage II). 
Hadere analyse van mogelijke verschuivingen tussen de 
jaren 1980/81 on 1983/84 levert echter goon enkel signi-
ficant verschil op. 

Waarom meisjes in mindere mate eon alternatieve sanc-
tie opgelegd krijgen dan jongens is niet Precies 
duidelijk. De volgende verklaringen zijn hiervoor geop-
nerd: 

a) Het heeft to maken met de eisen die door de project-
plaatsen zouden warden gesteld: liever jongens den 
meisjes. 

b) Het heeft to maken met de beeldvorming van degenen 
die de alternatieve sancties opleggen: alternatieve 
sancties zijn (vanwege de werkzaamheden) niet zo ge-
schikt voor meisjes. 

c) De problemen van meisjes worden op eon andere wijze 
gestipuleerd: niet het delictgedrag, maar het pro-
bleemgedrag is maatgevend voor ingrijpen. Daardoor 
zal eon reactie eerder in de maatregel-sfeer worden 
gezocht clan in eon strafrechtelijke sanctie (zie in 
dit verband ook Elzinga en Haber, 1984). 

d) De vergrijpen van meisjes zijn f te licht om met eon 
alternatieve sanctie at to doen, bf juist to zwaar. 

Eon sluitende verklaring voor de ondervertegenwoor-
diging van meisjes bij de alternatieve sancties is op dit 
moment niet voorhanden. In de in 1983 gehouden enquete 

" Niet per arrondissement geanalyseerd. 



met betrekking tot alternatieve sancties is overigens 
wel een indicatie voor het verschijnsel van weinig meis-
jes gegeven: herhaaldelijk is opgemerkt dat niet alle 
typen werkprojecten (dus niet de leerprojecten) zich 
zouden lenen voor uitvoering door meisjes. Tegelijker-
tijd is echter nadrukkelijk uitgesproken dat het niet uit 
zou moeten maken bij de beslissing om eon alternatieve 
sanctie toe te passen of het om een meisje of om eon 
jongen gaat. 

3.3 Etnische achtergrond 

De groep alternatief gestrafte jongeren is wat be-
treft hun etnische achtergrond" van vergelijkbare 
samenstelling als de groep onvoorwaardelijk geseponeerde 
jongeren in 1980/81 en 1983/84 en de groep traditioneel 
gestrafte jongeren in 1980/81 (zie tabel 7). De etnische 
achtergrond van de traditioneel gestrafte jongeren wijkt 
enigszins af (hoewel niet significant op 5%-niveau: 
X 2 =7.41; df=3; p=0.06). In doze groep van traditioncel 
gestrafte jongeren bevinden zich naar verhouding moor 
jongeren uit etnische minderheden (21% bij de traditio-
nele sancties tegenover 14.5% bij de alternatieve 
sancties). Ook blijkt or eon significante verschuiving 
to hebben plaatsgevonden in de samenstelling van de 

groepen traditioneel gestrafte jongeren tussen 1980/81 
on 1983/84 (X 2 =8.04; df=3; p=0.045). Dit houdt in dat .  in 
1983/84 bij de traditioneel gestraften relatief moor 
jongeren uit etnische minderheden voorkomen dan in 
1980/81 (21% in 1983/84 tegenover 13.9% in 1980/81). 

Doze laatste verschuiving zou veroorzaakt kunnen zijn 
door de stijging van het aantal jongeren uit etnische 
minderheden dat valt onder het minderjarigen strafrecht. 
Bij de onvoorwaardelijk geseponeerden is die ver-
schuiving echter niet waargenomen, waardoor doze verkla-
ring onvoldoende fundament heeft. 

De reden voor de verschuiving is vooralsnog niet erg 
duidelijk. Er blijkt op het eerste gezicht goon samenhang 
to zijn met het plegen van eon bepaald type delict. Dat 
wil zeggen dat men niet kan zeggen dat or naar verhouding 
moor jongeren uit etnische minderheden onder de tradi-
tioneel gestraften voorkomen, omdat zij moor 
vermogensdelicten of juist moor agressieve delicten 
hebben gepleegd. 

Abs Nederlandse jongeren zich onderscheiden van jon-
geren uit etnische minderheidsgroepen dan is dat doordat 
zij verhoudingsgewijs moor agressieve delicten hebben 
gepleegd on minder vermogensdelicten. Op grond hiervan 

" Niet per arrondissement geanalyseerd. 
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zouden or moor Hederlandoe jongeren bij de traditioneel 
gestraften verwacht mogen warden. In het onderzoek near 
de uitvoering van alternatieve sancties bleek immers dat 
men over het algemeen eon alternation sanctie geschikt 
acht voor plegers van vermogenadelicten. Dit impliceert 
dat moor jongeren uit etnische minderheden bij de alter-
natief gestraften verwacht zouden kunnen warden dan nu 
het gavel is geweest. 

Hieruit ken worden afgeleid dat or eon terughoudend 
beleid worth gevoerd ten aanzien van het toepassen van 
alternatieve sancties bij jongeren uit etniache min-
derheden. Zeker is het dat de variabele 'etnische achter-
grond' eon rol speelt bij de beoordeling of eon jongere 
eon alternatieve sanctie krijgt opgelegd. Er zijn echter 
goon aanwijzingen dot dit gebeurt door de Officieren van 
Justitie of de kinderrechters. Het beschikbare mate-
real over niet-uitgevoerde alternatieve sancties, 
waaronder door de justitiele autoriteiten afgewezen 
voorctellen, wijst filet in die richting. Mogelijk wordt 
daze selectie al eerder gemaakt. Opgemerkt is dat de 
advocatuur terughoudend zou zijn wear het voorstellen 
van eon alternation sanctie voor jongeren uit etnische 
minderheden betreft. Volgens commige advocaten, zo wordt 
gezegd, zouden alternatieve cancties filet passen in de 
Tatrafbelevings van deze jongeren en hun 'coders". 

3.4 Woonsituatie 

Wet betreft de variabele woonsituaties lijkt in goon 
van de proefarrondiccementen de woonsituatie van jon-
geren die eon alternatieve sanctie kregen to verschillen 
van de woonsituatie van jongeren die in 1980/81 onvoor-
waardelijk geseponeerd werden. In Leeuwarden on Zutphen 
zijn de verschillen nog het grootst in die zin dat zich 
in beide arrondissementen bij de onvoorwaardelijk 
geseponeerde jongeren in 1980/81 moor jongeren bevonden 
die nog thuis woonden vergeleken met de alternatief ge-
straften. Gezien de geringe aantallen niet-thuicwonenden 
in commige arrondissementen ken slechts van tendenzen 
worden geoproken (zie de tabellen 8 en 11, bijlage II). 
Het is echter duidelijk dat doze variabele nauwelijks 
aanwijzingen geeft voor eon eventuele aanzuigende 
werking. 

Bij alle afdoeningsvormen gaat het -per arrondisse-
ment bekeken- 	voornamelijk om thuicwonende jongeren. 

•" Voor 	eon 	dergelijke 	opvatting 	is 	goon 
empirisch-inhoudelijke argumentatie to vinden. 

° 8  Per arrondissement geanalyceerd. 



De verhoudingen tussen de arrondissementen ver-
schillen echter in zoverre dat er in Rotterdam bij de al-
ternatief gestrafte jongeren relatief veal thuiswonende 
jongeren voorkomen (standaardscore 2.369) en in 
Leeuwarden relatief weinig (standaardscore -1.712 09 ). 

Bij de onvoorwaardelijke sepots in Amsterdam zien wij 
eveneens naar verhouding veal jongeren die niet thuis 
wonen maar op kamers of in een tehuis (standaardscore 
-3.538), terwijl dat in Leeuwarden juist andersom is: 
veal 	thuiswonenden 	onder 	de 	onvoorwaardelijk 
geseponeerden (standaardscore 1.952). Bij de traditio-
neel 	gestraften 	in 	Amsterdam 	hebben 	wij 	veal 
thuiswonenden aangetroffen (standaardscore 2.160), in 

Rotterdam daarentegen juist weinig (standaardscore 
-1.770). 	Hetzelfde beeld komt near voren bij een 
vergelijking -voor elk arrondissement afzonderlijk 
tussen de verschillende afdoeningsvormen in 1983/84. In 
Rotterdam bevinden zich bij de alternatief gestraften, 
in vergelijking met de traditioneel gestraften, relatief 
veal jongeren die nog thuis wonen (X 2 =5.14; df=1; 
p<0.005); 	in 	Amsterdam 	veal 	onvoorwaardelijk 
geseponeerden die met meer thuis wonen (X 2 =5.59; df=1; 
p<0.05). 

Indien wij nagaan of zich hierin nog verschuivingen 
hebben voorgedaan tussen 1980/81 en 1983/84 (zie ta-
bellen 8 t/m 12 van bijlage II), zien wij dat in het ar-
rondissement Zutphen bij de traditioneel gestraften in 
1983/84 meer jongeren niet meer thuis wonen in verge-
hiking met 1980 (X 2 =7.80; df=1; p=0.005) 1 °. In 1980 was 
8% van de jongeren die een traditionele sanctie kreeg 
niet thuiswonend; in 1983/84 is dit percentage gestegen 
near 24%. Hierbij is opvallend dat in 1980 in Zutphen on-
der de groep onvoorwaardelijk geseponeerde jongeren het 
aantal niet-thuiswonende jongeren naar verhouding hoger 
lag dan bij de jongeren die een traditionele sanctie op-
gelegd kregen. 

Ten aanzien van de woonsituatie kan worden gesteld dat 
over het algemeen in het arrondissement Zutphen zich een 
verschuiving heeft voorgedaan naar meer jongeren die 
niet meer thuis wonen in 1983/84. Dit geldt voor de drie 
afdoeningsvormen, zodat de woonsituatie van de jongere 
in Zutphen niet gezien kan worden als een variabele die 
een rol speelt bij de keuze van de afdoeningsvorm. 

Ten aanzien van de arrondissementen Amsterdam, 
Leeuwarden en Rotterdam zou geconcludeerd kunnen worden 
dat het feit of een jongere al dan niet thuis woont moge-
lijkerwijs een rol speelt bij de beoordeling of een jon-
gere een alternatieve sanctie krijgt of niet. 

09  Daze score is significant op 10%-niveau; de grens-
waarde bedraagt op dit niveau 1.65. 

10 Zonder toepassing van de correctie op continulteit. 
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3.5 (Wielding 

Wat het opleidingsniveaull van de jongeren betreft 
zien we dat de groep jongeren die eon alternatieve sanc-
tie gekregen heeft significant verschilt van de groep 
jongeren die in 1980/81 onvoorwaardelijk geseponeerd is, 
in die zin dat de jongeren op wie eon alternatieve sang-
tie is toegepast eon jets lager opleidingsniveau hebben 
dan de jongeren van wie de zaak destijds met eon onvoor-
waardelijk sepot is afgedaan (X 2 =30.50: df=4; p<0.001). 
Het verschil zit niet zozeer bij de LBO- of 
HAVO-opleiding (dat ligt voor beide groepen gelijk), 
maar bij de MAVO-opleiding (10.8% van de alternatief ge-
straften tegenover 20.7% van de onvoorwaardelijk 
geseponeerden) on bij de andere opleidingen (7.8% van de 
alternatief gestraften on 1.7% van de onvoorwaardelijk 
geseponeerden; zie ook tabel 13 van bijlage II). 

Kortom, voor aanzuigende working zijn -wat doze va-
riabele betreft- goon aanwijzingen gevonden. 

Bij een vergelijking tussen de alternatieve sancties 
on de andere afdoeningsvormen zien wij dat or in op-
leidingsniveau van de jongeren, met uitzondering van de 
groep onvoorwaardelijk geseponeerden in 1980/81 (zie 
hiervoor), tussen de diverse groepen jongeren (af-
doeningsvormen) goon significante verschillen wear to 
nemen zijn. Wanneer wij de verschuiving in de semen-
stelling van de groepen over de Jaren 1980/81 - 1983/84 
bekiiken, zien wij dat wat betreft de traditionele sanc-
tie zich goon verschuiving heeft voorgedaan. Bij de 
onvoorwaardelijke sepots is eon lichte verschuiving op-
getreden (niet significant op 5%-niveau). In 1980/81 
zijn relatief moor jongeren met LO en MAVO geseponeerd, 
in 1983/84 moor jongeren met HAVO/VW0 en andere op-
leidingen. Het aantal LBO-ors dat onvoorwaardelijk werd 
geseponeerd, bleef gelijk. Dezelfde tendons is wear to 
nemen bij de vergelijking tussen alternatieve sancties 
en onvoorwaardelijke sepots in 1983/84: bij de alterna-
tief gestraften iets moor jongeren met LO on LBO on wat 
minder jongeren met MAVO on HAVO (goon significant ver-
schil). 

De verschillen lijken echter niet groat genoeg om van 
eon duidelijk kenmerk to kunnen spreken waarop geselec-
teerd lijkt to worden bij de beslissing tot het al don 
niet toepassen van eon alternatieve sanctie. 

II Niet per arrondissement geanalyseerd. 



3.6 School-iwerksituatie 

Ten aanzien van de schoo1-/werksituatiel 2  van de jon-
geren verschillen de alternatief gestrafte jongeren in 
1983/84 in Groningen (X 2 =5.86; df=2; p=0.10) en 
Leeuwarden (X 2 =2.74; df=2; p=0.25) niet significant van 
de onvoorwaardelijk geseponeerden in 1981 (zie de ta-
bellen 14 t/m 17 van bijlage II). Toch zijn er in 
Groningen nog wel enige verschillen waar te nemen: 59.7% 
van de alternatief gestraften schoolgaand tegen 78.6% 
van de onvoorwaardelijk geseponeerden in 1981 en 35.1% 
van de alternatief gestraften 
niet-schoolgaand/niet-werkend tegenover 14.3% van de on-
voorwaardelijk geseponeerden. In Leeuwarden liggen daze 
percentages veal dichter bij elkaar. In de arrondisse-
menten Rotterdam en Zutphen zijn er wel significante 
verschillen. 

In Amsterdam en Arnhem was in 1981 het aandeel van de 
werkende jongeren bij de onvoorwaardelijk geseponeerden 
groter dan bij de alternatief gestraften. Bij daze 
laatste groep is oak het aandeel van de 
niet-schoolgaande/niet-werkende jongeren grater. De ab-
solute aantallen zijn echter klein. Een en ander betekent 
dat wat betreft deze variabele jongeren in Leeuwarden, 
die nu een alternatieve sanctie hebben gekregen, in 1981 
mogelijk geseponeerd zouden zijn geweest. 

In verband met mogelijke verschuivingen kunnen wij 
stellen dat de school-/werksituatie voor jongeren uit de 
drie afdoeningsvormen in 1983/84 niet dezelfde is. 

Zo worden bij de alternatief gestraften naar ver-
houding veel jongeren aangetroffen die noch schoolgaand, 
noch werkend zijn (standaardscore 2.437). Wordt can en 
ander bekeken per arrondissement dan zien we dat dit voor 
het arrondissement Zutphen niet opgaat. Daar krijgen 
weinig jongeren die werkloos zijn een alternatieve sanc-
tie (standaardscore -2.039). Werkloze jongeren krijgen 
in dat arrondissement relatief vaak een traditionele 
sanctie (standaardscore 2.018). 

In het arrondissement Groningen krijgen werkloze jon-
geren relatief vaak een onvoorwaardelijk sepot 
(standaardscore 1.999) en weinig can traditionele sanc-

tie (standaardscore -2.528). 
In het arrondissement Rotterdam tenslotte krijgen 

werkloze jongeren relatief vaak een traditionele sanctie 

(standaardscore 2.274); werkende jongeren krijgen er re- 

12  Per arrondissement geanalyseerd. 
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latief weinig eon traditionele sanctie (standaardscore 
-2.255). 

Uit het voorgaande zou men kunnen opmaken dat de 
school-/werksituatie (in 1983/84) voor de arrondisse-
menten Rotterdam en Zutphen variabelen zijn die eon rol 
spelen bij het beoordelen of eon alternatieve sanctie zal 
worden taegepast in die zin dat in Rotterdam alternatieve 
sancties in mindere mate warden toegepast bij jongeren 
die werkloos zijn en in het arrondissement Zutphen alter-
natieve sancties vaker worden toegepast OP jongeren die 
near school gaan. Doze laatsten krijgen minder vaak eon 
traditionele sanctie. 

Wanneer wij kijken of zich in de tijd eon verschuiving 
bij de verschillende afdoeningsvormen per arrondissement 
heeft voorgedaan, blijkt dit het geval to zijn in Rotter-
dam, zowel voor de onvoorwaardelijke sepots aim de tradi-
tionele sancties, on in Zutphen bij de groep traditioneel 
gestraften (zie de tabellen 14, 17 on 18 in bijlage II). 

In Rotterdam hebben in 1983/84 relatief gezien moor 
schoolgaande jongeren eon onvoorwaardelijk sepot ge-
kregen (van 66% in 1981 near 80% in 1983) on minder 
werkende jongeren (van 19% in 1981 near 7% in 1983/84; 
X 2 =6.84; df=2; p=0.032). 

Bij de traditionele sancties zien wij eon zelfde ten-
dens: meer schoolgaande jongeren in 1983/84 en minder 
werkende jobgeren in 1983/84 (X 2 =23.73( df=2; p=0.000). 
Het aantal jongeren dat noch werkt, noch near school gaat 
steeg van 16% in 1981 near 26% in 1983/84. 

Het grote verschil tussen beide vergelijkingsjaren 
wordt vooral veroorzaakt door het verschil in aandeel van 
de werkenden. Dit percentage daalde tussen 1981 on 
1983/84 van 25% near 2%. 

Ook wanneer de samenstelling van de groep alternatief 
gestraften vergeleken wordt met de andere afdoenings-
vormen, zien wij significante verschillen ontstaan in 
dezelfde zin, nl. dat in 1981 beduidend moor werkenden on 
minder niet-werkenden en niet-schoolgaanden zijn aange-
troffen. Doze verschillen lijken echter veeleer hun 
oorzaak to vinden in de veranderingen op de arbeidsmarkt 
den in het toepassen van alternation sancties op eon be-
Paalde groep jongeren. 

In het arrondissement Zutphen ligt de verschuiving in 
de tijd iets enders. In 1983/84 decide het aantal school-
gaande jongeren dat eon traditionele sanctie kreeg ten 
opzichte van 1980 van 57% naar 48%; het aantal werkende 
jongeren decide van 27% near 12%. Het aantal 
niet-schoolgaande/niet-werkende jongeren nam toe van 16% 
in 1980 near 40% in 1983/84 (X 2 =12.87( df=2; p=0.001). 

Samenvattend ken gesteld worden dat in eon aantal 
proefarrondissementen doze variabele een rol lijkt to 
spelen bij de beoordeling al den niet eon alternatieve 
sanctie toe to passen. 



3.7 Kinderschermingsmaatregel 

Wordt men vergelijking gemaakt tussen de groep alter-
natief gestraften en de groep onvoorwaardelijk 
geseponeerden in 1980/81 op het punt van kinderbe-
schermingsmaatregelen" dan valt op dat alleen in de ar-
rondissementen Arnhem (X 2 =6.96; df=1; p<0.01) en 
Leeuwarden (X 2 =4.77; df=1; p<0.05) men significant ver-
schil bestaat tussen beide groepen. In alle overige 
arrondissementen lijk geen significant verschil te be-
staan. In de arrondissementen Amsterdam en Zutphen ligt 

het percentage jongeren met men maatregel wel hoger don 
bij de jongeren met men onvoorwaardelijk sepot in 
1980/81; in het arrondissement Groningen daarentegen 
ligt dit percentage lager. In Rotterdam liggen deze per-
centages nagenoeg gelijk. Voorzowel Groningen als 
Rotterdam geldt bovendien dat de aantallen jongeren met 
kinderbeschermingsmaatregelen dermate gering zijn dat 
hieraan geen conclusies met betrekking tot aanzuigende 
werking verbonden kunnen worden. 

