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VOORWOORD

Voor u ligt het eerste rapport van het onderzoekproject
“Alternatieve sancties voor jeugdigen”.
Dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt onder auspiciën van
de Coifrdinatiecoeeissie Wetenschappelijk Onderzoek Kin—
derbeschereing, is in oktober 1982 van start gegaan;
bijna een jaar na de installatie van de Werkgroep
Slagter en, naar later bleek, een halt jaar v&6r de start
van de experieenten.
De experieenten houden in, dat er gedurende twee jaar in
een aantal arrondissementen gexperieenteerd zal worden
met het opleggen van alternatieve sancties aan straf
rechtelijk minderjarigen. De alternatieve sancties
kennen twee voreen: werkprojecten of dienstverlening en
leerprojecton.
Aan het onderzoekteam is de opdracht gegeven deze expe
rimenten wetenschappelijk te begeleiden en te
evalueren

In dit rapport doen wij verslag van het eerste deel van
het onderzoek. Dit eerste deel bestaat uit een peiling
onder personen en instanties die mogelijkerwijs be
trokken raken bij alternatieve sancties voor jeugdigen.
Hun werd naar eeningen en verwachtingen gevraagd aan
gaande een aantil as ecten van deze alternatieve
sancties. Hct verslag hiervan treft u aan in het eerste
gedeelte van dit rapport.

Zoals gezegd zullen de alternatieve sancties twee vormen
kennen: dienstverlening en leerprojecten. De eerste vorm
(dienstverlening) is niet nieuw: er wordt al enige tijd
in het volwassenen—strafrecht gebruik gemaakt van deze
sanctievorm in plaats van vrijheidsstreffen tot een
maximum van 6 maanden. Leerprojecten als alternatieve
sancties zijn voor Nederland wel nieuw. Voorstellen
hiertoe zijn gedaan onder andere naar aanleiding van en
kele projecten in het buitenland. Juist vanwege dit

Ten behoeve van dit onderzoek is een begeleidingscom—
missie samengesteld. Voor de samenstelling van deze
commissie verwijzen wij naar Bijlage 1.



“nieuwe” van de leerprojecten, leek het ons van belang

in dit eerste interim—rapport wat verder op deze vore
van alternatieve sancties in te gaan.
In het tweede gedeelte van het rapport wordt aandacht
besteed aan enkele Engelse en Amerikaanse projecten en
worden deze bovendien in het juridisch kader van die
landen geplaatst.
Vervolgens wordt een bestaande, onlangs opgelegde alter
natieve sanctie beschreven. Op het eerste gezicht lijkt
het of we hier van doen hebben met een dienstverlenings
project. bij nadere beschouwing lijkt het om een soort
synthese tussen een lemrprojmct en een dienstverlenings
project te gaan. De beschrijving van deze sanctie en de
beschrijving van enkele buitenlandse projecten, treft u
aan in het tweede gedeelte van dit rapport.

Uit de titelpagina blijkt dat er aan dit eerste deel van
het onderzoek door een groot aantal mensen is meege
werkt. Het is vooral de ‘voorpeiling’ geweest, die
hiervan heeft geprofiteerd.
Behalve de mensen die al eerder zijn genoemd, willen wij
hier Agnes van Burik, Wintie Dutry, Henk de Kort en
Monika Smit bedanken voor hun bijdragen. Een speciaal
woord van dank willen wij richten tot mw. mr. H.M.A.
Drewes voor haar bijdrage aan de ‘voorpeiling’ en de
kritische opmerkingen bij men eerdere versie van dit
rapport.
Tenslotte dank aan Paula Sabb voor de verwerking van
dit rapport.
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DEEL 1
-verslag van het vooronderzoek-
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INLEIDING