Wanneer wij de proefarrondissementen vergelijken dan 
blijken in de arrondissementen Amsterdam en Arnhem rela-
tief veel jongeren voor te komen op wie men kinderbe-
schermingsmaatregel van toepassing is (zie de tabellen 
19, 20 en 21 in bijlage II; standaardscore voor Amsterdam 
en Arnhem respectievelijk 2.388 en 3.759; geldt voor alle 
afdoeningsvormen in 1983/84). In Rotterdam komt relatief 
gesproken het geringste aantal kinderbeschermingsmaatre-
gelen voor (standaardscore -1.782). 

Bezien wij de proefarrondissementen tezamen, dan valt 
op dat naar verhouding veel jongeren op wie men kinderbe-
schermingsmaatregel van toepassing is men alternatieve 
sanctie hebben gekregen (standaardscore 2.916) en weinig 
jongeren men onvoorwaardelijk sepot (standaardscore 
-1.952). 

Per arrondissement vergeleken blijken er in Rotterdam 
en in mindere mate in Zutphen bij de alternatief gestraf-
ten weinig jongeren te zijn met men kinderbeschermings-
maatregel (respectievelijk standaardscore -2.906 en 
-1.642). Bij de traditioneel gestraften in Rotterdam en 

Groningen blijken veel jongeren te zijn met men kinderbe-
schermingsmaatregel (respectievelijk standaarscores 
1.957 en 1.882). In het arrondissement Leeuwarden zijn er 
verhoudingsgewijs veel jongeren met men kinderbe- 

13  Per arrondissement geanalyseerd. 
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schermingsmaatregel die een alternatieve sanctie hebben 
gekregen (standaardscore 2.598). 

Wanneer wij de arrondissementen los van elkaar bezien 
valt bovendien nog op dat in Arnhem op 35% van de jon-
geren die eon alternatieve sanctie kregen eon maatregel 
van toepassing was. Hoewel or in dit arrondissement zon-
der moor veel jongeren blijken voor te komen op wie eon 
maatregel van toepassing is, ligt voornoemd percentage 
toch aanzienlijk hoger den bij de onvoorwaardelijk 
geseponeerden in 1983/84 (11.4%) an bij de traditioneel 
gestraften (13%). Doze verschillen zijn significant. 

Bij eon vergelijking in de tijd (zie de tabellen 19, 
22 en 23 in bijlage II) is niet met zekerheid vast te 
stollen of zich in de loop der tijd goon verschuivingen 
hebben voorgedaan, gezien de geringe aantallen. Dat zich 
noemenswaardige verschuivingen hebben voorgedaan lijkt 
echter niet aannemelijk. Dpvallend is ook hier dat in 
Arnhem in de groep traditioneel gestrafte jongeren in 
1981 zich goon enkele jongere beyond op wie eon kinderbe-
schermingsmaatregel van toepassing was. Toch is ook eon 
significant verschil aangetroffen ten aanzien van de 
kinderbeschermingsmaatregelen tussen de jongeren die eon 
alternatieve sanctie opgelegd kregen en de jongeren van 
wie de zaak op traditionele wiize is afgedaan in 1981 on 
in 1983/84, in die zin dat bij de jongeren van wig de 
zaak is afgedaan met eon alternatieve sanctie relatief 
vaker sprake was van eon kinderbeschermingsmaatregel dan 
bij de andere afdoeningsvormen. 

In de arrondissementen lijkt het feit dat op eon ion-
ger° eon maatregel van toepassing 'is, eon rol to spelen 
bij de beslissing al dan niet eon alternatieve sanctie op 
to leggen. 

3.8 Sport delict 

Zetten wij de aard van het laatst gepleegde delict 14  
bij de groep alternatief gestraften at tegen de aard van 
de laatst gepleegde delicten bij de groep onvoor-
waardelijk geseponeerden in 1981, den lijkt or in het or 

 Leeuwarden geen onderscheid tussen beide 
groepen to bestaan (X 1 =1.23; df=2; p>0.25). Bovendien 
lijkt in dit arrondissement goon verschuiving ongetreden 
to zijn in de tijd. Dit betekent dat hier mogelijk van 
aanzuigende working gesproken kan worden. Voor eon defi-
nitief oordeel moeten oak andere variabelen worden 
bekeken cm to kunnen vaststellen of het oak daar am de-
zelfde groep jongeren gaat. 

14  Per arrondissement geanalvseerd. 



In de arrondissementen Arnhem, Rotterdam en Zutphen 
is er wel een significant verschil aangetroffen. Met an-
dere woorden dear gaat het bij alternatieve sancties om 
andere delicten dan bij jongeren die in 1980/81 onvoor-
waardelijk geseponeerd zijn. In Amsterdam en Groningen 
zijn eveneens verschillen geconstateerd, zij het dat do-
ze verschillen niet statistisch significant zijn. Toch 
ken ook voor doze arrondissementen voorzichtig warden 
geconcludeerd dat het bij de alternatieve sancties om 
jongeren gaat die eon ander delict hebben gepleegd. 

Wanneer de aard van het laatst gepleegde delictls 
wordt nagegaan (voor de drie afdoeningsvormen in 
1983/84), zien wij dat in het arrondissement Arnhem rela-
tief veel vermogensdelicten gepleegd zijn 
(standaardscore 3.440), in Leeuwarden en Zutphen daaren-
tegen near verhouding weinig vermogensdelicten 
(respectievelijk standaardscore -6.970 en -2.090; zie 
voor aantallen de tabellen 24, 25 on 26 in bijlage II). 

Bij nadere bestudering van de alternatieve sancties, 

blijken in het arrondissement Rotterdam near verhouding 
veel meer agressieve delicten (dus minder 
vermogensdelicten) voor to komen dan in de andere proof-
arrondissementen (standaardscore -2.543), terwijl bij de 
traditionele sancties aanzienlijk moor vermogensdelicten 
blijken voor te komen (standaardscore 2.713). 

Dat betekent dat men in het arrondissement Rotterdam 
in de onderzoekperiode bij eon agressief delict eerder is 
overgegaan tot eon alternatieve sanctie en bij eon 
vermogensdelict tot een traditionele sanctie. Mogelijk 

is eon verklaring hiervoor to vinden in het bestaan van 
Buro HALT, eon alternatief wear jongeren die eon agres-
sief delict (vandalisme) hebben gepleegd near 
toegestuurd (kunnen) warden door politie of Officier van 
Justitie. Eon vergelijking binnen de arrondissementen 
laat eon opvallend groot aandeel agressieve delicten bij 
de alternatieve sancties in Leeuwarden zien: 40.5%. dit 
bleek ook al enigszins uit de loglineaire analyse. Ove- 

15  Bij de loglineaire analyse van doze variabele van de 
vergelijking met de andere afdoeningsvormen in 
1983/84 is alleen gewerkt met de vermogensdelicten on 
met de agressieve delicten. Sexuele delicten on an-
dere delicten zijn near verhouding in 'to geringe' go-
tale aanwezig om zinvol in de analyse opgenomen to 
kunnen warden. Bij de beschrijving van de delicten per 
categorie on bij de vergelijking tussen de gepleegde 
delicten over de verschillende jaren zijn doze weer 
wel opgenomen. Hun geringe aantal is or mode debet 
aan dat in de meeste gevallen goon gebruik kon warden 

gemaakt van de X 2 -toots, zodat de resultaten met voor-
zichtigheid geinterpreteerd moeten warden. 
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rigens blijkt ook bij de andere afdoeningsvormen in 
dezelfde period° het aandeel agressieve delicten root 
to zijn. 

Verder blijken uitsluitend in Groningen en Leeuwarden 
significante verschillen veer to komen tussen de alter-
natief gestraften en de traditioneel gestraften in 
1983/84, voornamelijk als gevolg van de 'andere 
delicten'. Doze delicten komen bij de alternatief ge-
straften nauwelijks voor. Meer elgemeen ken gezegd 
worden dat in alle arrondissementen 'andere delicten' 
moor voorkwamen bij de onvoorwaardelijke sepots en tra-
ditionele sancties in 1983/84 dan bij de alternatieve 
sancties. Het gaat echter om geringe aantallen. 

Wordt eon vergelijking gemaakt tussen 1980/81 on 
1983/84 om to zien of zich bij de verschillende af-
doeningsvormen verschuivingen hebben voorgedaan wet be-
treft het laatst gepleegde delict, dan komt een aantal 
verschillen near voren. 

In het arrondissement Arnhem is zowel bij de onvoor-
waardelijke sepots elm bij de traditionele sancties een 
relatieve toename van het aandeel vermogensdelicten vast 
to stollen (zie de tabellen 24, 27 en 28 van bijlage II). 
Bij de onvoorwaardelijke sepots is het aandeel 
vermogensdelicten toegenomen van 41% in 1981 tot 83% in 
1983/84. Het aandeel van de agressieve delicten is ge-
daald van 35% in 1981 tot 11% in 1983/84. Ook het 
aandeel van de overige delicten is aanzienlijk 
afgenomen. Bij de traditionele sancties is eon zelfde 
tendons waargenomen. Het aandeel van de andere delicten 
word bier gehalveerd. 

Ten cannon van het arrondissement Rotterdam geldt 
dat ook bier zowel bij de onvoorwaardelijke sepots elm 
bij de traditionele sancties het aandeel 
vermogensdelicten in 1983/84 is toegenomen in verge-
hiking met 1981. Bij de onvoorwaardelijke sepots is het 
percentage vermogensdelicten toegenomen van 55% in 1981 
tot 65% in 1983/84; de agressieve delicten die 
geseponeerd werden namen toe met 3%. Het aandeel van de 
overige delicten is flink afgenomen: van 23% in 1981 near 
10% in 1983/84. 

Bij de traditionele sancties is iets dergelijks wear 
to nemen, zij het dat het aandeel agressieve delicten 
aanzienlijk is afgenomen: van 27% in 1981 tot 11% in 
1983/84. Het aandeel van de andere delicten bleef gelijk. 

Vergelijken wij de card van de delicten bij de tradi-
tionele sancties in 1983/84 met die van de alternatieve 
sancties, dan zien wij -zoals uit het bovenstaande te 
verwachten is- moor agressieve delicten on minder 
vermogensdelicten bij de alternatieve sancties. Rotter-
dam lijkt bij de toepassing van alternatieve sancties eon 
duidelijke voorkeur to hebben voor agressieve delicten. 



Op de mogelijke invloed van het bestaan van Buro HALT is 
hiervoor al gewezen. 

. 	In Zutphen is de verschuiving in de tijd net andersom. 
De verschuiving heeft zich slechts (significant) voorge-
daan bij de traditionele sancties (X 2 =8.09; df=2; 
p=0.017). Het aandeel vermogensdelicten is ietwat ge-
daald: van 717. in 1980 tot 67% in 1983/84. Het aandeel 
van de agressieve delicten is echter verdubbeld van 14% 
in 1980 naar 29% in 1983/84. Ook het aandeel van de ove-
rige delicten is aanzienlijk afgenomen in 1983/84 ten 
opzichte van 1980. Nadere bestudering van het voorgaande 
leidt tot de conclusie dat men in het arrondissement 
Zutphen alternatieve sancties voornamelijk lijkt toe to 
passen op jongeren die vermogensdelicten hebben gepleegd 
en in mindere mate op plegers van agressieve of andere 
delicten. 

Om enigszins eon idee to krijgen of het bij de andere 
afdoeningsvormen dan alternatieve sancties (onvoor-
waardelijke sepots en traditionele sancties) om andere 
delicten gaat, wordt bier nader ingegaan op de aard van 
de gepleegde delicten. 

Net als bij het onderzoek naar de uitvoering van de 
alternatieve sancties is ook bij het vergelijkende dos-
sieronderzoek gekeken near de delicten zoals vermeld in 
het vonnis (voor wat betreft de straffen opgelegd door de 
rechter), of zoals vermeld in de processen-verbaal van de 
politie (voor wat betreft de afdoeningen door de Officier 
van Justitie). Hierbij is rekening gehouden met alle 
delicten die tot de uitspraak/beslissing hebben geleid 
on niet alleen met het laatst gepleegde delict (zoals het 
geval was bij het hierboven beschrevene). 

De tabellen 29, 30 en 31 in bijlage II geven eon ver-
gelijkend overzicht van de delicten waarvoor eon alter-
natieve sanctie is opgelegd on van de gepleegde delicten 
waarvoor eon andere straf is opgelegd of eon onvoor-
waardelijk sepot is uitgesproken. • 

Bij de vermogensdelicten valt het lage percentage op 
van eenvoudige diefstallen bij de alternatieve sancties 
en het hoge percentage bij de onvoorwaardelijke sepots. 
Eon on ander vindt wellicht zijn verklaring in het feit 
dat het bij eenvoudige diefstal meestal om winkeldief-
stal gaat, waarop zelden eon straf/vervolging volgt. Het 
lage percentage eenvoudige diefstallen en het relatief 
hoge percentage gekwalificeerde diefstallen wordt wear-
schijnlijk veroorzaakt door het feit dat, zoals ook uit 
het onderzoek near de alternatieve sancties en de reactie 
van de justitiele autoriteiten bleek, men alternatieve 
sancties vooral •geschikt acht als reactie op 
groepsdelicten. 

Tussen de groep vermogensdelicten waarvoor in 1980/81 
een traditionele sanctie word opgelegd en die waarvoor in 
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1983/84 eon traditionele sanctie word opgelegd, doen 
zich geen noemenswaardige verschillen voor. Wel is het 
aandeel van de vermogensdelicten in 1983/84 groter ge-
worden bij beide afdoeningsvormen (traditionele sancties 
en onvoorwaardelijke sepots). bit bleek echter ook al uit 
eerder beschreven analyses. 

Bij de agressieve delicten is or eon opvallende toe-
name van 'openlijke geweldpleging' in 1983/84 ten 0P -
zichte van 1980/81. 

Mishandeling c.q. gekwalificeerde mishandeling lijken 
toch eerder to leiden tot een traditionele sanctie dan 
tot eon alternatieve sanctie. Met doze vergelijkende 
aantallen blijkt de vaak gehoorde mening in de proefar-
rondissementen dat alternatieve sancties minder geschikt 
zijn voor agressieve delicten (tegen personen) be-
waarheid te warden. Tevens blijkt eruit dat 
vermogensdelicten zeker geschikt geacht warden am met 
een alternatieve sanctie te warden afgedaan. Sexuele 
delicten en delicten strafbaar gesteld in eon andere wet 
dan de strafwet lijken niet geschikt geacht to warden 
voor afdoening met eon alternatieve sanctie. De laatste 
categorie delicten is in 1983/84 overigens gedaald ten 
opzichte van 1980/81. 

3.9 Periode tussen delict en justitiele reactie 

Bestudering van de periode die verstrijkt tussen het 
plegen van het (laatste) delict on het opleggen van een 
sanctiei of de start van de uitvoering van eon leer- of 
werkproject (alternatieve sanctie), of het seponeren van 
eon zaak in 1983/84' 6  (zie de tabellen 33, 34 on 35 van 
bijlage II) loot zien dat or relatief weinig alternatieve 
sancties van start zijn gegaan binnen zes maanden no Net 
plegen van het (laatste) delict (standaardscore -8.526) 
en relatief veel waarbij or meer dan twaalf maanden voor-
bij zijn gegaan (standaardscore 5•958) 17 • 

16  Per arrondissement geanalyseerd. Het beschrijven van 
een eventuele aanzuigende working ten aanzien van de-
re variabele is niet zinvol; slechts de eventuele ver-
schuiving in afdoening die het introduceren van 
alternatieve sancties teweeg gebracht kan hebben 
wordt derhalve beschreven. 

17  Bij de interpretatie van de gegevens die betrekking 
hebben op deze variabele is enige terughoudendheid 
geboden. Zoals gesteld in de inleiding zijn bij het 
vergelijkend dossieronderzoek voor 1983/84 slechts 
zaken opgenomen waarvan de afdoening bekend was. Za-
ken waarvan de afdoening (to) lang op zich liet 
wachten zijn niet in de steekproef terecht gekomen. De 



Van de onvoorwaardelijke sepots zijn er naar ver-
houding veel die binnen zes maanden zijn afgedaan 
(standaardscore 8.452) en verhoudingsgewijs weinig, 
waarbij het meer dan twaalf maanden heeft geduurd 
(standaardscore -3.777). 

Per arrondissement vergeleken blijken in het arron-
dissement Amsterdam tamelijk veel alternatieve sancties 
binnen zes maanden gestart te zijn (standaardscore 
3.647). Een belangrijke rol hierbij speelt het feit dat 
in dit arrondissement alternatieve sancties nogal eens 
worden toegepast in het kader van schorsing van voorlo-
pige hechtenis. Opmerkelijk is het dat in hetzelfde 
arrondissement de onvoorwaardelijke sepots in verge-
hiking tot de overige proefarrondissementen relatief 
weinig worden toegepast binnen een periode van zes 
maanden (standaardscore -3.741). Mogelijk hangt dit sa-
men met het verhoudingsgewijs grote aantal zaken. 

Meer in het algemeen kan worden gesteld dat -het ar-
rondissement Amsterdam wellicht uitgezonderd- er aan-
zienlijk langere tijd overheen gaat voordat er met een 
alternatieve sanctie op een delict gereageerd wordt dan 
met een sepot. Hetzelfde geldt, zij het in minder sterke 
mate, voor een vergelijking tussen alternatieve en tra-
ditionele sancties. Ook bij deze vergelijking blijkt dat 
er bij de alternatieve sancties langere tijd overheen 
gaat. In een vergelijking binnen de afzonderlijke arron-
dissementen worden deze resultaten grotendeels 
bevestigd. De verschillen tussen de alternatieve 
sancties en de onvoorwaardelijke sepots zijn in alle ar-
rondissementen, Amsterdam uitgezonderd, significant. De 
verschillen wat betreft periode delict-afdoening tussen 
de traditionele sancties en alternatieve sancties zijn 
niet significant in Arnhem en Zutphen (de periode is dus 
voor beide afdoeningsvormen ongeveer even lang) en wel 
significant in Groningen (X 2 =10.85; df=2; p<0.005), 
Leeuwarden (X 2 =13.28; df=2; p<0.005) en Rotterdam 
(X 2 =16.85; df=2; p<0.001). In Amsterdam is de situatie 
zoals hierboven beschreven. In het arrondissement Rot-
terdam is het percentage binnen zes maanden afgedane 
alternatieve sancties beduidend lager dan het percentage 
traditionele sancties (respectievelijk 15% en 37.5%), 
terwijl dat percentage duidelijk hoge ligt bij een af-
doeningsperiode van langer dan een jaar (25.5% tegen 
11.6%). In Groningen en Leeuwarden is eenzelfde ontwik-
keling te zien. 

periode tussen delict en reactie kan daardoor over het 
algemeen bekort zijn. Omdat dit echter niet in alle 
arrondissementen het geval is geweest, kunnen resul-
taten met betrekking tot deze variabele toch bespro-
ken worden. 
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Bij eon vergelijking voor doze variabele tussen 
1980/81 en 1983/84 blijkt rich in Groningen, Leeuwarden 
en Zutphen eon duidelijke verschuiving to hebben voorge-
dean (zie de tabellen 34 t/m 37 in bijlage II). 