In het eerste gedeelte van dit rapport doen wij verslag
van een vooronderzoek naar alternatieve sancties voor
jeugdigen. Dit vooronderzoek behelst een peiling onder
diverse personen en instanties naar hun verwachtingen en
ideeën omtrent alternatieve sancties voor jeugdigen. De
benodigde gegevens zijn door middel van een schriftelij
ke enqute verzameld in de maanden december 1982 en
januari 1963.
In het eerste hoofdstuk wordt een korte uiteenzetting
gegeven over de aanleiding voor de experimenten met al
ternatieve sancties en de opzet ervan (1.1) en wordt de
plaats yen het vooronderzoek in het grote onderzoek aan
gegeven; tevens wordt iets verteld over de wijze van ma—
teriaalverzameling en de uiteindelijke respons (1.2).
In het tweede hoofdstuk komen de resultaten van de voor-
peiling aan de orde. Achtereenvolgens worden besproken:
de modaliteiten (fasen in het strafpreces) (11.1) de
straffen en maatregelen (11.2), delicten (11.3), de jon
geren die in aanmerking zouden kunnen komen (11.4), het
verloop van de alternatieve sanctie (11.5) en problemen
die zich zouden kunnen voordoen (11.6). Er wordt gekeken
naar de meningen en verwachtingen hierover van de
respondenten, en naar de verschillen daarin tussen de
diverse respondentgroepen, bv. tussen kinderrechters en
officieren van justitie (OvJ’s). In de laatste para
graaf van dit tweede hoofdstuk wordt kort stilgestean
bij opmerkingen van diverse aard, die enkele responden
ten bij de vragenlijst hebben gemaakt (11.7).
In het derde hoofdstuk vatten wij een en ander nog eens
samen en proberen tot enkele conclusies te komen.
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KADER

1.1 De experimenten
“De Commissie herziening strafrecht voor jeugdigen (Com—
missie—Anneveldt) heeft zich, onder meer naar aanleiding
von de discussie die op gang is gebracht door de voor
stellen van de Commissie alternatieve strafrechtelijke
sancties (Commissie—Van Andel), beraden over de vraag of
het wenselijk zou zijn om voor de sanctiem uit het jeugd—
strafrecht alternatieven te ontwikkelen zowel om dat
sanctiepakket uit te breiden als de toepassing van de
bestaande sanctiemogelijkheden terug te dringen”.
Zo begint het interim—advies, dat de Commissie—Anneveldt
hierover heeft uitgebracht, en dat op 10 juli 1961 aan de
Minister van Justitie werd aangeboden.

In het interim—advies stelt de Commissie voor het be
staande sanctiepakket voor jeugdigen met zogenaamde al
ternatieve sancties uit te breiden. Daarin zou een
mogelijkheid kunnen liggen een zinvoller en pedagogisch
meer verantwoord sanctiepakket te verkrijgen. De commis
sie denkt daarbij aan ‘dienstverlening’, dat wil zeggen
‘het verrichten van bepaalde werkzaamheden die als maat
schappelijk zinvol worden ervaren en zo mogelijk in enig
verband staan tot de aan de jeugdige ten laste gelegde
godraging of het geleedeerde belang’. Maar ook projecten
met een duidelijk educatief karakter komen in aanmer
king. De Commissie heeft daarbij voor ogen het doen
volgen van trainingen, cursussen of andersoortige acti
viteiten, welke gericht zijn op vergroting van de
individuele sociale vaardigheid en weerbaarheid van de
jongere. Verwezen wordt naar ervaringen in Engeland met
‘Day Training Centres’ en ‘Intermediatm Treatment’, en
in Nederland naar die van het Peadologisch Instituut van
de Vrije Universiteit met ambulante gedragstherapie.
Voordat dergelijke sancties verankerd komen te liggen in
de wet, zou de Commissie graag zien, dat er gedurende een
bepaalde periode met deze sanctiemogelijkheden wordt
gebxperimenteerd om te bezien of en zo ja, onder welke
voorwaarden het wenselijk is deze sancties in te voeren.