In het arrondissement Groningen zijn in 1983/84 moor 
traditionele sancties binnen zes maanden opgelegd dan in 
1981 (42% in 1983/84 tegen 20% in 1981: X 2 =7.35; df=2; 
p=0.025). 

Het arrondissement Leeuwarden geeft eenzelfde beeld 
(X 2 =7.02; df=2; p=0.030). Met andere woorden in doze ar-
rondissementen zou men in de loop der tijd de zaken 
sneller zijn gaan afdoen. Dit resultaat is in zoverre op-
merkelijk, omdat -zeker in het arrondissement 
Leeuwarden- de afdoening met eon alternatieve sanctie in 
vergelijking met de andere proefarrondissementen lenge 
tijd vergt. Oak in het arrrondissement Groningen zijn re-
latief veel alternatieve sancties voorgekomen, waarvan 
de afdoening eon jeer of langer op zich deed wachten. Do-
ze uitkomst voor het arrondissement Groningen ken 
beinvloed zijn door het felt dat zich bij de green tradi-
tionele sancties in dit arrondissement vrij veel 
transacties en voorwaardelijke sepots bevinden (20 van 
de 62; d.i. 32.3%) en doze twee afdoeningsvormen over het 
algemeen eon snelle afhandeling kennen. Anderzijds zijn 
in het arrondissement Groningen oak relatief veel alter-
natieve sancties volgens het officiersmodel toegepast 
(20 van de 76; d.i. 26%); oak doze afdoeningswijze ver-
levet over het algemeen sneller dan wanneer or eon 
zitting aan to pas komt. 

In Zutphen heeft zich eon significante verschuiving 
voorgedaan bij de onvoorwaardelijke sepots. In 1983/84 
is 69% van de onvoorwaardelijke sepots afgedaan binnen 
zes meander); in 1980 was dit slechts 54%. Officierszaken 
blijken dus sneller to worden afgedaan. 

Belangrijkste uitkomst van doze paragraaf is dat 
zelfs al lijken in de meeste gevallen goon verschuivingen 
wear to nemen in de verschillende arrondissementen in de 
periode tussen delict on afdoening (onvoorwaardelijke 
sepots on traditionele sancties), de afdoening met eon 
alternatieve sanctie langer op zich laat wachten dan 
wenselijk is. Geheel conform de richtlijnen in het Ream-
work van de Werkgroep Experimenten Alternatieve Sancties 
voor Jeugdigen is dit niet. Daarin wordt immers gesteld 
dat gestreefd moot warden near eon snelle reactie van de 
justitiele autoriteiten op een delict. 

3.10 Letsel 



Tussen de groep jongeren die eon alternatieve sanctie 
kreeg en de groep jongeren die in 1980/81 onvoor-
waardelijk geseponeerd ward is er goon significant ver-
schil op 5%-niveau 1 e Bij de groep jongeren die eon 
alternatieve sanctie kreeg bevinden zich -procentueel 
gezien- wel moor jongeren die letsel hebben toegebracht 
zodat toch gesteld ken worden dat er goon sprake lijkt to 
zijn van aanzuigende working (ten aanzien van deze varia-
bele). 

label 38 in bijlage II geeft een overzicht van de va-
riabele 'letsel'. Op doze variabele zijn goon verdere 
analyses verricht gezien de geringe aantallen wear het 
hier om gaat. Globaal is het percentage jongeren dot eon 
alternatieve sanctie opgelegd heeft gekregen en die bij 
het plegen van het delict letsel hebben toegebracht vrij-
wel hetzelfde als bij de jongeren die eon traditionele 
sanctie hebben gekregen. 

Bij de onvoorwaardelijke sepots ligt dit percentage 
lager. Ook in de tijd gezien is goon onderscheid waar-
neembaar in aantallen tussen 1980/81 en 1983/84 en even-
min tussen de diverse arrondissementen. 

Hieruit kan men concluderen dat de variabele 'letsel' 
niet direct eon rol speelt bij de beslissing van eon al-
ternatieve sanctie toe te passen. 

3.11 Groepsdelict 

Er is eon significant verschil tussen de groep jon-
geren die eon alternatieve sanctie kregen en de jongeren 
die in 1980/81 onvoorwaardelijk geseponeerd warden 
(X 2 =98.8; df=1; p<0.001). Bij de onvoorwaardelijk 
geseponeerden in 1980/81 bevinden zich veel minder jon-
geren die eon groepsdelict gepleegd hebben dan bij de al-
ternatief gestraften. 19  

Er is eveneens eon significant verschil tussen de al-
ternatieve sancties on de andere afdoeningsvormen als 
het gaat om het semen met andere plegen van eon delict 
(zie ook tabel 39, bijlage II). Doze variabele 
'groepsdelict' (dat wil zeggen het delict is met anderen 
gepleegd) is niet voor de arrondissementen afzonderlijk 
geanalyseerd gezien het geringe aantal 
niet-groepsdelicten bij de alternatieve sancties en van-
wege het feit dat bij de alternatieve sancties de 

18  Niet per arrondissement geanalyseerd. 
18  Niet per arrondissement geanalyseerd. 
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verdeling groepsdelictiniet-groepsdelict in de zes 
proefarrondissementen bijna parallel loopt. 

Bij de niet-alternatieve afdoeningen zien wij eon 
heel ander beeld. Bij de onvoorwaardelijke sepots gaat 
het in 35% van de gevallen om eon niet groepsgewijs ge-
pleegd delict: bij de traditionele sancties is dat 225%. 
Dit wordt deels verklaard door het grote aandeel van de 
eenvoudige diefstallen bij de onvoorwaardelijke sepots. 

be verschillen met de andere afdoeningsvormen zijn 
echter dermate groot, dat wij van mening zijn dit eerder 
to moeten toeschrijven aan de wijze van dataverzameling 
(bij de alternatieve sancties waren meer gegevens voor-
handen). 

Toch is tilt de interviews met de justitiele autori-
teiten near voren gekomen dat sommige kinderrechters en 
Officieren van Justitie het felt of or sprake is van gen 
groepsdelict duidelijk laten meewegen bij hun beslissing 
eon alternatieve sanctie toe te passen (zie "Alterna-
tieve sancties voor jeugdigen: organisatie en 
uitvoering", p. 160). 

3.12 Voorlopige hechtenis 

De analyse betreffende jongeren die in voorlopige 
hechtenis" hebben gezeten beperkt zich tot eon verge-
hiking tussen de alternatieve sancties en de traditio-
nele sancties (zie tabel 40 tim 42 in bijlage II). Bij de 
onvoorwaardelijke sepots kwam voorlopige hechtenis amper 
voor. 

In Amsterdam (standaardscore 8.713) on in mindere ma-
te in Rotterdam (standaardscore 2.665) zijn near ver-
houding veel voorlopige hechtenissen opgelegd. In het 
arrondissement Leeuwarden waren dit or relatief weinig 
(standaardscore -2.859). Dit geldt zowel voor de alter-
natieve sancties als voor de traditionele sancties in 
1983/84. 

In 	Zutphen 	en 	in mindere mate in Groningen 
(standaardscore respectievelijk -3.547 on -2.028) 
blijken weinig jongeren op wie eon alternatieve sanctie 
is toegepast in voorlopige hechtenis to hebben gezeten. 
In het arrondissement Arnhem zijn or relatief veal alter-
natief gestrafte jongeren geweest, die in voorlopige 
hechtenis hebben gezeten (standaardscore 1.883) 21 . 
Kortom, wanneer wij de alternatief gestraften en de tra-
ditioneel gestraften uit 1983/84 binnen de 
arrondissementen met elkaar vergelijken zien wij, met 
uitzondering van Groningen en Zutphen, bij de alterna- 

22  Per arrondissement geanalyseerd. 
21  Significant op 10%-niveau. 



tief gestraften verhoudingsgewijs vaker eon voorlopige 
hechtenis toegepast. In Leeuwarden worden 'Ilberhaupts 
weinig voorlopige hechtenissen toegepast. 

Indien wordt nagegaan of zich tussen 1980/81 on 
1983/84 verschuivingen hebben voorgedaan bij de tradi-
tioneel gestraften in het aantal voorlopige 
hechtenissen, dan zien wij dat dit alleen in Zutphen het 
geval is. In 1983/84 is er eon stijging ten opzichte van 
1980 van 8% naar 27% (X 2 =9.30; df=1; p=0.001). In dit ar-
rondissement is ook duidelijk dat bij de alternatieve 
sancties vergeleken met de traditionele sancties in 
1983/84 significant minder vaak sprake is geweest van 
voorlopige hechtenis (X 2 =12.34; df=1; p=0.0004). Hieruit 
zou geconcludeerd kunnen worden dat het felt of er voor-
lopige hechtenis heeft plaats gevonden wel eon rol speelt 
bij de beslissing am eon alternatieve sanctie toe te 
passen. Indien de voorlopige hechtenis gezien wordt als 
graadmeter voor de zwaarte van het delict zou men kunnen 
stellen dat in Zutphen niet de zwaarste 
delicten/delinquenten met eon alternatieve sanctie 
worden afgedaan. 

Voor het arrondissement Arnhem betekent dit daarente-
gen dat wat zwaardere delicten/delinquenten eon alterna-
tieve sanctie krijgen. Ook in dit arrondissement lijkt 
men bij het beoordelen of een alternatieve sanctie zal 
worden opgelegd met het felt of er al dan niet voorlopige 
hechtenis is toegepast, rekening to houden. 

3.13 Eerdere justitiele contacten 

Wanneer we nagaan in hoeverre de groep onvoor-
waardelijk geseponeerden in 1980/81 overeen komt met de 
groep alternatief gestraften zien we dat alleen in het 
arrondissement Rotterdam or tussen beide groepen goon 
significant verschil blijkt to bestaan (X 2 =2.35; df=1; 
p<0.25). Dit is to verklaren door het felt dat men in het 
arrondissement Rotterdam veel alternatieve sancties op 
first-offenders toepast. 22  Wat doze variabele betreft 
zou men in Rotterdam een tendens tot aanzuigende working 
kunnen veronderstellen. In alle overige arrondissementen 
is or wel eon significant verschil tussen beide groepen 
waarneembaar. 

Grote verschillen in beleid tussen de zes arrondisse-
menten zijn to zien bij de toepassing van alternatieve 
sancties op jongeren die al eerder met justitie te maken 
hebben gehad (Officier van Justitie of kinderrechter). 

22  Per arrondissement geanalyseerde. 
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Voor alle afdoeningen in 1983/84 geldt dat in de ar-
rondissementen Amsterdam en Zutphen relatief veel jon-
geren voorkomen met eerdere justitiele contacten 
(standaardscores respectievelijk 4.918 en 2.184) en in 
de arrondissementen Rotterdam en Groningen betrekkelijk 
weinig (standaardscores respectievelijk -4.255 en 
-2.672; zie oak de tabellen 43, 44 en 45 in bijlage /I). 

Indien we de gegevens benaderen near strafsoort zien 
we dat in de arrondissementen Groningen en Leeuwarden 
veel jongeren met eerdere justitiele contacten voorkomen 
bij de alternatief gestraften (standaardscore respec-
tievelijk 2.130 en 2.239). In de arrondissementen 
Zutphen en Rotterdam daarentegen zijn er onder de alter-
natief gestraften relatief veel jongeren die goon 
eerdere justitiele contacten gehad hebben. 

In het arrondissement Zutphen zijn er relatief veel 
jongeren die eerder met justitie in aanraking geweest 
zijn die een traditionele sanctie kregen (standaardscore 
4.971), in de arrondissementen Leeuwarden en Arnhem zijn 
er bij de traditioneel gestraften veel jongeren die geen 
eerdere justitiele contacten gehad hebben 
(standaardscore respectievelijk -2.792 en -1.809 22 ). 

In Rotterdam en Zutphen lijkt men derhalve bij'de toe-
passing van alternatieve sancties te kiezen voor de zg. 
first-offenders, in Groningen, Leeuwarden en Arnhem 
daarentegen vooral voor zg. recidivisten. Een verge-
lijking tussen de traditionele sancties in 1983/84 en de 
alternatieve sancties op de variabele 'eerdere 
justitiele contacten' binnen de arrondissementen laat 
eveneens zien dat in Amsterdam, Arnhem, Groningen en 
Leeuwarden het percentage jongeren met eerdere 
justitiele contacten bij de alternatieve sancties hoger 
is dan bij de traditionele sancties. In Rotterdam en 
Zutphen is dat juist lager (zie tabellen 43 t/m 47 in 
bijlage II). Het percentage lag bij de onvoorwaardelijke 
sepots in 1983/84 uiteraard nog lager. 
• Wanneer wij de verschuivingen die rich in de tijd 

hebben voorgedaan bij de traditionele sancties bezien 
valt op dat in het arrondissement Zutphen tussen 1980 en 
1983/84 zich ongeveer een verdubbeling heeft voorgedaan 
van het aantal jongeren met eerdere justitine 
contacten. In 1980 ging het am 47%, in 1983/84 om 87% 
(X 2 =22.07; df=1; p=0.000). Ondanks het feit dat in dit 
arrondissement het aantal jongeren met eerdere 
justitigle contacten de laatste Jaren zo toegenomen is, 
komen voornamelijk de jongeren die voor het eerst met 
justitie in aanraking korner', in aanmerking voor een al-
ternatieve sanctie. Op basis hiervan kunnen wij 
concluderen dat in Zutphen het feit dat eon jongere eer-
der met justitie in aanraking is geweest een rol speelt 

13  Significant op 10%-niveau. 



bij de beslissing of er een alternatieve of men traditio-
nele sanctie zal worden opgelegd. Jongeren met eerdere 
justitiele contacten lijken eerder men traditionele dan 
een alternatieve sanctie te krijgen. 

Kijken wij naar de periode waarover die eerdere 
justitiele contacten gespreid zijn, clan treedt er een 
duidelijk onderscheid op tussen de jongeren op wie men 
alternatieve sanctie is toegepast en de jongeren waarvan 

de zaak op men andere wijze is afgedaan (zie tabel 48). 
Het strafrechtelijk verleden van jongeren met men alter-
natieve sanctie goat meestal verder terug. Dit geldt 
zowel voor de vergelijking met 1980/81 als met 1983/84. 

Het onderscheid in deze laatste variabele, dot zich 
globaal gezien in alle arrondissementen manifesteert, 
zou erop kunnen wijzen dot men de alternatieve •sanctie 
als men goede mogelijkheid beschouwt om het eens over men 
andere boeg te gooien bij die jongeren, waarbij het in 
het verleden kennelijk niet voldoende gelukt is met on-
voorwaardelijke sepots of traditionele sancties. 

3.14 Samenvatting 

In deze slotparagraaf zullen wij trachten de belang-
rijkste uitkomsten uit voorgaande paragrafen nog eens op 
men rij te zetten. Wij zullen daarbij zoveel mogelijk men 
indeling naar arrondissement aanhouden. Het goat vooral 
om men beschrijving van de groep jongeren op wie men al-
ternatieve sanctie is toegepast, vergeleken met jongeren 
van wie de zaak in 1983/84 op men andere wijze is afge-
daan (zie voor men schematisch bijlage III) en of er 
sprake is van aanzuigende werking. 

Meer algemeen kan worden gezegd dat de jongeren die 
men alternatieve sanctie hebben uitgevoerd zich onder-
scheiden van de jongeren met men andere afdoening door de 
volgende punten (uiteraard ones in relatieve zin): 

— vooral jongeren in de hoogste leeftijdscategorie (18 
jaar en ouder) 

— weinig jongeren in de jongste leeftijdscategorie 
(12-15 jaar) 

— vooral jongens 
— jongeren die niet naar school goon en niet werken 
— jongeren op wie men kinderbeschermingsmaatregel van 

toepassing is 
— jongeren die men groepsdelict hebben gepleegd 
— jongeren met eerdere justitiele contacten 
— jongeren van wie het justitieel verleden vender 

teruggaat 

Tevens volt op dot weinig alternatieve sancties zijn af- 
gedaan in men tijdspanne van zes maanden no het plegen 
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van het delict; veel alternatieve afdoeningen laten lan-
ger dan een jaar op zich wachten. 

3.14.1 Amsterdam 

Ten aanzien van de aanzuigende werking 

Eon vergelijking van de jongeren met eon alternation 
sanctie met de jongeren met een onvoorwaardelijk sepot 
in 1981 loot verschillen zien in leeftijd, 
school-/werksituatie, soart delict en recidive maar geen 
verschil ten aanzien van woonsituatie en kinderbe-
schermingsmaatregel. 

Van aanzuigende working ken in het arrondissement Am-
sterdam vooralsnog niet warden gesPreken. 

Alternatieve gestraften vs andere afdoeningen 

Vergeleken met de overige vijf proefarrondissementen 
blijken in Amsterdam in 1983/84 bij alle afdoenings-
vormen: 

— veel jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel to 
zijn; 

— veel jongeren voorlopig gehecht to zijn geweest; 
— veel jongeren met eerdere justitiele contacten to 

zijn. 

Bij de toepassing van alternatieve sancties volt op dat 
in Amsterdam veel zaken binnen zes maanden worden afge-
handeld en betrekkelijk weinig zaken no eon periode van 
longer dan eon jaar. 

Jongeren die in Amsterdam eon leer- of werkpraject 
hebben uitgevaerd lijken 	-in vergelijking met jongeren 
uit andere arrondissementen- 	wet betreft kenmerkende 
gegevens tot dezelfde groep jongeren to behoren ale jon-
geren die eon onvoorwaardelijk sepot of eon traditionele 
sanctie kregen. Het enige verschil dat geconstateerd is, 
heeft betrekking op de woonsituatie van de jongeren: bij 
de onvoorwaardelijk geseponeerden veel jongeren die niet 
thuis wonen en bij de traditioneel gestraften veel jon-
geren die wel thuis wonen. Bij de vergelijking tussen de 
alternatieve sancties en de andere afdoeningsvarmen in 
dezelfde periode kunnen significante verschillen warden 
vastgesteld ten aanzien van 'woonsituatiel en leerdere 
justitiele contacten' wat betreft de onvoorwaardelijke 
sepots on ten aanzien van 'snort delict' en 'voorlopige 
hechtenis' wet betreft de traditionele sancties. 



3.14.2 Arnhem 

Tussen 1981 en 1983/84 is er goon verschil vastgesteld 
in de samenstelling van de groepen onvoorwaardelijke 
sepots en traditionele sancties. 

Ten aanzien van de aanzuigende werkinq 

Alternatief gestrafte jongeren verschillen van de on-
voorwaardelijk geseponeerden in 1981 in leeftijd, soort 
delict, eerdere justitiale contacten en kinderbe-
schermingsmaatregel, maar niet wat betreft woonsituatie 
lijkt die tendons niet aanwezig. 

Aangezien het feit dat het bij de alternatief ge-
straften duidelijk om eon andere groep jongeren gaat dan 
bij de onvoorwaardelijk geseponeerden, mag worden aange-
nomen dat or geen sprake is van eon aanzuigende working. 

Alternatief qestraften vs andere afdoeningen 

Vergeleken met de andere proefarrondissementen 
blijken in 1983/84 in Arnhem bij alle afdoeningsvormen: 

— veel jongeren met eon kinderbeschermingsmaatregel to 
zijn; 

— veel vermogensdelicten behandeld to zijn. 