Een werkgroep zou moeten worden belast met de voorbe
reiding en uitvoering van zulke experimenten.
De Werkgroep alternatieve sancties voor jeugdigen waar
aan deze taak werd opgedragen, is op 30 november 1981
door de Minister van Justitie gelnstalleerd. Zij staat
onder voorzitterschap van Mr. S. Slagter, vice—president
van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
In zijn installatierede van 30 november 1981 gaf de Mi
nister van Justitie aan de Werkgroep de volgende taken
mme:

• hem adviseren over de aanwijzing van arrondisse
menten als “promfarrondissementen”, waar met alter
natieve sancties gexpmrimenteerd zou kunnen worden;

• nagaan op welke wijze en onder welke voorwaarden en

kele experimenten op dit gebied in de praktijk tot

stand kunnen komen (belangrijk aandachtspunt daarbij

is overleg met het Ministerie van Sociale Zaken over

de toepassing van de arbmidswet op jeugdigen van 12

tot 16 jaar);

• tussentijds rapporteren over de twee voorgaande

onderdelen, opdat het departement de nodige maatre
gelen kan treffen;

• na aanwijzing van de “proefarrondissementen” de ver

dere begeleiding van de plaatselijke coördinatie—
groepen op zich te nemen;

• rapporteren over de resultaten van deze experimenten
aan de Minister, op grond van een wetenschappelijke

evaluatie door de Coördinatiecoeeissie Wetenschap—

peli jk Onderzoek Kinderbescherming;

• na afloop van de experimenten adviseren over de
vraag op welke basis en in welke mate invoering van
een systeem van alternatieve sancties mogelijk en
wenselijk is en aan welke voorwaarden op het gebied
van regelgeving en op organisatorisch en financieel
terrein moet worden voldaan.

De Werkgroep Slagter heeft de voorstellen van de Commis
sie herziening strafrecht voor jeugdigen uitgewerkt in

een raamwerk, waarin uitgangspunten en richtlijnen
worden gegeven voor experimenten eet alternatieve
sancties voor strafrechtelijk minderjarigen. Daarvan
zijn de belangrijkste:

• Onder toepassing van een alternatieve sanctie voor
strafrechtelijk minderjarigen wordt in het kader van
deze experimenten het volgende verstaan:
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a) Het binnen een bepeald tijdsbestek gedurende een be
paald aantal uren doen verrichten van nauwkeurig om
schreven werkzaamheden; zulks als reactie op
strafbaar gesteld gedrag en teneinde oplegging van
in de wet omschreven straffen en de daaraan ver
bonden niet beoogde negatieve effecten te voorkomen.
Deze werkzaamheden dienen zoveel mogelijk maat
schappelijk zinvol en pedagogisch gericht te zijn.
De werking kan in daarvoor aangegeven gevallen wel
licht worden verhoogd door de aard van de werkzaam
heden in verband te doen staan met het strafbare
gedrag en/of het daardoor benadeelde belang.

b) Het binnen een afgebakend tijdsbestek gedurende een
bepaald aantal uren doen volgen van nauwkeurig aan
gegeven trainingen, cursussen of andersoortige acti
viteiten die zijn gericht op vergroting van de
individuele sociale vaardigheid en weerbaarheid;
zulks als reactie op strafbaar gesteld gedrag en
teneinde oplegging van de in de wet omschreven
straffen en de daaraan verbonden niet booogde ef
fecten te voorkomen.

• Het uitgangspunt van een alternatieve sanctie bij
minderjarigen moet zijn dat deze kan worden opgelegd
in al die gevallen waarin het openbaar einisterie
tot strafvervolging zou zijn overgegaan indien de
mogelijkheid van de alternatieve sanctie niet aanwe
zig zou zijn geweest.

• De experimenten, die binnen het kader van de huidige
wetgeving plaatsvinden, hebben tot doel na te gaan
of invoering in de praktijk van alternatieve
sancties op bredere basis mogelijk en wenselijk is
en welke consequenties dit heeft op het gobied van
wetgeving en op organisatorisch terrein.

• De toepassing van de alternatieve sanctie dient te
gebouren in het kader van:

— een voorwaardelijk sepot;
— een uitstel van beslissing tot al dan niet ver

volgen;
— een schorsing van de voorlopige hechtenis;
— een uitstel van vonniswijzing.

• Het uitvoeren van werkzaamheden en het volgen van
cursussen in het kader van het politie—sepot alsmede
in het kader van het onvoorwaardelijk sepot worden
niet als alternatieve sanctie beschouwd; deze vormen
worden als diversie opgevat.



• De zwaarte van de alternatieve sanctie zal in een

evenredige verhouding eoeten staan tot de ernst van

het gepleegde feit en het strafrechtelijk verleden

van de delinquent. De werkprojecten mogen niet lan

ger dan een periode van zes maanden in beslag nemen.

Voor de werkzaamheden wordt als maximale duur 150

uren aangehouden terwijl de minimale duur 4 uur zou

moeten zijn. Ten aanzien van de lengte en duur van de

leerprojecten kan waarschijnlijk niet in alle geval

len strikt aan de bovmnvermelde tijden worden

vastgehouden, de omvang van het leerproject dient

evenwel begrensd en voor de jeugdige overzienbaar te

blijven.

• Ten behoeve van het totale gebeuren in het arrondis

sement rond de alternatieve sancties voor jeugdigen

is een co%rdinatiegroep geformeerd. In deze

cordinatiegroep is vertegenwoordigd de Raad voor de

Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en de

plaatselijke balie. Verder verdient het aanbeveling

te denken aar een vartegenwoordiger van de gezins—

voogdij en van de kinderpolitie. Deze cobrdinatie—

groep dient ervoor te zorgen dat de mogelijkheid van

alternatieve sancties in brede kring zoveel mogelijk

bekendheid krijgt. Verder zal zij erop moeten toe

zien dat instanties of personen worden aangewezen

die op de uitvoering van individuele gevallen van

alternatieve sancties toezien en rapporteren.

De Staatssecretaris van Justitie heeft op 11 februari

1982 zes arrondissementen —te weten Amsterdam, Arnhem,

Groningen, Leeuwarden, Rotterdam en Zutphen— aangewezen

waar met ingang van 1 maart 1983 experimenten met alter

natieve sancties voor jeugdigen van start zijn gegaan.

(Voor de volledigheid: bij jeugdigen dient gedacht te

worden aan hen die onder het strafrecht voor minderja

rigen vallen, dat wil zeggen in de regel de 12—18

jarigen).
Voor wat betreft de duur van de experimenten wordt voor—

lopig gedacht aan een periode van twee jaar. Zoals ge

zegd zal op grond van de ervaringen, opgedaan tijdens de

experimenten, da Minister worden geadviseerd over de

vraag op welke basis en in welke mate het wenselijk is

een systeem van alternatieve sancties in te voeren. Ook

zal bezien worden aan welke voorwaarden op het gebied

van regelgeving en op organisatorisch terrein moet

worden voldaan.

Ten behoeve van voormelde beleidsadvisering wordt een

onderzoek verricht onder auspicVdn van de Co6rdinatie—

commissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming.

Dit onderzoek, dat in oktober 1982 is gestart, bestaat

uit een vooronderzoek en een hoofdonderzoek. Voordat wij
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verder gaan met de verslaggeving van het vooronderzoek,
willen wij heel kort stil staan bij het hoofdonderzoek.
In het hoofdonderzoek onderscheiden wij een drietal
onderdelen, die gedeeltelijk na elkaar en gedeeltelijk
naast elkaar worden uitgevoerd, nl. de registratie, de
inventarisatie en Je eva’uatie.

Het eerste onderdeel hebben wij gemakshalve de Registra
tie genoemd. Daarbij is het de bedoeling dat vanaf 1
april 1933 tot in ieder geval 31 december 1983, maar mo
gelijk tot 1 april 1984, alle voorkomende gevallen van
alternatieve sancties in de zes proefarrondissementen
worden vastgelegd. Dat houdt in het verzamelen van in
formatie over het gepleegde delict, de aard van de
alternatieve sanctie (aard van de werkzaamheden of het
soort leerproject), het kader waarin de alternatieve
sanctie is toegepast (voorwaardelijk sepot etc.), de
plaats en periode van het project. Dok zullen nog enige
persoonlijke gegevens van de jongeren worden verzameld,
zoals leeftijd, geslacht, school— en werksituatie, woon
situatie en eventuele eerdere contacten met justitie.