Bij de toepassing van alternatieve sancties in Arnhem 
valt vooral op dat veel jongeren voorlopig gehecht zijn 
geweest. 

Jongeren die in Arnhem eon leer- of werkproject hebben 
uitgevoerd verschillen significant van de jongeren die 
onvoorwaardelijk geseponeerd zijn in die periode ten 
aanzien van de variabelen leeftijd, kinderbeschermings-
maatregel, eerdere justitible contacten en van de tradi-
tioneel gestraften ten aanzien van 
kinderbeschermingsmaatregel en voorlopige hechtenis 
(hoewel wat dit laatste betreft enig voorbehoud gezien de 
geringe aantallen op zijn plaats is). 

Tussen 1981 on 1983/84 lijken in Arnhem de volgende 
veranderingen opgetreden te zijn: 

— bij 	. de 	traditionele 	sancties 	moor 
kinderbeschermingspupillen dan in 1981; 

— zowel bij de onvoorwaardelijke sepots als bij de tra-
ditionele 	sancties 	in 	1983/84 	moor 
vermogensdelicten. 

Dit wijst erop dat in Arnhem leeftijd, kinderbe- 
schermingsmaatregel, eerdere justitile contacten en 
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voorlopige hechtenis eon rol lijken to spelen bij de 
keuze gen alternatieve sanctie toe to passen. 

3.14.3 Groningen 

Ten aanzien van de aanzuigende working 

De alternatieve gestrafte jongeren verschillen van de 
onvoorwaardelijk geseponeerden in 1981 op het punt van 
leeftijd en verder wet betreft soort delict, eerdere 
justitiele contacten en periode tussen delict en 
justiti8le reactie. Goon verschillen lijkon er to be-
staan op de punten, school-/werksituatie, woonsituatie 
en kinderbeschermingsmaatregel. 

Alternatief gestraften vs andere afdoeningen 

In Groningen zijn in 1983/84 in vergelijking met de 
vijf andere proefarrondissementen bij alle afdoenings-
vormen: 

— woinig jongeren met eerdere justitiele contacten 
aangetroffen; 

— veel zaken geweest, die langer den eon jeer na het 
Plegen van het delict zijn ofgedaan. 

Bij de toepassing van alternatieve sancties zijn weinig 
jongeren die voorlopig gehecht zijn geweest en veal jon-
geren met eerdere justitiele contacten. Jongeren op wie 
eon alternatieve sanctie is toegepast behoren verder tot 
dezelfde populatie als de jongeren van wie de zaak on-
voorwaardelijk is geseponeerd of met eon traditionele 
sanctie is afgedaan. Eon uitzondering hierop vormt de 
school-/werksituatie. Onder de onvoorwaardelijk 
geseponeerden bevinden zich relatief veal jongeren die 
noch schoolgaand, noch werkend zijn en bij de traditio-
neel gestraften weinig jongeren die niet near school gaan 
on cook niet werken. 

Alternatief gestrafte jongeren enderscheiden zich van 
de in dezelfde periode onvoorwaardelijk geseponeerden op 
de variabelen leeftijd, soort delict, periode tussen 
delict on sanctie en eerdere justitiele contacten on van 
de traditioneel gestraften ten aanzien van sport delict. 
De overige verschillen zijn niet significant. 

Ten aanzien van de volgende variabelen zijn or in 
1983/84 veranderingen opgetreden ten opzichte van 1981: 

— bij de traditioneel gestraften moor jongeren (fit de 
oudste leoftijdscategorie (18 jeer on ouder); 



— traditionele sancties in 1983/84 sneller afgedaan 
dan in 1981 (mogelijk als gevolg van toename van het 
aantal transacties en voorwaardelijke sepots). 

Hieruit zou geconcludeerd mogen worden dot wat betreft de 
toepassing van de alternatieve sancties gekozen is voor 
men middencategorie, bestaande uit de 'lichtere' geval-
len. 

3.14.4 Leeuwarden 

Ten aanzien van de aanzuigende werkinq 

De alternatief gestrafte jongeren onderscheiden zich 
van de onvoorwaardelijk geseponeerden uit 1981 op de 
kenmerken leeftijd, kinderbeschermingsmaatregel, 
recidive en periode tussen delict en justitiele reactie. 
Geen verschil lijkt te zijn op de punten 
school-/werksituatie, woonsituatie en soort delict. 

Voor een aanzuigende werking zijn geen aanwijzingen 
te vinden. 

Alternatief qestraften vs andere afdoeninqen 

Het arrondissement Leeuwarden onderscheidt zich van 
de overige proefarrondissementen wat betreft alle af-
doeningsvormen in 1983/84 op de volgende punten: 

— veel jongeren uit de oudste leeftijdscategorie (18 
jaar en ouder); 

— weinig vermogensdelicten; 
— weinig jongeren die voorlopig gehecht zijn geweest; 
— weinig afdoeningen binnen zes maanden. 

Bij de toepassing van alternatieve sancties treffen wij 
veel jongeren met men kinderbeschermingsmaatregel aan en 
veel recidivisten. Verder laten veel alternatieve 
sancties longer dan men jaar op zich wachten. 

Jongeren op wie in dit arrondissement men alterna-
tieve sanctie wordt toegepast verschillen weinig van 
jongeren van wie de zaak op men andere wijze wordt afge-
daan. Verschil is er ten aanzien van de onvoorwaardelijk 
geseponeerden, waarbij relatief veel thuis wonenden 
voorkomen en ten aanzien van de traditioneel gestraften, 

waarbij relatief weinig recidivisten voorkomen. 
Binnen het arrondissement zelf onderscheiden de al-

ternatief gestraften zich van de onvoorwaardelijk 
geseponeerden in 1983/84 ten aanzien van woonsituatie, 
kinderbeschermingsmaatregel (bij dit laatste goat het om 
zeer geringe aantallen), periode tussen delict en of- 
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doening en eerdere justitiele contacten en Van de 
traditioneel gestraften in 1983/84 ten aanzien van 
kinderbeschermingsmaatregel, sport delict, periode tus-
sen delict en afdaening en eerdere justitiele contacten. 

Bij de onvoorwaardelijke sepots en de traditionele 
sancties hebben zich in Leeuwarden tussen 1981 en 1983/84 
de volgende veranderingen voorgedaan: 
-in 1981 zijn moor oudere jongeren onvoorwaardelijk 
geseponeerd. 

Voor de toepassing van alternatieve sancties in het 
arrondissement Leeuwarden lijken de variabelen recidive, 
soort delict en het felt of er eon kinderbeschermings-
maatregel van toepassing is een rol to spelen bij de 
beoordeling of er een alternatieve sanctie zal warden 
toegepast. 

3.14.5 Rotterdam 

Ten aanzien van de aanzuigende working 

Jongeren met eon alternatieve sanctie verschillen 
significant van de jongeren met eon onvoorwaardelijk 
sepot in 1981 wat betreft leeftijd, school-/werksituatie 
en soort delict. Geen verschil lijkt or te zijn ten aan-
zien van woonsituatie, kinderbeschermingsmaatregel en 
recidive. 

Wet betreft de aanzuigende working: de jongeren die 
eon alternatieve sanctie krijgen lijken in bepaalde op-
zichten op de jongeren die rechtstreeks near Buro HALT 
warden gestuurd. Om die reden lijkt aanzuigende working 
niet geheel uitgesloten. 

Alternatief pestraften vs andere afdoeningen 

Eon vergelijking tussen Rotterdam en de avenge 
proefarrondissementen voor elle afdaeningsvormen in 
1983/84 laat het volgende zien: 

- veel jongeren in de leeftijdscategorie 12-15 jaar; 
- weinig jongeren in de categorie 18 jaar en ouder; 
- veel jongeren die voorlopig gehecht zijn geweest; 
- weinig recidivisten. 

Bij de toepassing van alternatieve sancties in Rotterdam 
volt in vergelijking met de avenge arrondissementen het 
volgende 0P: 

- voel thuiswonende jongeren; 
- weinig jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel; 
- weinig vermogensdelicten; 



— weinig recidivisten. 

Verder onderscheid met andere afdoeningsvormen is or met 
betrekking tot de traditioneel gestrafen in 1983/84 
waarbij relatief weinig jongeren bevinden die work 
hebben en relatief veel die niet werken en niet naar 
school gaan. Bovendien zijn er bij de traditioneel ge-
straften betrekkelijk veel jongeren op wie een 
kinderbeschermingsmaatregel van toepassing is en veel 

jongeren die eon vermogensdelict gepleegd hebben. Bij de 
onvoorwaardelijk geseponeerden bevinden zich veel jon-
geren die hebben gerecidiveerd. 

Alternatief gestrafte jongeren verschillen in Rotter-
dam van de onvoorwaardelijk geseponeerden in 1983/84 op 
het punt van leeftijd en het punt van de periode tussen 

delict en afdoening on van de traditioneel gestraften in 
die periode wat betreft woonsituatie, kinderbe-
schermingsmaatregel, soort delict, 'eerdere justitiele 
contacten en periode tussen delict on sanctie. 

Ten aanzien van de school-/werksituatie on het soort 
delict hebben zich tussen 1981 en 1983/84 enkele ver-
schuivingen voorgedaan: 

— bij de traditioneel gestraften in 1983/84 moor 
schoolgaanden on minder werkenden; ook meer jongeren 
die niet werken on niet naar school gaan; 

— bij de onvoorwaardelijk geseponedrden moor school-
gaande jongeren in 1983/84 en minder werkende jon-
geren; 

— bij de traditioneel gestraften lijken moor plegers 
van vermogensdelicten in 1983/84 on minder plegers 
van agressive delicten to vinden to zijn; 

— bij 	de 	onvoorwaardelijke 	sepots 	lijken moor 
vermogensdelicten in 1983/84 on minder agressieve 
delicten voor to komen. 

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat or eon aantal 
'selectiecriteria' voor de toepassing van alternatieve 
sancties is: schoolgaande jongeren, thuiswonende jon-
geren, agressieve delicten, weinig recidive on weinig 
kinderbeschermingsmaatregelen. 

Dit bevestigt het gestelde in het vorige rapport, dat 
or in Rotterdam eon voorkeur zou zijn voor de minder zwa-

re gevallen. 

3.14.6 Zutphen 

Ten aanzien van de aanzuiqende werkinq 

Jongeren die men alternatieve sanctie hebben gekregen 
verschillen 	duidelijk 	van 	de 	onvoorwaardelijk 
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geseponeerden uit 1980 wanneer het neat am leeftijd (de 
alternatief gestraften zijn ouder), school-/werksituatie 
(meer niet-schoolgaanden en niet-werkenden), soort 
delict (moor vermogensdelicten en minder agressieve 
delicten), recidive (meer eerdere justitiele contacten) 
en period° tussen delict en reactie ( longer bij de al-
ternatieve sancties). Ten aanzien van de woonsituatie en 
de kinderbeschermingsmaatregel blijkt or goon verschil 
to run. 

Alternatief qestraften vs andere afdoenineen 

Het eerste dat opvalt in Zutphen in 1983/84 is het 
grote aantal alternatieve sancties en het geringe aantal 
traditionele sancti es. 

Verder valt ten aanzien van alle afdoeningsvormen in 
1983/84 in Zutphen op, vergeleken met de andere proefar-
rondissementen: 

- weinig jongeren in de leeftijdscategorie van 18 jeer 
en ouder; 

- veel niet-thuiswonende jongeren; 
- 	weinig vermogensdelicten; 
- 	veal jongeren met @order° justitiele contacten. 

' Bij de alternatief gestraften blijken: 

- weinig jongeren 
noch werken; 

- weinig jongeren 
hebben gezeten; 

- weinig jongeren 
tact en 

to zijn die noch near school gaan, 

to zijn die in voorlopige hechtenis 

to zijn met eerdere justitiele con- 

Een ander onderscheid dat near voren komt, is het feit 
dot er bij de traditioneel gestraften weinig school-
gaande jongeren zitten en veel jongeren die niet werken 
en ook niet near school goon. Bovendien hebben deze jon-
geren in veel gevallen eerdere justitiele contacten go -
hod. 

alternatief gestrafte jongeren rich van de onvoor-
waardelijk geseponeerden in 1983/84 ten aanzien van 
soort delict on de periode tussen delict en afdoening 
(die bij de sepots veel korter is) en van de traditioneel 
gestrafte jongeren wet betreft school-/werksituatie, 
voorlopige hechtenis en redidive. 

In Zutphen hebben rich tussen 1980 en 1983/84 enkele 
veranderingen voorgedaant 

- bij de onvoorwaardelijke sepots is in 1983/84 de pe- 
riode tussen delict en afdoening korter geworden; 



— bij de traditionele sancties blijkenin 1983/84 meer 
jongeren voor te komen die niet thuis wonen; 

— onder de traditioneel gestraften treffen wij in 
1983/84 minder schoolgaande en werkende jongeren aan 
en meer jongeren die niet werken en oak niet naar 

school gaan; 
— bij de traditioneel gestraften zien wij in 1983/84 

minder plegers van vermogensdelicten en meer plegers 

van agressieve delicten; ook andere delicten komen 
minder voor; 

— bij de traditioneel gestraften in 1983/84 is vaker 
sprake geweest van voorlopige hechtenis; 

— het aandeel van jongeren met eerdere justitiele con-
tacten onder de traditioneel gestraften is in 

1983/84 verdubbeld. 

Het lijkt erop dat naar school gaan, weinig eerdere 
justitiele contacten en weinig voorlopige hechtenis een 
rol spelen bij de keuze een alternatieve sanctie toe te 
passen. Het gaat om wat minder zware gevallen (zie ook 

het vorige rapport). 
Tot slot: opmerkelijk verschijnsel in dit arrondisse-

ment is de verschuiving tussen 1980 en 1983/84. Bij het 
merendeel van de onderzochte variabelen hebben zich 
duidelijke verschuivingen voorgedaan. Dit ondergraaft 
de mogelijk voor de hand liggende conclusie dat er in 
Zutphen sprake zou zijn van een aanzuigende werking. De 
analyses leveren daarvoor geen aanwijzingen. 

3.14.7 Alqemeen 

Voor de proefarrondissementen tezamen kan de voorlo-
pige conclusie worden getrokken dat er geen sprake lijkt 
te zijn van een duidelijke aanzuigende werking; in ieder 

geval niet op erg grote schaal. 
Wel lijkt er in bepaalde arrondissementen, met name 

in Rotterdam en Zutphen en in mindere mate in Leeuwarden, 
Arnhem en Groningen, een zekere selectie plaats te 
vinden als het gaat am de toepassing van alternatieve 
sancties. Als gevolg daarvan zijn er aanwijzingen dat de 
groep alternatief gestraften een middenpositie inneemt 
tussen de onvoorwaardelijk geseponeerden can de ene kant 
en de (zwaarder) traditioneel gestraften can de andere 
kant. Dit zou wijzen op eon bepaalde verschuiving binnen 

de verschillende afdoeningsvormen. 
Opmerkelijk bij dit alles is het feit dat meisjes in 

mindere mate in aanmerking komen voor een alternatieve 
sanctie dan jongens. Hetzelfde geldt voor jongeren uit 
etnische minderheden in vergelijking met autochtone Ne-
derlandse jongeren. 
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4 SAMENVATTING EN DISCUSSIE 

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij ons bezig 
gehouden met eon vergelijking tussen jongeren die eon 
alternatieve sanctie hebben gekregen in de periode 1 
april 1983 - 31 mart 1984 en jongeren die in dezelfde 
periode eon onvoorwaardelijk sepot hebben gekregen of 
eon traditionele, reeds bestaande sanctie. Ook is eon 
vergelijking gemaakt met onvoorwaardelijk geseponeerde 
jongeren on jongeren die eon traditionele sanctie hebben 
opgelegd gekregen in 1981 (voor het arrondissement 
Zutphen is 1980 els vergelijkingsjaar aangehouden, omdat 
reeds in 1981 in dit arrondissement op betrekkelijk 
trote schaal met alternatieve sancties word gewerkt en 
het de bedoeling was om te vergelijken met eon jaar waar-
in . nog niet met alternatieve sancties word 
geExperimenteerd). 

Genoemde vergelijking heeft op twee manieren plaats 
gevonden. Ten eerste is dat gebeurd aan de hand van gege-
yens omtrent alle justitir61e afdoeningen in de zes 
proefarrondissementen voor de periodes 1980/81 on 
1983/84 met inachtneming van de ons bekende aantallen 
alternatieve sancties. De gegevens over de justitiele 
afdoeningen zijn afkomstig van het CBS. Ten tweede is 
vergeleken op basis van uit dossieronderzoek verkregen 
materiaal met betrekking . tot de jongeren. Gekeken is on-
der moor naar voor de jongeren kenmerkende gegevens of 
variabelen, zoals leeftijd, etnische achtergrond, op-
leiding, justitieel verleden on delictgegevens. Doze 
informatie is in de loop van het onderzoek door het on-
derzoekteam verzameld. 

De bedoelitig van doze vergelijking tussen alterna-
tieve sancties en andere afdoeningsvormen was tweeledig. 
In deteerste plaats om to beoordelen of er van de alter-
natieve sancties eon 'aanzuigende werking'  is uitgegaan. 
(Het verschijnsel aanzuigende working houdt in, dat als 
gevolg van de introductie van alternatieve sancties moor 
jongeren dan voorheen -i.e. toen alternatieve sancties 
nog niet konden worden toegepast- worden vervolgd. In 
de tweede plaats om to bezien voor welke reeds bestaande 
afdoeningsvormen (sepots, straffen) de alternatieve 
sancties eventueel in de plaats zijn gekomen. Met andere 
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woorden welke verschuivingen hebben zich els gevolg van.  
de toepassing van alternatieXe sancties binnen het go-
heel van justitiele afdoeningen voorgedaanc 

Het nagaan of er sprake is van aanzuigende werking is 
van belong, omdat van verschillende kanten steeds is be-
nadrukt, dat zoists vermeden moot worden. In het Ream-
work wan uitgangspunten en richtlijnen voor experimenten 
met alternatieve sancties voor strafrechtelijk minderja-
rigen is het aim valet gesteld: "Het uitgangspunt van eon 
alternatieve sanctie bij minderjarigen moot zijn dat de-
ze kan warden opgelegd in al die gevallen waarin het 
openbaar mcnisterie tot strafvervolging zou zijn overge-
gaan indien de mogelijkheid van de alternatieve sanctie 
niet aanwezig geweest zou zijn. Een strikte bantering 
van dit uitgangspunt in do experimenteerperiode is van 
belong dear het invoeren van eon alternatievo sanctie 
niet tot gevolg mag hebben dat daarmee die categorieen 
jeugdigen in het justitiele circuit terecht komen bij 
welke dat voorheen om goede redenen niet gebeurd zou 
zijn". 

De bestudering van eventuele verschuivingen binnen 
het geheel van justitiele afdoeningen ken ens niet al-
leen wijzen op de afdoeningsvormen die wellicht zijn 
vervangen door de alternatieve sancties, moor ens ook 
aanwijzingen geven welke kenmerkende gegevens eon rol 
spelen bij de beslissing eon jongere eon alternatieve 
sanctie to laten uitvoeren en niet een andere, moor tra-
ditionele straf op to leggen. Welke gegevons Dean els het 
ware elm 'selectiecriteria' fungeren voor het wel of 
niet toepassen van eon alternatieve sanctie. De verge-
lijking stelt ens in stoat inzicht to krijgen in de 
samenstelling van de groep alternatief gestrafte jon-
geren en de wijze waarop doze groep zich onderscheidt van 
traditioneel gestrafte jongeren en onvoorwaardelijk 
gestrafte jongeren. 

In de volgende drie paragrafen warden de resultaten 
en de mogelijke implicaties daarvan besproken voor wat 
betreft de aanzuigende working, de verschuivingen binnen 
het geheel van afdoeningen (voor welke afdoeningen zijn 
de alternatieve sancties in de pleats gekomen) en de ken-
merken waardoor alternatief gestrafte jongeren zich 
onderscheiden van jongeren van wie de zaak op eon andere 
wijze is afgedaan. 

Naar aanleiding van onze bevindingen in het vorige 
rapport ("Alternatieve sancties voor jeugdigen: orga-
nisatie en uitvoering") die wezen op grate verschillen 
tussen de zes proefarrondissementen (Amsterdam, Arnhem, 
Groningen, Leeuwarden, Rotterdam en Zutphen) bij de too 
passing van alternatieve sancties, zijn de meeste 
vergelijkingen arrondissementsgewijs uitgevoerd. Oak nu 
weer zijn daarbij grote verschillen aan het licht geko- 



men. In de komende paragrafen wordt daaraan uiteraard 
aandacht besteed. 

Vooraf is eon waarschuwing op zijn plaats. Het vast-
stellen van aanzuigende working en verschuivingen in het 
afdoeningsbeleid is goon eenvoudige zaak. Niet alleen 
omdat het materiaal op basis waarvan de vergelijkende 
analyses zijn verricht niet altijd 'verfijnd' genoeg 
was, maar bovenal omdat niet met zekerheid is vast to 
stellen of bepaalde ontwikkelingen of v'eranderingen wel 
toegeschreven kunnen worden can de toepassing van alter-
natieve sancties on niet can andere beleidsmatige en/of 
maatschappelijke veranderingen. Daar komt nog bij dat 
het aantal alternatieve .sancties op het totaal van 
justitiele afdoeningen uitermate gering is en de directe 
invloed van dat kleine aantal op het totaal g -ering moot 
worden geacht on ieder geval moeilijk to achterhalen is. 
(van de beleidssepots door de Officier van Justitie ging 
nog niet eon procent gepaard met eon alternatieve sanc-
tie; van de einduitspraken van de kinderrechter betrof 
ongeveer 11% eon alternatieve sanctie). Om doze redenen 
moeten conclusies met grote voorzichtigheid worden ge-
trokken. Het is daarom good or op to wijzen dot het hier 
toch vooral gaat om de eerste, voorzichtige indicaties 

, van verschijnselen, die zich pas na verloop van jaren met 
grotere zekerheid laten vaststellen, 

4.1 Aanzuigende werking 

Uit de discussie rond de dienstverlening voor volwas-
senen is naar voren gekomen dat or verschillende op-
vattingen van aanzuigende working of 'net-widening' 
bestaan. Gezien het feit dat de experimenten met alter-
natieve sancties voor minderjarigen zich op meerdere 
punten onderscheidt van de experimenten met dienstver-
lening voor volwassenen° 1  , is het verstandig zich can 
doze discussie to onttrekken on het verschijnsel aan-
zuigende working voor de situatie van de minderjarigen, 

s: 1  Het onderscheid spitst zich toe op twee punten. Ten 
'eerste ken de alternatieve sanctie voor minderjarigen 
worden toegepast ter vervanging en/of verruiming van 
alle bestaande sanctiemogelijkheden en niet zoals bij 
de dientverlening voor volwassenen alleen ter ver-
vanging van eon onvoorwaardelijke vrijheidsstraf tot 
zoo maanden. Ten tweede wordt bij de minderjarigen 
bijzonder veel belang gehecht aan het pedagogische 
karakter van de alternatieve sancties. De pedago-
gische waarde van de alternatieve sanctie zou grater 
(moeten) zijn don die van de bestaande strafvormen. 
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onafhankelijk van de gang van zaken bij de volwassenen, 
afzonderlijk to omschrijven. 

Onder aanzuigende working verstaan wij het verschijn-
sel dat eon alternatieve sanctie wordt toegepast in zaken 
die voorheen -toen die mogelijkheid ontbrak- zouden 
zijn geseponeerd. In de meeste gevallen komt dat neer OP 
eon besluit van de Officier van Justitie tot vervolging 
over te gaan, terwijI dat in vroegere jaren niet zou zijn 
gebeurd. Precies datgene dus waartegen in het Raamwerk 
wordt gewaarschuwd. Het gevolg is dat :neer jongeren in 
het justitiele circuit terecht komen. 

Er is overigens nog eon ruimere opvatting mogelijk van 
aanzuigende working, die samenhangt met eon ruimere op 
vatting van het begrip 1 justitiee1 circuit'. Wanneer or 

 dot laatste en alle afdoeningen door de Officier van 
Justitie en alle afdoeningen door de (kinder)rechter 
worden verstaan, den is de disproportionele toename van 
het aantal afdoeningen door Officier van Justitie on 
rechter aim gevolg van de toepassing van alternatieve 
sancties veroorzaakt door eon gewijzigd 
verbaliseringsbeleid van de politie: niet wegsturen met 
eon waarschuwing (het zg. politiesepot)maar in de plaats 
daarvan en proces-verbaal opmaken en doorsturen aan de 
Officier van Justitie (amdat dan mogelijk eon alterna-
tieve sanctie volgt). Doze vorm van aanzuigende working 
hebben wij aangeduid met 'externe aanzuigende working'. 
Doze extern° aanzuigende working, die zo mogelijk nog 
moeilijkor vast to stollen is den de hierboven genoemde 
aanzuigende working of verschuivingen binnen het geheel 
van afdoeningen door Officier van Justitie en rechter, i5 

niet waargenomen. In ieder geval is van eon disproportio-
neIe stijging seen sprake. De gegevens van het CBS laten 
zelfs eon daling van het aantal zaken behandeld door de 
Officier van Justitie on de rechter zien tussen 1980/81 
en 1983/84. De voor dit onderwerp meest rel¢vante 
afdoeningscategorieen -het beleidssepot door de 
Officier van Justitie on de schuldigverklaring met en 
zonder toepassing van straf door de rechter- laten in 
1983/84 ten opzichte van 1980/81 eon doling zien van res-
pectievelijk 4.2% on 16.6% (in 1980/81 in de zes 
proefarrondissementen tezamen 5812 beleidssepots tegen 
5571 in 1983/84 on in 1980/81 3284 schuldigverklaringen 
met on zonder straf tegen 2738 in 1983/84. Voor de afzon-
derlijke arrondissementen is evenmin aanleiding to 
spreken van externe aanzuigende working. 

In het vervolg wordt nog slechts gesproken over de 
eerstgenoemde aanzuigende working. Oak hiervoor hebben 
wij goon duidelijke aanwijzingen kunnen vinden. Voor de 
zes proefarrondissementen gezamelijk kan geconcludeerd 
worden dat gedurende de door ons onderzochte periode goon 
aanzuigende working is uitgegaan van de alternatieve 



sancties. Ook voor de meeste proefarrondissementen af-
zonderlijk kan doze conclusie worden getrokken. In 
Zutphen is zelfs het omgekeerde het geval. In dit arron-
dissement hebben wij eon opmerkelijke stijging van het 
aantal beleidssepots geconstateerd, die echter niet het 
gevolg lijkt to zijn van eon ander verbaliseringsbeleid 
van de politie, maw- van eon daling van het aantal ver-
volgingen. Zaken die voorheen vervolgd werden en werden 
afgedaan met eon of andere straf door de kinderrechter, 
worden nu afgedaan met eon alternatieve sanctie in het 
kader van het officiersmodel. Er zijp dus minder jongeren 

vervolgd. 
Slechts in het arrondissement Rotterdam is or eon aan-

\ 
wijzing dat or onder bepaalde omstandigheden sprake is 
van aanzuigende working. Op basis van het vergelijkend 
dossieronderzoek hebben wij de indruk dat jongeren die 
eon agressief delict (tegen zaken) hebben gepleegd eon 
alternatieve sanctie hebben gekregen, terwijl in het 
verleden mogelijk was volstaan met eon sepot en or der-
halve niet tot vervolging was overgegaan. Het is echter 
de vraag of doze verandering in beleid volledig toege-
schreven moot worden aan de toepassingsmogelijkheid van 
alternatieve sancties. Zoals biekend kent Rotterdam se-

dert enige jaren Buro HALT waar plegers van vernielingen 
en andere agressieve delicten tegen zaken naartoe kunnen 
worden gestuurd door politie en justitiele autoriteiten. 

Het kan niet anders dan dat or van eon dergelijke in-
stelling eon, zekere idantrekkingskracht• uitgaat on 
bovendien mag worden aangenomen dat or ten aanzien van 
vandalisme e.d. eon ander vervolgingsbeleid wordt ge-
voerd (mode geleid hebbend tot het opzetten van het 
HALT-project). Vandalisme lijkt extra aandacht to hebben 

' gekregen on alternatieve sancties worden klaarblijkelijk 
gezien als eon geschikte afdoeningsvorm voor dergelijke 
delicten. De aanzuigende working die dit tot gevolg heeft 
moot niet zonder moor in eon negatieve context worden ge-
plaatst (zoiets kan gewoonlijk wel worden waargenomen 
wanneer aanzuigende working ter sprake komt). Uit 
rechtspositioneel oogpunt kan het voor de betrokken jon-
geren een verbetering betekenen, indien niet de politie 
de beslissing neemt iemand naar Buro HALT to sturen (en 
bij c'ede uitvoering van het HALT-project eon 
proces-verbaal achterwege laat) maar dat overlaat aan de 
Officier van Justite en/of de kinderrechter. 

Datgene wat wij nu hebben gezien met betrekking tot 
agressieve delicten tegen zaken on de toepassing van al-
ternatieve sancties en doze (specifieke) vorm van man-
zuigende working in het arrondisement Rotterdam, mag 
"men derhalve in de toekomst ook verwachten in de erron-
dissementen Amsterdam, Den Haag en Utrecht, waar onlangs 
met soortgelijke vandalisme-projecten eon aanvang is ge-
maakt. Voor ,een juist begrill): het voorgaande over 
vandalisme-projecten heeft geenszins de bedoeling eon 
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oordeel in positieve don wel negatieve 'zin over 
dergelijke projecten to geven. Pit onderzoek strekt zich 
daartoe niet uit. 

Kort samengevat: aanzuigende working hebben wij niet 
df nauwelijks kunnen vaststellen. De angst dat or door de 
toepassing van alternatieve sancties moor jongeren 
worden vervolgd, wordt tot nu toe niet door de cijfers 
gerechtvaardigd. Dok het vergelijkend dossieronderzoek 
geeft goon aanleiding voor zulk eon angst: over het alge-
meen worden de alternatief gestrafte jongeren door 
andere 1 eigenschappen 1  gekenmerkt dan de groep onvoor-
waardelijk geseponeerden; in die zin gaat het duilielijk 
om eon andere groep (zie ook paragraaf 4.3). Wel mag 
warden aangenomen dat zich verschuivingea hebben voorge-
dean binnen het geheel van rechterlijke afdoeningen. In 
de volgende paragraaf gaan wij dear nader op in. 

4.2 Verschuivingen 

Sprekend over de zes proefarrondissementen tezamen 
ken warden gezegd dat de alternatieve sancties voor-
namelijk in de pleats zijn gekomen van de onvoor-
waardelijke boetes al den niet in combinatie/Met eon 
voorwaardelijke vrijheidsstraf on niet of nauwelijks in 
de pleats van berispingen door de kinderrechter, voor-
waardelijk en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen on 
zeker niet in de plaats van de strafrechtelijke maatre-
gelen. Uiteraard zijn niet alle onvoorwaardelijke boetes 
door alternatieve sancties vervangen, hier wordt slechts 
bedoeld dat alternatieve sancties warden opgelegd in ge-
vallen, waarbij voorheen eon onvooraardelijke boete word 
opgelegd. 

Doze conclusie ken enige verbazing wekken, omdat wij 
immers in het vorige rapport over de toepassing van al-
ternatieve sancties beschreven hebben dat in de meeste 
gevallen het vonnis na eon correct uitgevoerde alterna-
tieve sanctie eon voorwaardelijke vrijheidsstraf omvat. 
De CBS-gegevens wijzen echter veeleer in de richting van 
eon vervanging van de geldboetes. Het is overigens op-
merkelijk dat met uitzondering van het arrondissement 
Leeuwarden het aantal schuldigverklaringen met en zonder 
toepassing van straf in 1983/84 ten opzichte van 1980/81 
stork is afgenomen als geheel, maar dat in vrijwel alle 
proefarrondissementen het aantal voorwaardelijke on on-
voorwaardelijke vrijheidsstraffen rowel in absolute als 
in relatieve zin is toegenomen. In dit licht bezien zou 
men zich af kunnen vragen of, hoewel goon aanzuigende 
working in de zin van moor vervolgingen kon worden Canoe-
toond, or misschien wet eon indirect effect van de 
toepassing van alternatieve sancties is aan to wijzen, 
nl. dat in zaken die niet in aanmerking komen voor eon 



alternatieve sanctie 'zwaarder' dan voorheen -hetgeen 
in dit geval wil zeggen met een (voorwaardelijke) 
vrijheidsstraf in pleats van men boete- worden 
besraft. Het gaat hier vooralsnog om eon hypothese die 
nader onderzocht zou moeten worden. 

4.2.1 Verschillen tussen arrondissementen 

De geconstateerde verschuivingen binnen het geheel 
van rechtelijke afdoeningen geldt niet . voor alle arron-
dissementen in gelijke mate. Zo is het mogelijk dat in 
Leeuwarden de alternatieve sancties niet alleen de on-
voorwaardelijke boetes hebben vervangen, maar ook de 
berispingen door de kinderrechter. 

In Amsterdam zijn or aanwijzingen dat de alternatieve 
sancties behalve voor de onvoorwaardelijke boetes ook in 
de plaats zijn gekomen van de onvoorwaardelijke boetes 
ook in de pleats zijn gekomen van de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen. De CBS-cijfers wijzen in die 
richting, maar er was ook.een aanwijzing voor te vinden 
in het feit dat herhaaldelijk alternatieve sancties zijn 
toegepast in het kader van schorsing van voorlopige 
hechtenis; zaken die anders misschi,en men vervolg hadden 
gevonden in eon onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (tucht-
school-, arrest- of gevangenisstraf). 

4.2.2 Pleats in het sanctiepakket 

Het voorgaande doet ons veronderstellen dot, indien 
het pakket van sncties in het kinderstrafrecht wordt 
opgevat als e'en glijdende schaal van 'lichte sancties' 
naar 'zware sancties' met de berisping aan de 'lichte' 
kant en de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf aan de 'zwa-
re' kant met daartussen de onvoorwaardelijke boete, de 
alternatieve sanctie in de meeste proefarrondissementen 
eon pleats heeft ingenomen tussen de onvoorwaardelijke 
boete on de (onvoorwaardelijke) vrijheidsstraf. Ook de 
'eigenschappen' waardoor de alternatief gestrafte jon-
geren worden gekenmerkt, geven aanleiding tot doze 
veronderstelling. Mocht doze (gesimplificeerde) voor-
stelling van zaken juist zijn, don Wan de alternatieve 
,sanctie vooral als eon verruiming van het sanctiepakket 
worden gezien on kan or gezien de uitgangspunten van het 
experiment, zoals geformuleerd in het Raamwerk, van eon 

, geslaagd experiment worden gesproken. 
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4.2.3 Geen besparinoen 

Dat in de meeste proefarrondissementen de alterna-
tieve sancties niet in de pleats zijn gekomen van onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen -hetgeen vanuit de arron-
dissementen wel vaak gesuggereerd is, temeer dear de 
uiteindelijke vonnissen vaak voorwaardelijke vrijheids-
straffen behelsden- brengt ons nog op eon ander punt, 
nl. dat van de besparingen. Uitlatingen dat de alterna-
tieve sancties al tijdens het experiment vermoedelijk 
miljoenen guldens hebben bespaard op niet-uitgezeten 
dagen tuchtschoolstraf (zie by. de voorzitter van de 
stuurgroep alternatieve sancties in Arnhem in zijn voor-
woord bij het jaarverslag van twee jeer experimenteren 
in Arnhem "Op de blaren zitten/ 77 / 9 ") lijken aan de 
voorbarige kant. Zoveel minder vrijheidsstraffen zijn er 
niet opgelegd. Integendeel het zijn or zelfs meer go-
warden. De eerlijkheid gebied overigens to zeggen dat 
uitsprakenover bereikte besparingen op tuchtschool-
Plaatsingen meestal in eon ender kader warden gebezigd. 
Veelal wordt met zulke uitspraken aandacht gevraagd voor 
het felt dat voor het van de grond krijgen van 
leerprojecten -en destijds ook am de aanstelling van 
coardinatoren to bewerkstelligen- onvoldoende 
financiele middelen beschikbaar zijn. 

Desalniettemin moeten wij staande houden dat bij eon 
eventuele kosten-baten-analyse de baton voor justitie 
nog niet groat zullen zijn geweest. 

4.3 Alternatief gestrafte jongeren: kenmerken 

4.3,1 Algemeen 

Jongeren die een alternatieve sanctie hebben gekregen 
onderscheiden zich van jongeren van wie de zaak met eon 
onvoorwaardelijk sepot is afgedaan en van jongeren die 
eon traditionele sanctie hebben gekregen (bij de laatste 
groep kon goon onderscheid warden gemaakt near ver-
schillende strafvormen) op 'eon aantal punten. Jongeren 
met eon alternatieve sanctie zijn near verhouding: 

- vaker to vinden in de hoogste leeftijdscategorie (18 
jeer en ouder) 

- minder vaak to vinden in de jongste leeftijdscatego-
rie (12-15 jeer) 

- 	vaker jongens 
- minder vaak jongeren tilt etnische minderheden 
- vaker jongeren die noch near school gaan, noch werken 



— jongeren op wie vaker men kinderbeschermingsmaatre-
gel van toepassing is 

— vaker jongeren die in of met een groep men delict 
hebben gepleegd 

— vaker jongeren met eerdere justitiele contacten 
— jongeren . van wie de eerdere justitiele contacten 

verder in de tijd teruggaan 

4.3.2 Per arrondissement voor alle afdoeningsvormen 

Een en ander betekent niet dat deze kenmerken uit-
sluitend voorkomen bij alternatief gestrafte jongeren, 
wel dat het bij hen verhoudingsgewijs vaker zo is. Boven-
staand beeld is zeker niet van toepassing voor de zes 
proefarrondissementen afzonderlijk. Zo blijken jongeren 

die in Amsterdam met justitie in aanraking komen verge-
leken met de vijf andere arrondissementen vaker onder 
toezicht gesteld te zijn of onder voogdij te staan en in 
meer gevallen voorlopig gehecht te zijn geweest (men en 
ander geldt voor alle afdoeningsvormen, niet alleen voor 
de alternatieve sancties). In Arnhem geldt hetzelfde 
voor wat betreft de kinderbeschermingsmaatregelen en 
verder gaat het in dit arrondissement verhoudingsgewijs 
vaker om vermogensdelicten. In Groningen treffen wij 
(wederom bij alle afdoeningsvormen) betrekkelijk weinig 
jongeren aan met eerdere justitiele contacten. Bovendien 
valt op dat er in Groningen veel zaken zijn geweest, die 
langer dan men jaar na het plegen van het delict zijn af-
gedaan. 