Het tweede onderdeel van het hoofdonderzoek is de Inven
tarisatie. Diverse bij de alternatieve sancties be
trokken personen en instanties zullen in vraaggesprekken
naar hun ervaringen gevraagd worden. Voor elke alterna
tieve sanctie zullen de volgende personen en instanties
worden benaderd: de jongere zelf, de kinderrechter of de
DvJ met wie een alternatieve sanctie is overeengekomen,
de persoon of instantie die de jongere bij een bepaald
prcject begeleidt en een vertegenwoordiger van de orga
nisatie waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd of
het leerproject wordt gevolgd. (Het is niet uitgesloten
dat in een aantal gevallen deze laatste instantie, zeg
maar de “projectleveraar”, ook de begeleiding van de
jongere verzorgt). Wanneer wij zeggen dat er naar er
varingen gevraagd wordt, denken wij aan ervaringen met
het verloop van de projecten, de wijze van begeleiding,
de perceptie van eventuele effecten, de waardering van
de projecten, e.d. In gevallen dat projecten mislukt
zijn, zal er worden gevraagd naar het waarom van die mis—
lukkingen en wat de gevolgen daarvan waren; hoe is een en
ander vervolgens afgedaan: een traditionele sanctie of
een “nieuwe poging”?
Deze inventarisatie vindt altijd plaats na afloop van
een alternatieve sanctie, en volgt derhalve ook na de
registratie. Voor het onderzoekproject geldt echter, dat
zeker in 1983 wordt gewerkt zowel aan de registraie als
aan de inventarisatie (beide onderdelen behoren tot de
fase van dataverzameling).

Het laatste onderdeel wordt gevormd door de Evaluatie.
Dp basis van de registratie en de inventarisatie, gege—
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vens uit literatuuronderzoek en gesprekken eet andere
betrokken personen en instanties (denk bv. aan de
coordinatiegroepen in de promfarrondissementen) zullen
de experimenten als geheel worden geevalueerd, mat ui
teraard daarbij de op pagina 2 door de Minister genoemde
taak van advisering in gedachten.
Bij dit onderdeel hoort ook een (steekproefgewijze) re
gistratie van gevallen waarin geen sprake is van een al
ternatieve sanctie, maar van een traditionele sanctie of
seponering. Door dit te doen hopen wij in staat te zijn
een vergelijking tussen beide groepan te maken en te be
zien of er bepaalde factoren zijn, die maken dat er
eerder voor een alternatieve sanctie wordt gekozen dan
voor een traditionele sanctie, of andersom. Zulke fac
toren zouden kunnen zijn de aard van het delict, de
leeftijd van de jongere, het feit dat de jongere al dan
niet naar school gaat, recidive etc. Deze vergelijking
stelt ons wellicht ook in staat een eventuele aan
zuigende werking van de alternatieve sancties waar te
nemen. Met aanzuigende werking wordt het verschijnssl
bedoeld, dat de mogelijkheid van deze nieuwe sancties
ertoe bijdraagt, dat er meer jongeren dan voorheen een
sanctie opgelegd krijgen. Men kan daarbij denken aan ge
vallen, waarin vroeger geseponeerd werd, maar nu een
alternatieve sanctie wordt opgelegd.
Tot zover het hoofdonderzoek. Het vooronderzoek waarvan
in dit rapport verslag wordt gedaan, komt in de volgende
paragraaf aan de orde.