Leeuwarden onderscheidt zich van de andere arrondis-
sementen door het relatief grote aantal jongeren in de 
oudste leeftijdscategorie, het geringe aantal 
vermogensdelicten, weinig jongeren die in voorlopige 
hechtenis hebben gezeten en het geringe aantal af-
doeningen binnen zes maanden na het plegen van het 
delict. 

In Rotterdam daarentegtn gaat het am verhoudingsge-
wijs weinig jongeren in de oudste leeftijdscategorie en 
juist veal in de jongste leeftijdscategorie. En verder 
om men relatief groat aantal jongeren dat voorlopig ge-
hecht is geweest en am men klein aantal jongeren met eer-
dere justitiele contacten. 

In Zutphen tenslotte gaat het bij alle afdoenings-
vormen vergeleken met de andere arrondissementen om be-
trekkelijk weinig jongeren in de oudste 
leeftijdscategorie, veel jongeren die niet thuis wonen 
(maar in tehuizen), weinig vermogensdelicten en veal 
jongeren met eerdere justitiele contacten. 
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4.3.3 Onderscheid alternatieve straffen en andere afdoeningen 

Wordt per arrondissement bekeken in hoeverre jongeren 
met -eon alternatieve sanctie zich onderschei den van jon- . 
geren met eon andere afdoeningsvorm; den ken in Amster- 
dam melding worden gemaakt van het feit dat jongeren met 
eon sepot verhoudingsgewijs vaker niet thuis wonen en 
jongeren met eon traditionele sanctie naar verhouding 
vaker wel thuis •wonen en verder dat or verschillen zijn 
ten aanzien van eerdere justitiele contacten, snort 
delict en voorlopige hechtenis. 

In Arnhem is het onderscheid vooral gelegen in de toe-
passing van voorlopige hechtenis (dat gebeurde bij de 
alternatief gestrafte jongeren naar verhouding vaker) en 
verder leeftijd, kinderbeschermingsmaatregel en eerdere 
justitigle contacten. 

, 	In Groningen treffen wij een omgekeerde situatie aan: 
bij de.alternatief gestraften verhoudingsgewijs weinig 
voorlopige hechtenis en verder veel jongeren met eerdere 
justitiEle contacten. Ook leeftijd en snort delict 
lijken eon ml te spelen. 

Dat laatste zien wij eveneens in Leeuwarden: veel 
jongeren met eerdere justitiele contacten. Tevens zien 
wij veel jongeren met eon kinderbeschermingsmaatregel 
onder de alternatief gestraften. Ook het soort delict 
spee lt mogelijk eon ml. 

In Rotterdam onderscheiden de jongeren met een alter-
natieve sanctie zich op moor punten van de jongeren met 
eon andere afdoening: near verhouding meer thuiswonende 
jongeren, minder jongeren met eon kinderbeschermings-
maatregel, minder vermogensdelicten en minder 
recidivist en 

In Zutphen heeft het onderscheid betrekking op het 
geringere aantal jongeren dat noch near school goat, 
noch work heeft onder de alternatief gestraften, het ge-
ringe aantal voorlopig gehechten en het geringe aantal 
jongeren met eerdere justitiele contacten. 

	

Aan het voorgaande moot warden toegevoegd dat op de 	I 
meeste punten jongeren met eon alternatieve sanctie zich 
heel duidelijk onderscheiden van de jongeren die in 
1980/81 eon onvoorwaardelijk sepot hebben gekregen. Het 
goat dus om eon andere groep. Oat vormt eon extra eon-
wijzing voor het felt dat van aanzuigende working niet of 
nauwelijks gesproken ken worden. 

4.3.4 Selectiecriteria 

Het voorgaande leidt er toe dat or -landelijk 
gesproken- moeilijk kenmerken son to wijzen zijn die 
als een soort 'selectiecriteria' fungeren bij de be-
slissing of or eon alternatieve sanctie zal worden toe- 



gepast of niet (daarbij gaan wij gemakshalve voorbij aan 
het feit dat de toepassing van eon alternatieve sanctie 
in de meeste arrondissementen afhangt van het felt of de 
desbetreffende jongere en zijn of haar advocaat wel eon 
voorstel voor eon alternatieve sanctie doet). Voorzover 
zulke onderscheidende kenmerken gevonden zijn, dan gaat 
het meestal om het feit of or sprake is van eerdere 
justitiele contacten (in het one arrondissement lijkt 
dat eon contraindicatie voor eon alternatieve sanctie to 
vormen, in het andere arrondissement juist men voor-
waarde), of or eon kinderbeschermingsmaatregel van 
toepassing is en of de jongeren'wel of niet naar school 

gaan. In Rotterdam lijkt het depleegd hebben van men 
agressief delict (tegen zaken) on extra aanleiding te 
.zijn om eon alternatieve sanctie toe to passen. 

4.3.5 Profielschets van jongeren 

In het vorige rapport zijn profielen geschetst van de 
alternatief gestrafte jongeren in de verschillende ar-
rondissementen on zijn de arrondissementen vervolgens op 
eon schaal geplaatst met als randtyperingen 'moeilijke' 
en 'makkelijke' jongeren. Met de uitkomsten van dit ver-
gelijkend dossieronderzoek in het achterhoofd is het 
good or nog eons op to wijzen, dat de in het tweede rap-
port geschetste schaal met profielen van jongeren 
slechts bedoeld was om de zes proefarrondissementen van 
elkaar to onderscheiden en niet om aan to geven dat by. 
in Arnhem, dat wat betreft profielschets de 
'moeilijkste' jongeren had, de alternatieve sancties 
worden gereserveerd voor de 'moeilijkste' jongeren die 
in dat arrondissement met justitie in aanraking komen, 
of dat in Rotterdam bij de toepassing van alternatieve 
sancties gekozen zou worden voor de 'makkelijkste' jon-
geren. Het lijkt veeleer zo to zijn, dat de in he vorige 
rapport opgenomen schaal met profielen van jongeren niet 
alleen van toepassing is op de alternatief gestrafte 
jongeren, maar op alle jongeren die met justitie in aan-
raking komen. De profielschetsen zijn niet alleen 
geschikt om de verschillende arrondissementen met elkaar 
to vergelijken als het gaat om de alternatief gestrafte 
jongeren, maar ook voor de overige jongeren die met 
justitie in aanraking zijn gekomen, maar waarvan de zaak 
op men andere wijze is afgedaan. 

4.3.6 Consequent beleid 

Eon en ander wijst er overigens nog eons op dat, hoe- 
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wel or grote verschillen aan to wijzen zijn in het 
vervolgings- en straftoemetingsbeleid in de ver-
schillende proefarrondissementen -hetgeen op zich am 
aandacht vraagt-, dat vervolgings- en 
straftoemetingsbeleid in de afzonderlijke arrondisse-

‘menten tamelijk consequent wordt toegepast. Echter. ook 
hierbij is eon relativering op zijn pleats. De laatste 
gegevens over de toepassing van alternetieve sancties, 
woarover in eon volgend (en laatste) rapport gerapPor -
teerd zal warden. laten 'enkele opmerkelijke 
veranderingen zien in toepassing van alternatieve 
sancties in sommige arrondissementen. Dit betreft vooral 
veranderingen in het kader waarbinnen alternatieve 
sancties warden toegepast (officiers- versus zittingsmo-
del). Er lijkt daarbij eon samenhang to zijn met 
veranderingen van personele aard: vertrek van Officieren 
van Justitie en kinderrechters. Aangenomen mag warden 
dat dit niet de enige bepalende factor zal run. 

4.4 Slot 

De vergelijking van alternatieve sancties met andert 
afdoeningsvormen heeft in bepaalde opzichten verhel-
derend gewerkt. In ons volgende en tevens laatste rap-
port zal nog eons nader op eon en ander warden ingegaan. 
mode near aanleiding van eon onlangs gehouden 
schriftelijke enquCte ander kinderrechters. Officier van 
Justitie. Radon voor de Kinderbescherming en 
medewerk(st)ers van de instellingen, wear jongeren ge-
durende de experimenteerperiode hun work- Of leerproject 
hebben uitgevoerd. Ook zullen in tat rapport de laatste 
cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot alterna-
tieve sancties voor minderjarigeh besproken worden. 

Voorlopig volstaan wij hier met de (voorzichtige) 
vaststelling dat or van de alternatieve sancties goon 
aanzuigende working is uitgegaan on or dus niet :neer jon-
geren in het justitiele circuit geraakt zijn, en dat de 
alternatieve sancties vooral in de pleats lijken to zijn 
gekomen van de onvoorwaardelijke boetes en gezien de 
kenmerken van de alternatief gestrafte jongeren een 
tussenpositie in lijken to nemen tussen de onvoor-
'weardelijke boetes on de onvoorwaardelijke en 
voorwaardelijke vrijheidsstraffen. 
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BIJLAGE / 

label 1:  Steekproefgrootte per arrondissement 

Beoogde 	aantal 	aantal 	aantal 	aantal 
steekproef 	onv.sep. 	onv.sep. 	and.afd. 	and.afd. 
grootte 	1980/81 	1983/84 	1980/81 	1983/84 

Amsterdam 	 50 	 49 	 49 	 51 	 52 
Arnhem 	 50 	 51 	 48 	 50 	 49 
Groningen 	 56 	 47 	 50 	 65 	 62 
Leeuwarden 	50 	 49 	 47 	 52 	 53 
Rotterdam 	113 	 112 	114 	112 	113 
Zutphen 	 104 	 93 	 69 	114 	 52 
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Alternatieve sancties 

t/m 15 jaar 	16-17 jaar 	18 jaar en ouder 	Totaal 

Amsterdam 	 4 	 19 	 36 	 59 
(6.8) 	(32.2) 	 (61.0) 	(100.0) 

Arnhem 	 2 	 11 	 27 	 40 
(5.0) 	(27.5) 	 (67.5) 	(100.0) 

Groningen 	 3 	 31 	 45 	 79 
(3.8) 	(39.2) 	 (57.0) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 1 	 11 	 27 	 39 
(2.6) 	(28.2) 	 (69.2) 	(100.0) 

Rotterdam 	 10 	 46 	 57 	 113 
(8.8) 	(40.7) 	 (50.5) 	(100.0) 

Zutphen 	 12 	 39 	 50 	 101 
(11.9) 	(38.6) 	 (49.5) 	(100.0) 

Totaal 	 32 	 157 	 242 	 431 
(7.4) 	(36.4) 	 (56.1) 	(100.0) 

BIJLAGE II 

In de tabellen die in deze bijlage zijn opgenomen, zijn 
voor alle variabelen de 'onbekenden' bij voorbaat 
geelimineerd. Dit is de oorzaak van steeds wisselende 
randtotalen. 

label 5: Leeftijdscategorie alternatief gestraften per arrondissement (in 
absolute aantallen en %) 
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Onvoorwaardelijk sepots 1983/84 

t/m 15 jaar 	16-17 jaar 	18 jaar en ouder 	Totaal 

Amsterdam 	 6 	 15 	 28 	 49 

	

(12.2) 	(30.6) 	 (57.2) 	(100.0) 

Arnhem 	 10 	 18 	 19 	 47 

	

(21.3) 	(38.3) 	 (40.4) 	(100.0) 

Groningen 	 10 	 18 	 22 	 50 

	

(20.0) 	(36.0) 	 (44.0) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 4 	 14 	 29 	 47 
(8.5) 	(29.8) 	 (61.7) 	(100.0) 

Rotterdam 	 26 	 45 	 43 	 114 

	

(22.8) 	(39.5) 	 (37.7) 	(100.0) 

Zutphen 	 10 	 33 	 24 	 67 

	

(14.9) 	(49.3) 	 (35.8) 	(100.0) 

Totaal 	 66 	 143 	 165 	 374 

	

(17.6) 	(38.2) 	 (44.1) 	(100.0) 
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label 6: Leeftijdscategorie onvoorwaardelijk geseponeerden per arrondis-
sement (in absolute aantallen en X) 



Traditionele sancties 1983/84 

t/m 15 jaar 	16-17 jaar 	18 jaar en ouder 	Totaal 

Amsterdam 	 9 	 18 	 25 	 52 

	

(17.3) 	(34.6) 	 (48.1) 	(100.0) 

Arnhem 	 5 	 16 	 27 	 48 

	

(10.4) 	(33.3) 	 (56.3) 	(100.0) 

Groningen 	 2 	 16 	 44 	 62 
(3.2) 	(25.8) 	 (71.0) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 5 	 14 	 34 	 53 
(9.4) 	(26.4) 	 (64.2) 	(100.0) 

Rotterdam 	 17 	 46 	 50 	 113 

	

(15.0) 	(40.7) 	 (44.2) 	(100.0) 

Zutphen 	 6 	 18 	 28 	 52 

	

(11.5) 	(34.6) 	 •(53.8) 	(100.0) 

Totaal 	 . 	44 	 128 	 208 	 380 

	

(11.6) 	(33.7) 	 (54.7) 	(100.0) 

Tabel 7: Leeftijdscategorie traditioneel gestraften per arrondissement 
(in absolute aantallen en %) 
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Onvoorwaardelijke sepots 1980/81 

t/m 15 jaar 	16-17 jaar 	18 jaar en ouder 	Totaal 

Amsterdam 	 6 	 24 	 18 	 48 
(12.5) 	(50.0) 	 (37.5) 	(100.0) 

Arnhem 	 14 	 21 	 16 	 51 
(27.5) 	(41.2) 	 (31.4) 	(100.0) 

Groningen 	 9 	 22 	 15 	 46 
(19.6) 	(47.8) 	 (32.6) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 12 	 20 	 17 	 49 
(24.5) 	(40.8) 	 (34.7) 	(100.0) 

Rotterdam 	 23 	 51 	 37 	 111 
(20.7) 	(45.9) 	 (33.4) 	(100.0) 

Zutphen 	 23 	 42 	 28 	 93 
(24.7) 	(45.2) 	 (30.1) 	(100.0) 

Totaal 	 87 	 180 	 131 	 398 
(21.9) 	(45.2) 	 (32.9) 	(100.0) 
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label 8; Leeftijdscategorie onvoorwaardelijk geseponeerden per arrondis-
sement (in absolute aantallen en X) 



Traditiontele sancties 1980/81 

t/m 15 jaar 	16-17 jaar 	18 jaar en ouder 	Totaal 

Amsterdam 	 5 	 29 	 17 	 51 
(9.8) 	(56.9) 	 (33.3) 	(100.0) 

Arnhem 	 5 	 18 	 26 	 49 
(10.2) 	(36.7) 	 (53.1) 	(100.0) 

Groningen 	 10 	 28 	 26 	 64 
(15.6) 	(43.8) 	 (40.6) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 5 	 24 	 23 	 52 
(9.6) 	(46.2) 	 (44.2) 	(100.0) 

Rotterdam 	 21 	 53 	 37 	 111 
(18.9) 	(47.7) 	 (33.4) 	(100.0) 

Zutphen 	 18 	 43 	 52 	 113 
(15.9) 	(38.1) 	 (46.0) 	(100.0) 

Totaal 	 64 	 195 	 181 	 440 
(14.5) 	(44.3) 	 (41.2) 	(100.0) 

label 9: Leeftijdscategorie traditioneel gestraften per arrondissement 
(in absolute aantallen en %) 

label 10: Geslacht per afdoeningsvorm (in absolute aantallen en %) 

Geslacht jongen meisje 	Totaal 

alternatieve sancties 

onvoorwaardelijke 
sepots 83/84 

onvoorwaardelijke 
sepots 80/81 

traditionele sancties 
83/84 

traditionele sancties 
80/81 

422 	 10 	 432 
(97.7) 	(2.3) 	(100.0) 

339 	 38 	 377 
(89.9) 	(10.1) 	(100.0) 

355 	 46 	 401 

(88.5) 	(11.5) 	(100.0) 

349 	 32 	 381 
(91.6) 	(8.4) 	(100.0) 

420 	 24 	 444 
(94.6) 	(5.4) 	(100.0) 
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label 11:  Etnische achtergrond per afdoeningsvorm (in absolute aantallen 
en %) 

Etnische 	Hederlands/ 	Surinaams/ 	Mediterraan Overige Totaal 

Achtergrond 	West-Europees Antilliaans 

alternatieve 	353 	 32 	 17 	 11 	413 

sancties 	 (85.5) 	 (7.7) 	(4.1) 	(2.7) 	(100.0) 

any. scoots 	314 	 21 	 24 	 13 	372 

83/84 	 (84.4) 	 (5.6) 	(6.5) 	(3.5) 	(100.0) 

any. sepots 	350 	 21 	 15 	 9 	395 

80/81 	 (88.6) 	 (5.3) 	(3.8) 	(2.3) 	(100.0) 

trad. sancties 	294 	 33 	 25 	 20 	372 

83/84 	 (79.0) 	 (8.9) 	(6.7) 	(5.4) 	(100.0) 

trad. sancties 	379 
80/81 	 (86.1) 

24 	 17 	 20 	440 

(5.4) 	(3.9) 	(4.5) 	(100.0) 
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Alternatieve sancties 

Thuiswonend 	Niet-thuiswonend 	Totaal 

Amsterdam 	 55 	 5 	 60 	 ' 
(91.7) 	 (8.3) 	 (100.0) 

Arnhem 	 34 	 5 	 39 
(87.1) 	 (12.8) 	 (100.0) 

Groningen 	 66 	 12 	 78 
(84.6) 	 (15.4) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 33 	 . 	6 	 39 
(84.6) 	 (15.6) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 106 	 6 	 112 
(94.6) 	 (5.4) 	 (100.0) 

Zutphen 	 78 	 17 	 95 
(82.1) 	 (17.9) 	 (100.0) 

Totaal 	 372 	 51 	 423 
(87.9) 	 (12.1) 	 (100.0) 

label 12: Woonsituatie alternatief gestraften per arrondissement (in ab-
solute aantallen en %) 
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Onvoorwaardelijke sepots 83/84 

Thuiswonend 	Niet-thuiswonend 	Totaal 

Amsterdam 	 36 	 12 	 48 

	

(75.0) 	 (25.0) 	 (100.0) 

Arnhem 	 38 	 8 	 46 

	

(82.6) 	 (17.4) 	 (100.0) 

Groningen 	 44 	 2 	 46 

	

(95.7) 	 (4.3) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 43 	 1 	 44 

	

(97.7) 	 (2.3) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 90 	 11 	 101 

	

(89.1) 	 (10.9) 	 (100.0) 

Zutphen 	 56 	 12 	 68 

	

(82.4) 	 (17.6) 	 (100.0) 

Totaal 	 307 	 46 	 353 

	

(87.0) 	 (13.0) 	 (100.0) 
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Tabel 13:  Woonsituatie onvoorwaardelijk gesaponeerden per arrondissement 
(in absolute aantallen en %) 



Traditionele sancties 83/84 

Thuiswonend 	Niet-thuiswonend 	Totaal 

Amsterdam 	 49 	 2 	 51 

	

(96.1) 	 (3.9) 	 (100.0) 

Arnhem 	 45 	 4 	 49 

	

(91.8) 	 (8.2) 	 (100.0) 

Groningen 	 51 	 7 	 58 

	

(87.9) 	 (12.1) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 45 	 6 	 51 

	

(88.2) 	 (11.8) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 95 	 16 	 111 

	

(85.6) 	 (14.4) 	 (100.0) 

Zutphen 	 38 	 12 	 50 

	

(76.0) 	 (24.0) 	 (100.0) 

Totaal 	 323 	 47 	 370 

	

(87.3) 	 (12.7) 	 (100.0) 

label 14:  Woonsituatie traditioneel gestraften per arrondissement (in ab-
solute aantallen en %) 
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Onvoorwaardelijke sepots 80/81 