1.2 Het vooronderzoek
Bij de start van het onderzoek bestonden er verscheidene
overwegingen om een vooronderzoek te doen.
Aangezien het bij de alternatieve sancties om een be
langrijke vernieuwing van het jeugdstrafrecht gaat, leek
het belangrijk om door middel van een voorpeiling in
zicht te krijgen in de opvattingen, meningen en ver
wachtingen ten aanzien van deze nieuwe sancties. Men kan
deze in een later stadium toetsen aan de toepassing en de
ontwikkeling in de praktijk; in welke mate is er een dis—
crepantie opgetreden en, wanneer dat het geval is,
waaraan is die discrepantie te wijten?
Bij het begin van de experimenten is het nuttig de resul
taten van zo’n voorpeiling te bezien tegen de achter

grond van het kader voor de experimenten zoals dat door
de Werkgroep Slagter in het raamwerk is uitgewerkt. Het
kan de betrokkenen in staat stellen bepaalde wijzigingen
in uitgangspunten of organisatie aan te brengen.
Een meer secundaire overweging voor het houden van een
voorpeiling was de hoop, dat er een stimulerende werking
tot discussie over alternatieve sancties van gaan. De
veronderstelling was dat bepaalde instanties en personen
die tot dan toe nog niet bij de experimenten waren be—
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trokken, vanuit hun achtergrond en functie toch een

nuttige bijdrage zouden kunnen leveren.

Een ze5tal onderwerpen werden van belang geacht voor de

voorpeiling:

1. De verschillende modaliteiten; dat wil zeggen aan

welke strafrechtelijke modaliteiten geeft men de

voorkeur: in welke fase van het strafproces zou een

alternatieve sanctie bij voorkeur moeten worden toe

gepast?
2. De straffen en maatregelen die voor vervanging en/of

verruiming in aanmerking komen.

3. De in aanmerking komende delicten; zijn er bepaalde

soorten delicten, die men eerder in aanmerking vindt
komen voor man alternatieve sanctie dan andere?

Spelen de aard en de duur van de alternatieve sanc—

tim hierbij aan rol?
4. De jongeren aan wie men denkt; spelen leeftijd,

strafrechtelijk verleden, school— of werksituatie en

het gebruik van alcohol en/of drugs een rol bij de

keuze voor een alternatieve sanctie?
5. Aan welke voorwaarden op het gebied van begeleiding,

rapportage en bemiddeling moet worden voldaan, wil

een alternatieve sanctie goed verlopen? Verwacht men

problemen en wat zou er moeten gebeuren in geval van

een mislukt alternatief?

6. Het karakter van de sanctie met aandacht voor de op—

voedanda en de straffende kant van de alternatieve

sancti a.

In december 1982 en januari 1983 is er een schriftelijke

enqute gehouden, waarin deze onderwerpen nader zijn

uitgewerkt. (Zie bijlage II voor de vragenlijst). De

enqutm—formulieren zijn toegestuurd aan die personen en

instanties waarvan verwacht mag worden, dat zij nu of

later op een of andere wijze bij alternatieve sancties

betrokken raken.
Benaderd zijn:

— kinderrechters

— officieren van justitie (jeugdzaken)

— advocaten

— medewark(st)ers van Raden voor de Kinderbescherming

— medewerk(st)ers van (gezîns)voogdij—instellingan

— functionarissen van gemeente— en rijkspolitie

— medewerk(st)ers van reclasseringsinstallingan
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— medewerk(st)ers van andersoortige instellingen, zo

als provinciale raden voor jeugdaangelegenheden en

zogenaamde alternatieve instellingen

Oorspronkelijk was het de bedoeling de voorpeiling in de

(toen nog aan te wijzen) proefarrondissementen te

houden. Uiteindelijk is gekozen voor een landelijke

peiling, aangezien de aanwijzing van de proefarrondisse—

menten op zich liet wachten (de voorbereidingen van de

enquête vonden in oktober en november 1982 plaats en de

aanwijzing van de proefarrondissementen door de Staats

secretaris van Justitie in februari 1983). Bovendien wam

het bekend, dat ook buiten de vermoedelijke proefarron—

disseeenten reeds enige ervaring met alternatieve

sancties was op gedaan, en dat er buiten de officiele ex

perimenten om zeker sprake zou zijn van alternatieve

sancties in de komende tijd.