Thuiswonend 	Niet-thuiswonend 	Totaal 

Amsterdam 	 42 	 5 	 47 

	

(89.4) 	 (10.6) 	 (100.0) 

Arnhem 	 37 	 4 	 41 

	

(90.2) 	 (9.8) 	 (100.0) 

Groningen 	 39 	 6 	 45 

	

(86.7) 	 (13.3) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 46 	 3 	 49 

	

(93.9) 	 (6.1) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 100 	 6 	 106 

	

(94.3) 	 (5.7) 	 (100.0) 

Zutphen 	 78 	 10 	 88 

	

(88.6) 	 (11.4) 	 (100.0) 

Totaal 	 342 	 34 	 376 

	

(91.0) 	 (9.0) 	 (100.0) 
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label 15:  Woonsituatie onvoorwaardelijk geseponeerden per arrondissement 
(in absolute aantallen en %) 



Traditionele sancties 80/81 

Thuiswonend 	Net-thuiswonend 	Totaal 

Amsterdam 	 46 	 4 	 50 

	

(92.0) 	 (8.0) 	 (100.0) 

Arnhem 	 48 	 1 	 49 

	

(98.0) 	 (2.0) 	 (100.0) 

Groningen 	 59 	 6 	 65 

	

(90.8) 	 (9.2) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 47 	 3 	 50 

	

(94.0) 	 (6.0) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 102 	 7 	 109 

	

(93.6) 	 (6.4) 	 (100.0) 

Zutphen 	 103 	 9 	 112 

	

(92.0) 	 (8.0) 	 (100.0) 

Totaal 	 405 	 30 	• 	 435 

	

(93.1) 	 (6.9) 	 (100.0) 

label 16: Woonsituatie traditionele sancties per arrondissement (in abso-
lute aantallen en %) 
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Tabel 17: Opleiding per afdoeningsvorm (in absolute aantallen en TO 

LO 	LBO 	MAVO 	HAVO 	Andere 	Totaal 

alternatieve 
sancties 

traditionele 
sancties 
83/84 

14 	273 	44 	45 	32 

10 	195 	41 	29 	18 
(3.4) 	(66.6) 

408 

(3.4) 	(66.9) 	(10.8) 	(11.0) 	(7.8) 	(100.0) 

onvoorwaarde- 	13 	162 	45 	34 	14 	268 

lijke sepots 	(4.9) 	(60.4) 	(16.8) 	(12.7) 	(5.2) 	(100.0) 

83/84 

onvoorwaarde- 	22 	178 	61 	28 	5 	294 

like sepots 	(7.5) 	(60.5) 	(20.7) 	(9.5) 	(1.7) 	(100.0) 

80/81 

293 

(14.0) 	(9.9) 	(6.1) 	(100.0) 

traditionele 	14 	272 	47 	26 	18 	377 

sancties 	(3.7) 	(72.1) 	(12.5) 	(6.9) 	(4.8) 	(100.0) 

80/81 



Alternatieve sancties 

schoolgaand 	werkend 	niet schoolgaand/ 	Totaal 
niet werkend 

Amsterdam 	 46 	 2 	 11 	 59 
(78.0) 	 (3.3) 	 (18.7) 	(100.0) 

Arnhem 	 22 	 1 	 17 	 40 
(55.0) 	 (2.5) 	 (42.5) 	(100.0) 

Groningen 	 46 	 4 	 27 	 77 
(59.7) 	 •(5.2) 	 (35.1) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 23 	 2 	 13 	 38 
(60.5) 	 (5.3) 	 (34.2) 	(100.0) 

Rotterdam 	 86 	 5 	 22 	 113 
(76.1) 	 (4.4) 	 (19.5) 	(100.0) 

Zutphen 	 74 	 6 	 16 	 96 
(77.1) 	 (6.3) 	 (16.6) 	(100.0) 

Totaal 	 297 	 20 	 106 	 423 
(70.2) 	 (4.7) 	 (25.1) 	(100.0) 

Tabel 18: School/werk alternatief gestraften per arrondissementen (in ab-
solute aantallen en %) 
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Onvoorwaardelijke sepots 1983/84 

schoolgaand 	werkend 	Met schoolgaand/ 	Totaal 
niet werkend 

Amsterdam 	 37 	 5 	 4 	 46 

	

(80.4) 	(10.9) 	 (8.7) 	(100.0) 

Arnhem 	 36 	 1 	 7 	 44 

	

(81.8) 	 (2.3) 	 (15.9) 	(100.0) 

Groningen 	 30 	 1 	 11 	 42 

	

(71.4) 	 (2.4) 	 (26.2) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 36 	 3 	 6 	 45 

	

(80.0) 	 (6.7) 	 (13.3) 	(100.0) 

Rotterdam 	 79 	 7 	 13 	 99 

	

(80.0) 	 (7.0) 	 (13.0) 	(100.0) 

Zutphen 	 51 	 4 	 9 	 64 

	

(79.7) 	 (6.3) 	 (14.0) 	(100.0) 

Totaal 	 269 	 21 	 50 	 340 

	

(79.1) 	 (6.2) 	 (14.7) 	(100.0) 
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label 19 School/werk onvoorwaardelijk geseponeerden per arrondissement 
(in absolute aantallen en X) 



Traditionele sancties 1983/84 

schoolgaand 	werkend 	niet schoolgaand/ 	Totaal 
net werkend 

Amsterdam 	 42 	 2 	 8 	 52 

	

(80.8) 	 (3.8) 	 (15.4) 	(100.0) 

Arnhem 	 36 	 3 	 10 	 49 

	

(73.5) 	 (6.1) 	 (20.4) 	(100.0) 

Groningen 	 38 	 7 	 11 	 56 

	

(67.9) 	(12.5) 	 (19.6) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 30 	 8 	 15 	 53 

	

(56.6) 	(15.1) 	 (28.3) 	(100.0) 

Rotterdam 	 74 	 2 	 27 	 103 

	

(71.8) 	 (1.9) 	 (26.2) 	(100.0) 

Zutphen 	 24 	 6 	 20 	 50 

	

(48.0) 	(12.0) 	 (40.0) 	(100.0) 

Totaal 	 244 	 28 	 91 	 363 

	

(67.2) 	 (7.7) 	 (25.1) 	(100.0) 

label 20: School/werk traditioneel gestraften per arrondissement (in ab-
solute aantallen en %) 
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Onvoorwaardelijke sepots 1980/81 

schoolgaand 	werkend 	niet schoolgaand/ 	Totaal 
niet werkend 

Amsterdam 	 37 	 5 	 2 	 44 
(84.1) 	(11.4) 	 (4.5) 	(100.0) 

Arnhem 	 32 	 3 	 8 	 43 
(74.4) 	 (6.9) 	 (18.6) 	(100.0) 

Groningen 	 33 	 3 	 6 	 42 
(78.6) 	 (7.1) 	 (14.3) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 30 	 7 	 11 	 48 
(62.5) 	(14.6) 	 (22.9) 	(100.0) 

Rotterdam 	 66 	 19 	 15 	 100 
(66.0) 	(19.0) 	 (15.0) 	(100.0) 

Zutphen 	 71 	 14 	 5 	 90 
(78.9) 	(15.6) 	 (5.5) 	(100.0) 

Totaal 	 269 	 51 	 47 	 367 
(73.3) 	(13.9) 	 (12.8) 	(100.0) 

100 

label 21: School/werk onvoorwaardelijk geseponeerden per arrondissement 
(in absolute aantallen en X) 



Traditionele sancties 1980/81 

schoolgaand 	werkend 	niet schoolgaand/ 	Totaal 
niet werkend 

Amsterdam 	 32 	 5 	 12 	 49 

	

(65.3) 	(10.2) 	 (24.5) 	(100.0) 

Arnhem 	 35 	 7 	 6 	 48 

	

(72.9) 	(14.6) 	 (12.5) 	(100.0) 

Groningen 	 34 	 11 	 18 	 63 

	

(54.0) 	(17.5) 	 (28.6) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 32 	 9 	 10 	 51 

	

(62.8) 	(17.6) 	 (19.6) 	(100.0) 

Rotterdam 	 65 	 27 	 18 	 110 

	

(59.1) 	(24.5) 	 (16.4) 	(100.0) 

Zutphen 	 65 	 31 	 18 	 114 

	

(57.0) 	(27.2) 	 (15.8) 	(100.0) 

Totaal 	 263 	 90 	 82 	 435 

	

(60.5) 	(20.7) 	 (18.8) 	(100.0) 

label 22: School/werk traditioneel gestraften per arrondissement (in ab-
solute aantallen en %) 
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Alternatieve sancties 

wel maatregel 	geen maatregel 	Totaal 

Amsterdam 	 13 	 44 	 57 
(22.8) 	 (77.2) 	 (100.0) 

Arnhem 	 14 	 26 	 40 
(35.0) 	 (65.0) 	 (100.0) 

Groningen 	 4 	 72 	 76 
(5.3) 	 (94.7) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 8 	 28 	 36 
(22.2) 	 (77.8) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 3 	 107 	 110 
(2.7) 	 (97.3) 	 (100.0) 

Zutphen 	 11 	 83 	 94 
(11.7) 	 (88.3) 	 (100.0) 

Totaal 	 53 	 360 	 413 
(12.8) 	 (87.2) 	 (100.0) 
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label 23: Kinderbeschermingsmaatregel alternatief gestraften per arron-
dissement (in absolute aantallen en X) 



Onvoorwaardelijke sepots 1983/84 

wel maatregel 	geen maatregel 	Totaal 

Amsterdam 	 5 	 42 	 47 

	

(10.6) 	 (89.4) 	 (100.0) 

Arnhem 	 5 	 39 	 44 

	

(11.4) 	 (88.6) 	 (100.0) 

Groningen 	 -- 	 42 	 42 
-- 	 (100.0) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 1 	 45 	 46 

	

(2.2) 	 (97.8) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 5 	 97 	 102 

	

(4.9) 	 (95.1) 	 (100.0) 

Zutphen 	 6 	 61 	 67 

	

(9.0) 	 (91.0) 	 (100.0) 

Totaal 	 22 	 326 	 348 

	

(6.3) 	 (93.7) 	 (100.0) 

Tabel 24: Kinderbeschermingsmaatregel onvoorwaardelijk geseponeerden per 
arrondissement (in absolute aantallen en %) 
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Traditionele sancties 1983/84 

wel maatregel 	seen maatregel 	Totaal 

Amsterdam 	 5 	 47 	 52 
(9.6) 	 (90.4) 	 (100.0) 

Arnhem 	 6 	 40 	 46 
(13.0) 	 (87.0) 	 (100.0) 

Groningen 	 5 	 47 	 52 
(9.6) 	 (90.4) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 -- 	 52 	 52 
-- 	 (100.0) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 10 	 102 	 112 
(8.9) 	 (91.1) 	 (100.0) 

Zutphen 	 6 	 38 	 44 
(13.6) 	 (86.4) 	 (100.0) 

Totaal 	 32 	 326 	 358 
(8.9) 	 (91.1) 	 (100.0) 
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label 75:  Kinderbeschermingsmaatregel traditioneel gestraften per arron-
dissement (in absolute aantallen en %) 



Onvoorwaardelijke sepots 1980/81 

wel maatregel 	geen maatregel 	Totaal 

Amsterdam 	 7 	 40 	 47 
(14.9) 	 (85.1) 	 (100.0) 

Arnhem 	 5 	 40 	 45 
(11.1) 	 (88.9) 	 (100.0) 

Groningen 	 4 	 38 	 42 
(9.5) 	 (90.5) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 3 	 46 	 49 
(6.1) 	 (93.9) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 3 	 108 	 111 
(2.7) 	 (97.3) 	 (100.0) 

Zutphen 	 7 	 79 	 86 
(8.1) 	 (91.9) 	 (100.0) 

Totaal 	 29 	 351 	 380 
(7.6) 	 (92.4) 	 (100.0) 

label 26: Kinderbeschermingsmaatregel onvoorwaardelijk geseponeerden (in 
absolute aantallen en %) 
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Traditionele sancties 1980/81 

wel maatregel 	geen maatregel 	Totaal 

Amsterdam 	 6 	 45 	 51 
(11.8) 	 (88.2) 	 (100.0) 

Arnhem 	 -- 	 46 	 46 
-- 	 (100.0) 	 (100.0) 

Groningen 	 10 	 51 	 61 
(16.4) 	 (83.6) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 2 	 48 	 50 
(4.0) 	 (96.0) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 4 	 107 	 111 
(3.6) 	 (96.4) 	 (100.0) 

Zutphen 	 8 	 101 	 109 
(7.3) 	 (92.7) 	 (100.0) 

Totaal 	 30 	 398 	 428 
(7.0) 	 (93.0) 	 (100.0) 

label 27:  Kinderbeschermingsmaatregel traditioneel gestraften per arron-
dissement (in absolute aantallen -en %) 
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Alternatieve sancties 

vermogensdelict 	agressief 	Totaal 
delict 

Amsterdam 	 49 	 10 	 59 

	

(83.0) 	 (17.0) 	 (100.0) 

Arnhem 	 36 	 2 	 38 

	

(94.7) 	 (5.2) 	 (100.0) 

Groningen 	 72 	 7 	 79 

	

(91.1) 	 (8.9) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 22 	 15 	 37 

	

(59.5) 	 (40.5) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 81 	 29 	 110 

	

(73.6) 	 (26.4) 	 (100.0) 

Zutphen 	 82 	 18 	 100 

	

(82.0) 	 (18.0) 	 (100.0) 

Totaal 	 342 	 81 	 423 

	

(80.9) 	 (19.1) 	 (100.0) 

label 28:  Soort delictx alternatief gestraften per arrondissement (in a 
solute aantallen en %) 

Alleen de vermogensdelicten en de agressieve delicten zijn in de 
tabelen opgenomen. 
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Onvaorwaardelijke sepots 1983/84 

vermogensdelict 	agressief 	Totaal 
delict 

Amsterdam 	 38 	 8 	 46 

	

(82.6) 	 (17.4) 	 (100.0) 

Arnhem 	 39 	 5 	 44 

	

(88.6) 	 (11.4) 	 (100.0) 

Groningen 	 36 	 12 	 48 

	

(75.0) 	 (25.0) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 23 	 21 	 44 

	

(52.3) 	 (47.7) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 74 	 29 	 103 

	

(71.8) 	 (28.2) 	 (100.0) 

Zutphen 	 44 	 18 	 62 

	

(71.0) 	 (29.0) 	 (100.0) 

Totaal 	 254 	 93 	 347 

	

(73.2) 	 (26.8) 	 (100.0) 

Tabel 29:  Soort delictm onvoorwaardelijk geseponeerden per arrondissement 
(in absolute aantallen en 74) 

168 

v Aileen de vermogensdelicten en de agressieve delicten zijn in de 
tabel aregenomen. 



Traditionele sancties 1983/84 

vermogensdelict 	agressief 	Totaal 
delict 

Amsterdam 	 41 	 5 	 46 
(89.1) 	 (10.9) 	 (100.0) 

Arnhem 	 41 	 4 	 45 
(91.1) 	 (8.9) 	 (100.0) 

Groningen 	 42 	 7 	 49 
(85.7) 	 (14.3) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 20 	 18 	 38 
(52.6) 	 (47.4) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 97 	 12 	 109 
(89.0) 	 (11.0) 	 (100.0) 

Zutphen 	 35 	 15 	 50 
(70.0) 	 (30.0) 	 (100.0) 

Totaal 	 276 	 61 	 337 
(81.9) 	 (18.1) 	 (100.0) 

label 30: Soort delict* traditioneel gestraften per arrondissement (in 
absolute aantallen en %) 

Alleen de vermogensdelicten en de agressieve delicten zijn in de 
tabel opgenomen. 
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Onvoorwaardelijke sepots 1980/81 

vermogensdelict 	agressief 	Totaal 
delict 

Amsterdam 	 31 	 11 	 42 

	

(73.8) 	 (26.2) 	 (100.0) 

Arnhem 	 21 	 18 	 39 

	

(53.8) 	 (46.2) 	 (100.0) 

Groningen 	 21 	 22 	 43 

	

(48.8) 	 (51.2) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 25 	 23 	 48 

	

(52.1) 	 (47.9) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 61 	 25 	 86 

	

(70.9) 	 (29.1) 	 (100.0) 

Zutphen 	 54 	 28 	 82 

	

(65.9) 	 (34.1) 	 (100.0) 

Totaal 	 213 	 127 	 340 

	

(62.6) 	 (37.4) 	 (100.0) 

label 31: Soort delict* onvoorwaardelijk geseponeerden per arrondissement 
(in absolute aantallen en X) 
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* Aileen de vermogensdelicten en de agressieve delicten zijn in de 
tabel opgenomen. 



Traditionele sancties 1980/81 

vermogensdelict 	agressief 	Toteal 
delict 

Amsterdam 	 40 	 8 	 48 
(83.3) 	 (16.7) 	 (100.0) 

Arnhem 	 29 	 13 	 42 
.(69.0) 	 (31.0) 	 (100.0) 

Groningen 	 43 	 12 	 55 
(78.2) 	 (21.8) 	 (100.0) 

Leeuwarden 	 28 	 13 	 41 
(68.3) 	 (31.7) 	 (100.0) 

Rotterdam 	 77 	 30 	 107 
(72.0) 	 (28.0) 	 (100.0) 

Zutphen 	 81 	 16 	 97 
(83.5) 	 (16.5) 	 (100.0) 

Totaal 	 298 	 92 	 390 
(76.4) 	 (23.6) 	 (100.0) 

Tabel 32: Soort delict* traditioneel gestraften per arrondissement (in 
absolute aantallen on %) 

* Alleen de vermogensdelicten en de agressieve delicten zijn in de 
tabel opgenomen. 
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Tabel 33: Verdeling soort delict per afdoeningsgroep over 1983/84 en 
1980/81 (in absolute aantallen en %) 

	

vermogens- 	agressi eve 	andere 	Totaal 

	

delicten 	delicten 	delicten 

alternati eve 
sancties 

onv. sepots 	67.6 	 23.8 	8.6 	100.0 

•3/84 	 (323) 	 (114) 	(41) 	(478) 

80.6 	 17.5 
(640) 	 (139) 	(15) 	(794) 

onv. scoots 	58.5 	 29.1 	12.5 	100.0 

80/81 	 (296) 	 (147) 	(63) 	(506) 

trad. sancties 	75.3 	 15.1 
83/84 	 (455) 91) 

trad. sancties 	69.6 	 18.8 

1.9 	100.0 

9.6 	100.0 
(58) 	(604) 

11.5 	100.0 

80/81 	 (532) 	 (144) 	(88) 	(764) 
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Tabel 34: Vermogensdelicten per afdoeningsgroep over 1983/84 en 1980/81 
(in absolute aantallen en %) 

Art. 	Aard delict 	altern. , 	onv. 	onv. 	trad. 	trad. 

Sr. 	 sancties 	sepots sepots sancties sancties 

83/84 	80/81 	83/84 	80/81 

310 	Eenvoudige 	 7.8 	27.3 	27.4 	13.2 	15.6 

	

diefstal 	 (50) 	(88) 	(81) 	(60) 	(83) 

311 	Gekwalificeerde 	79.9 	59.4 	59.5 	75.6 	75.4 

diefstal 

312 	Diefstal met 
geweld 

317 	Afpersing 

321 	Verduistering 

416/ 	Haling 

417 

	

Combinatie van verm.- 	4.4 

	

delict en agr.delict 	(28) 

(512) 	(192) 	(176) 	(344) 	(401) 

5.3 

0.8 

0. 1 

1.6 

•■■• 

0.6 	1.4 

(34) 	(2) 	(4) 	(25) 	(19) 

0.3 	0.3 

•(5) 	(1) 	(1) 	(8) 	(4) 

0.9 	2.0 

(1) 	(3) 	(6) 	(1) 	(1) 

10.5 	9.1 

5.5 	3.6 

1.8 	0.8 

•■•■ 

0.2 	0.2 

3.3 	3.0 

(10) 	(34) 	(27) 	(15) 	(16) 

•••■ ,■11 

■■■ ■■•■• 

Anders 	 0.9 	0.3 	0.4 	1.6 

(3) 	(1) 	(2) 	(8) 

Totaal 	 100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 

(640) 	(323) 	(296) 	(455) 	(532) 
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label 35:  Agressieve delicten per afdoeningsgroep over 1983/84 an 1980/81 
(in absolute aantallen en X) 

Art. 	Aard delict 
Sr. 

altern. 	onv. 	onv. 	trad. 	trad. 
sancties 	sepots sepots sancties sancties 

83/84 	80/81 	83/84 	80/81 

138/ 	Huls-/lokaal- 	0.7 	2.6 	1.4 	2.2 	1.4 
139 	vredebreuk 	 (1) 	(3) 	(2) 	(2) 	(2) 

141 	Openlijke geweld- 	22.3 	21.9 	10.2 	23.1 	16.7 

157/ 	Brandstichting 	9.4 
158 	 (13) 

300- 	Gekwalificeerde 
302 	mishandeling 

Anders 

pleging (31) 	(25) 	(15) 	(21) 	(24) 

7.1 	2.7 

180- 	Misdrijf tegen 	1.4 	3.5 	4.1 	7.7 	5.5 
183 	het gezag 	 (2) 	(4) 	(6) 	(7) 	(8) 

4.4 	7.6 
(8) 	(4) 	(4) 	(11) 

282/ 	Bedreiging met ge- 	2.9 	3.5 	0.7 	5.5 
285 

	

	weld/opzettelijke (4) 	(4) 	(2) 	(5) 
vrijheidsberoving 

14.4 	12.3 	14.3 	22.0 	22.2 
(20) 	(14) 	(21) 	(20) 	(32) 

350/ 	Vernieling 	 46.8 	47.3 	51.0 	35.2 	41.0 
354 	 (65) 	(54) 	(75) 	(32) 	(59) 

425 	Baldadigheid 	 2.2 	 13.6 	 4.9 
(overtreding) 	(3) 	 (20) 	 (7) 

1.8 	2.1 	 0.7 
(2) 	(2) 	 (1) 

Totaal 	 100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 
(139) (114) 	(147) 	(91) (144) 



Tabel 36:  Andere delicten per afdoeningsgroep over 1983/84 en 1980/81 (in 
absolute aantallen en %) 

Art. 	Aard 	 altern. 	onv. 	onv. 	trad. 	trad. 
Sr. 	 delict 	 sancties 	sepots sepots sancties sancties 

83/84 	80/81 	83/84 	80/81 

242- 	Sexueel 	 40.0 	24.4 	7.9 	27.6 

246 	 delict 	 (6) 	(10) 	(5) 	(16) 

Overige 	 13.3 	9.7 	- 	1.7 

delicten 	 (2) 	(4) 	- 	(1) 

Sr. 

	

Overtre- 	Valse naam 	13.3 	9.7 	- 	1.7 

	

dingen 	 (2) 	(4) 	- 	(1) 

WvSr 

Andere 	 33.3 	56.1 	92.1 	69.0 
wetten 	 (5) 	(23) 	(58) 	(40) 

8.0 
(7) 

1.1 
(1) 

90.9 
(80) 

Totaal 	 100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 

	

(15) 	(41) 	(63) 	(58) 	(88) 
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Alternatieve sancties 

binnen 6 mnd. 	6 end. 	- 1 jr. 	> 1 jaar 	Totaal 

Amsterdam 	 32 	 21 	 4 	 57 

	

(56.1) 	 (36.8) 	 (7.1) 	(100.0) 

Arnhem 	 8 	 23 	 9 	 40 

	

(20.0) 	 (57.5) 	 (22.5) 	(100.0) 

Groningen 	 13 	 43 	 20 	 76 

	

(17.1) 	 (56.6) 	 (26.3) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 2 	 18 	 11 	 31 
(6.5) 	 (58.1) 	 (35.4) 	(100.0) 

Rotterdam 	 16 	 64 	 27 	107 

	

(15.0) 	 (59.8) 	 (25.2) 	(100.0) 

Zutphen 	 23 	 57 	 12 	 92 

	

(25.0) 	 (62.0) 	 (13.0) 	(100.0) 

Totaal 	 94 	 226 	 83 	403 

	

(23.3) 	 (56.1) 	 (20.6) 	(100.0) 
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label 37: Periode tussen delict en alternatieve sanctie per arrondisse-
ment (in absolute aantallen en %) 



Onvoorwaardelijke sepots 1983/84 

binnen 6 mnd. 	6 mnd. 	- 	1 	jr. 	> 	1 	jaar 	Totaal 

Amsterdam 	 28 	 19 	 2 	 49 

	

(57.1) 	 (38.8) 	 (4.1) 	(100.0) 

Arnhem 	 34 	 10 	 1 	 45 

	

(75.6) 	 (22.2) 	 (2.2) 	(100.0) 

Groningen 	 31 	 15 	 4 	 50 

	

(62.0) 	 (30.0) 	 (8.0) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 29 	 12 	 4 	 45 

	

(64.4) 	 (26.7) 	 (8.8) 	(100.0) 

Rotterdam 	 82 	 25 	 6 	113 

	

(72.6) 	 (22.1) 	 (5.3) 	(100.0) 

Zutphen 	 47 	 21 	 - 	 68 

	

(69.1) 	 (30.9) 	 - 	(100.0) 

Totaal 	 251 	 102 	 17 	370 

	

(67.8) 	 (27.6) 	 (4.5) 	(100.0) 

label 38: Periode tussen delict en onvoorwaardelijk sepot per arrondisse-
ment (in absolute aantallen en %) 
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Traditionele sancties 1983/84 

binnen 6 mod. 	6 mnd. 	- 1 jr. 	> 1 jaar 	Totaal 

Amsterdam 	 29 	 21 	 2 	 52 

	

(55.6) 	 (40.4) 	 (3.8) 	(100.0) 

Arnhem 	 17 	 28 	 4 	 49 

	

(34.7) 	 (57.1) 	 (8.2) 	(100.0) 

Groningen 	 26 	 27 	 9 	 62 

	

(41.9) 	 (43.5) 	 (14.5) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 15 	 34 	 4 	 53 

	

(28.3) 	 (64.2) 	 (7.6) 	(100.0) 

Rotterdam 	 42 	 57 	 13 	112 

	

(37.5) 	 (50.9) 	 (11.6) 	(100.0) 

Zutphen 	 18 	 28 	 6 	 52 

	

(34.6) 	 (53.8) 	 (11.5) 	(100.0) 

Totaal 	 147 	 195 	 38 	380 

	

(38.7) 	 (51.3) 	 (10.0) 	(100.0) 
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label 39: Period° tussen delict en traditional° sanctie per arrondisse-
ment (in absolute aantallen en X) 



, 

Onvoorwaardelijke sepots 1980/81 

binnen 6 mnd. 	6 mnd. 	- 1 	jr. 	> 	1 jaar 	Totaal 

Amsterdam 	 32 	 12 	 4 	 48 

	

(66.7) 	 (25.0) 	 (8.3) 	(100.0) 

Arnhem 	 35 	 11 	 5 	 51 

	

(68.6) 	 (21.6) 	 (9.8) 	(100.0) 

Groningen 	 32 	 10 	 5 	 47 

	

(68.1) 	 (21.3) 	 (10.6) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 30 	 16 	 1 	 47 

	

(63.8) 	 (34.0) 	 (2.2) 	(100.0) 

Rotterdam 	 64 	 35 	 5 	104 

	

(61.5) 	 (33.7) 	 (4.8) 	(100.0) 

Zutphen 	 49 	 31 	 11 	 91 

	

(53.8) 	 (34.1) 	 (12.1) 	(100.0) 

Totaal 	 242 	 115 	 31 	388 

	

(62.4) 	 (29.6) 	 (8.0) 	(100.0) 

label 40:  Periode tussen delict en onvoorwaardelijk sepot per arrondisse-
ment (in absolute aantallen en %) 
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Traditionele sancties 1980/81 

binnen 6 mnd. 	6 mnd. 	- 1 jr. 	> 1 jaar 	Totaal 

Amsterdam 	 29 	 21 	 1 	 51 

	

(56.9) 	 (41.2) 	 (1.9) 	(100.0) 

Arnhem 	 16 	 29 	 5 	 50 

	

(32.0) 	 (58.0) 	 (10.0) 	(100.0) 

Groningen 	 13 	 41 	 11 	 65 

	

(20.0) 	 (63.1) 	 (16.9) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 8 	 SI 	 13 	 52 

	

(15.4) 	 (59.6) 	 (25.0) 	(100.0) 

Rotterdam 	 41 	 62 	 9 	112 

	

(36.6) 	 (55.4) 	 (8.0) 	(100.0) 

Zutphen 	 37 	 68 	 8 	113 

	

(32.7) 	 (60.2) 	 (7.1) 	(100.0) 

Totaal 	 144 	 252 	 47 	443 

	

(32.5) 	 (56.9) 	 (10.6) 	(100.0) 
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Tabel 41: Periode tussen delict en traditional° sanctie per arrondisse-
ment (in absolute aantallen en Y.) 



label 42: Toegebracht letsel per afdoeningsvorm (in absolute aantallen en 
%) 

Letsel 

wel geen 	 Totaal 

alternatieve sancties 36 	 340 	 376 
(9.6) 	(90.4) 	(100.0) 

onvoorwaardelijke 	 21 	 354 	 375 
sepots 83/84 	 (5.6) 	(94.4) 	(100.0) 

onvoorwaardelijke 
sepots 80/81 

traditionele sancties 
83/84 

traditionele sancties 
80/81 

24 	 374 	 398 
(6.0) 	(94.0) 	(100.0) 

34 	 341 	 375 
(9.0) 	(91.0) 	(100.0) 

44 
(10.0) 

397 
(90.0) 

441 
(100.0) 

label 43: Aantal groepdelicten per afdoeningsvorm (in absolute aantallen 
en %) 

Groepsdelict 

wel geen 	 Totaal 

alternatieve sancties 

onvoorwaardelijke 
sepots 83/84 

onvoorwaardelijke 
sepots 80/81 

traditionele sancties 
83/84 

traditionele sancties 
80/81 

387 	 27 	 414 
(93.5) 	(6.5) 	(100.0) 

243 	 132 	 375 
(64.8) 	(35.2) 	(100.0) 

250 	 151 	 401 
(62.3) 	(37.7) 	(100.0) 

281 	 97 	 378 
(74.3) 	(25.7) 	(100.0) 

331 	 113 	 444 

(74.5) 	(25.5) 	(100.0) 
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Tabel 44: Voorlopige hechtenis alternatieve afdoening per arrondissement 
(in absolute aantallen en X) 

Alternatieve oancties 	 ja 	 nee 	 Totaal 

Amsterdam 	 37 	 22 	 59 
(62.7) 	(37.3) 	(100.0) 

Arnhem 	 7 	 33 	 40 
(17.5) 	(82.5) 	(100.0) 

Groningen 	 4 	 68 	 72 
(5.6) 	(94.4) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 1 	 34 	 35 
(2.9) 	(97.1) 	(100.0) 

Rotterdam 	 26 	 86 	 112 
(23.3) 	(76.8) 	(100.0) 

Zutphen 	 5 	 91 	 96 
(5.2) (94.8) 	(100.0) 

Totaal 	 80 	 334 	 414 
(19.3) (80.7) 	(100.0) 
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Tabel 45:  Voorlopige hechtenis traditioneel gestraften per arrondissement 
(in absolute aantallen en %) 

Traditionele sancties 83/84 	ja 	 nee 	 Totaal 

Amsterdam 	 22 	 30 	 52 
(42.3) 	(57.7) 	(100.0) 

Arnhem 	 2 	 47 	 49 
(4.1) 	(95.9) 	(100.0) 

Groningen 	 9 	 50 	 59 
(15.3) 	(84.7) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 - 	 53 	 53 
- 	(100.0) 	(100.0) 

Rotterdam 	 19 	 92 	 111 
(17.1) 	(82.9) 	(100.0) 

Zutphen 	 14 	 38 	 52 
(26.9) 	(73.1) 	(100.0) 

Totaal 66 	 310 	 376 
(17.6) 	(82.4) 	(100.0) 
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Tabel 46:  Voorlopige hechtenis traditioneel gestraften per arrondissement 
(in absolute aantallen en %) 

Traditionele sancties 80/81 	ja 	 nee 	 Totaal 

Amsterdam 	 18 	 33 	 51 
(35.2) 	(64.7) 	(100.0) 

Arnhem 	 50 	 50 
(100.0) 	(100.0) 

Groningen 	 5 	 57 	 62 
(8.1) 	(91.9) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 2 	 50 	 52 
(3.8) 	(96.2) 	(100.0) 

Rotterdam 	 17 	 94 	 111 
(15.3) 	(84.7) 	(100.0) 

Zutphen 	 9 	 105 	 114 
(7.9) 	(92.1) 	(100.0) 

Totaal 51 	 389 	 440 
(11.6) 	(88.4) 	(100.0) 



label 47: Eerdere justitC61e contacten alternatief gestraften per arron-
dissement (in absolute aantallen en %) 

Alternatieve sancties 	 ja 	 nee 	 Totaal 

Amsterdam 	 45 	 13 	 58 
(77.5) 	(22.5) 	(100.0) 

Arnhem 	 26 	 13 	 39 
(66.7) 	(33.3) 	(100.0) 

Groningen 	 45 	 33 	 78 
(57.7) 	(42.3) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 24 	 13 	 37 
(64.9) 	(35.1) 	(100.0) 

Rotterdam 	 34 	 74 	 108 
(31.5) 	(68.5) 	(100.0) 

Zutphen 	 40 	 54 	 94 
(42.6) 	(57.4) 	(100.0) 

Totaal 214 
(51.7) 

200 
(48.3) 

414 
(100.0) 
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'rebel 48:  Eerdere justitile contacten onvoorwaardelijk geseponeerden per 
arrondissement (in absolute aantallen en %) 

Onvoorwaardelijke sepots 	jo 	 nee 	 Totaal 
1983/84 

Amsterdam 	 26 	 23 	 49 
(53.1) 	(46.9) 	(100.0) 

Arnhem 	 15 	 32 	 47 
(31.9) 	(68.1) 	(100.0) 

Groningen 	 9 	 40 	 49 
(18.4) 	(81.6) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 13 	 33 	 46 
(28.3) 	(71.7) 	(100.0) 

Rotterdam 	 31 	 81 	 112 
(27.7) , 	(72.3) 	(100.0) 

Zutphen 	 22 	 46 	 68 
(32.4) 	(67.6) 	(100.0) 

Totaal 	 116 	 255 	 371 
(31.3) (68.7) 	(100.0) 
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label 49:  Eerdere justiti6'le contacten traditioneel gestraften per arron-
dissement (in absolute aantallen en %) 

Traditionele sancties 	 ja 	 nee 	 Totaal 
1983/84 

Amsterdam 	 36 	 16 	 52 
(69.2) 	(30.8) 	(100.0) 

Arnhem 	 24 	 25 	 49 
(49.0) 	(51.0) 	(100.0) 

Groningen 	 27 	 33 	 60 
(45.0) 	(55.0) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 20 	 33 	 53 
(37.7) 	(62.3) 	(100.0) 

Rotterdam 	 59 	 54 	 113 
(52.2) 	(47.8) 	(100.0) 

Zutphen 	 48 	 7 	 55 
(87.3) 	(12.7) 	(100.0) 

Totaal 214 
(56.0) 

168 
(44.0) 

382 
(100.0) 
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Tabel 50:  Eerdere justitiele contacten onvoorwaardelijk geseponeerden per 
arrondissement (in absolute aantallen en %) 

Onvoorwaardelijke sepots 	ja 	 nee 	 Totaal 
1980 /8 1 

Amsterdam 	 20 	 29 	 49 
(40.8) 	(59.2) 	(100.0) 

Arnhem 	 11 	 36 	 47 
(23.4) 	(76.6) 	(100.0) 

Groningen 	 16 	 31 	 47 
(34.0) 	(66.0) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 14 	 35 	 49 
(28.6) 	(71.4) 	(100.0) 

Rotterdam 	 25 	 87 	 112 
(22.3) 	(77.6) 	(100.0) 

Zutphen 	 25 	 66 	 91 
(27.5) (72.5) 	(100.0) 

Totaal 	 111 	 284 	 395 
(28.1) (71.9) 	(100.0) 
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label 51:  Eerdere justitiele contacteh traditioneel gestraften per arron-
dissement (in absolute aaritallen en %) 

Traditionele sancties 	 ia 	 nee 	 Totaal 
1980/81 

Amsterdam 	 32 	 16 	 48 , 
(66.7) 	(33.3) 	(100.0) 

Arnhem 	 21 	 29 	 50 
(42.0) 	(58.0) 	(100.0) 

Groningen 	 38 	 27 	 65 
(58.5) 	(41.5) 	(100.0) 

Leeuwarden 	 22 	 30 	 52 
(42.3) 	(57.7) 	(100.0) 

Rotterdam 	 50 	 62 	 112 
(44.6) 	(55.4) 	(100.0) 

Zutphen 	 53 	 59 	 112 
(47.3) 	(52.7) 	(100.0) 

Tota'al 216 	 223 	 439 
(49.2) 	(50.8) 	(100.0) 

label 52:  Periode eerdere justitiele contacten per afdoeningsvorm (in ab-
solute aantallen en %) 

Periode eerdere 	altern. 	onvoorw. 	onvoorw. 	trad. 	tradt. 
justitiele 	 sancties 	sepots 	sepots 	sancties sancties 
contacten 	 83/84 	80/81 	83/84 	80/81 

tot 1 jaar geleden 	60 	64 	 70 	121 	139 
(28.3) 	(55.6) 	(63.6) 	(57.6) 	(65.0) 

tot 2 jaar geleden 	69 	28 	 16 	 47 	34 
(32.5) 	(24.3) 	(14.5) 	(22.3) 	(15.9) 

tot 3 jaar geleden 	49 	11 	 15 	 37 	33 
(23.1) 	(9.6) 	(13.6) 	(17.6) 	(15.4) 

meer dan 3 jaar ge- 	34 	12 	 9 	 5 	 8 
leden 	 (16.1) 	(10.5) 	(8.2) 	(2.4) 	(3.7) 

Totaal 212 	115 	110 	210 	214 
(100.0) 	(100.0) 	(100.0) 	(100.0) 	(100.0) 
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BIJLAGE IV 

Overzicht van definitieve afdoeningen door Officieren 
van Justitie en kinderrechters bij alternatieve sancties 

voorwaardelijk sepot 	 2 
onvoorwaardelijk sepot 	 110 
voorwaardelijke vrijheidsstraf 	 168 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 	 29 
onvoorwaardelijke boete 	 34 
schuldigverklaring zonder 
toepassing van straf 	 19 

vrijspraak 	 1 
anders 	 51 

Totaal 	 414 
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