Een ander voordeel van een landelijke peiling is gelegen

in het feit, dat zo voor bepaalde functies het aantal

respondenten drastisch kon worden opgevoerd, denk bv.

aan kinderrechters en officieren van justitie. Beperking

tot de zes proefarrondissementen had een te beperkt aan

tal respondenten opgeleverd. Als voorbeeld noemen wij de

kinderrechters; bij de landelijke peiling hebben 28

kinderrechters gereageerd, bij beperking tot de proefar—

rondissementen zouden dat er 13 geweest zijn. Voor

officieren van justitie zijn die getallen respec

tievelijk 31 en 13.
In totaal zijn 1294 vregenlijsten de deur uitgegaan.

Alle kinderrechters en officieren van justitie voor

jeugdzaken die ons bekend waren zijn aangeschreven.

Het lag in de bedoeling om per arrondissement een steek

proef te trekken uit het bestand van advocaten die re

gelmatig jeugdzaken doen. Het bleek echter niet mogelijk

(in ieder geval niet op korte termijn) voor alle arron

dissementen dergelijke lijsten samen te stellen. Ook

niet na raedpleging van de Hederlandse Orde van Advo

caten en arrondissementsgriffies. Op basis van wel

aanwezige lijsten en de lijsten van advocaten in da Gids

Rechterlijke Nacht zijn steekproeven per arrondissement

getrokken, die steeds voor de proefarrondissementen 20

en voor de niet—proefarrondissementen 10 advocaten ople

verden. De nadelen van deze methode zijn duidelijk: het

zijn weliswaar representatieve steekproeven, maar voor

ons minder zinvol; veel van de gegevens in de Gids Rech

terlijke Nacht zijn gedateerd en de kans dat er

advocaten zijn aangeschreven die zelden of nooit jeugd

zaken doen is groot.
Alle 19 Raden voor de Kinderbescherming in ons land zijn

aangeschreven met het verzoek 20 medewerkers (in de

niet—proefarrondissementen 10) een vragenlijst in te

laten vullen.
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Hetzelfde gebeurt bij alle instellingen voor voogdij en
gezinsvoogdij in het land.
De ‘overwaardering’ van de proefarrondissementen (20 in
plaats van 10 vragenlijsten per functie of instelling)
was bedoeld om bij de verwerking van de gegevens een zin
volle vergelijking tussen proefarrondissmenten en niet—
proefarrondissementen mogelijk te maken. Bovendien
speelde de overweging om bij slechte respons in ieder
geval bij de proefarrondissementen over voldoende
respondentmn te beschikken.
Alle korpsen van gemeentepolitie in de steden met een
arrondissementsrechtbank en alle 17 districten van het
korps Rijkspolitie zijn gevraagd twee vragenlijsten in
te laten vullen bij voorkeur door functionarissen werk
zaam bij de afdeling jeugdzaken.
Tenslotte werd een aantal medewerk(st)ers van reclasse—
ringsinstellingen en andersoortige instellingen in de
proefarrondissemonen benaderd met het verzoek aan het
vooronderzoek mee te werken. Dit laatst is echter geens
zins volledig gebeurd, onder meer als gevolg van het
ontbreken van de nodige adressenbestanden.

Hieronder geven wij de respons weer per functie van de
respondent met daarbij de aantekening, dat onder de ca
tegorie ‘overigen’ zowel reclasseringsambtenaren als
medewerk(st)ers van andere instellingen vallen.

Tabel 1: Respons

Functie verzonden ontvangen ?.

kindeirechter 38 28 73.68
DvJ 60 31 77.50
advocaat 250 77 30.60
Raad voor de Kinderbesch. 268 167 59.27
(gezins)voogdij—instelling 589 251 42.61
gemeentepolitie 38 32 84.21
rijkspolitie 34 26 76.47
overigen 57 19 33.33

totaal 1294 611 47.22

Bij vijf groepen respondenten ken gesproken worden van
een redelijke tot goede respons. Bij drie andere groepen
zijn de uitkomsten minder gunstig. Bij deze drie horen
grote respondentgroepen als de (gezins)voogdij——instel—
lingen en de advocaten, waardoor de totale respons aan
de lage kant is gebleven.
Overigens ligt het percentage mensen dat op het verzoek
om mee te werken heeft gereageerd, hoger: 54.25%. In ta
bel 1 zijn echter alleen de bruikbare reacties opgenomen
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dat wil zeggen de reacties in de vorm van volledig inge
vulde vragmnlijsten.
Een deel van de vragen die de respondenten zijn voorge
legd, veronderstelde een zekere kennis van het jeugd—
strafrecht. Het was te verwachten —en dat is ook
gebeurd— dat er personen zijn aangeschreven, die een
dergelijke kennis niet bezitten, alleen al vanwege het
feit dat zij in hun dagelijks werk zelden of nooit met
jeugdstrafzaken te maken hebben.
Het gevolg is geweest dat nogal wat personen en instan
ties hebben laten weten de vragenlijst niet in te kunnen
vullen.51 De respons is daarnaast negatief beïnvloed,
doordat een aantal instellingen gereageerd heeft eet een
instellingsstandpunt (n vragenlijst werd namens de in
stelling ingestuurd in plaats van 10 of 20 door
afzonderlijke eedewerk(st)ers ingevulde vragenlijsten).
Tenslotte zijn er vragenlijsten onverwerkbaar, omdat zij
ver na de inzendingstereijn zijn binnen gekomen.
De volgende redenen kunnen wij aanwijzen voor de matige
respons. Voor de groep als geheel geldt dat wij een bij
zonder slechte periode uitgekozen hebben om een
schriftelijke enquate te houden, nI. rond de jaarwis
seling. Zeker als een in aanmerking neemt dat in eerste
instantie als sluiting van de inzendingstereijn 31 de
cember 1982 was gekozen en er bovendien bij de
verzending van de vragenlijsten nog enige vertraging is
opgelopen. De (rappel)brief met daarin de wijziging van

de inzendtermijn naar 31 januari 1983 zal voor velen te
laat zijn gekomen en was een aantal vragenlijsten al on—
ingevuld in de prullebak terecht gekomen.
Voor een deel zal de non—respons veroorzaakt zijn door

de eoeilijkheidsgraad van de vragenlijst. Het is hier

voor al gezegd: bepaalde vragen veronderstellen een ze
kere voorkennis op het gebied van het jeugdstrafrecht.
Bij instellingen als die voor voogdij en gezinsvoogdij

zijn er medewerk(st)ers die vrijwel nooit met jeugd—
strafzaken van doen hebben; voor hen is het wellicht
moeilijk zo’n vragenlijst in te vullen.
Vanuit de advocatuur zijn weinig reacties binnengekomen,
ondanks het feit dat alle advocaten ‘op naam’ aange
schreven zijn (een aanbevolen wijze van benaderen bij
een postenqute). Wat ons parten kan hebben gespeeld,
zijn de gedateerde lijsten van advocaten in de Gids
Rechterlijke Macht, waardoor namen en adressen niet meer
zouden kunnun kloppen. Van meer invloed achten wij, dat
in de meeste gevallen onbekend was of de aangeschreven
advocaten wel eens jeugdzaken doen.

De schriftelijke -en in sommige gevallen ook monde—
linge— toelichting bij de vragenlijst heeft dit
kennelijk niet op kunnen vangen.



Ons vermoeden is dat dit meestal niet het geval is. Be
trokkenheid van deze advocaten bij een onderwerp als al
ternatieve sancties voor jeugdigen is niet vanzelfspre
kend, temeer daar op het moment van verzending in de
media nog nauwelijks aandacht aan dit onderwerp was be
steed.
Bij de verspreiding van de vragenlijsten onder medewer
kers van Raden voor de Kinderbescherming, instellingen
voor gezinsvoodij en voogdij en andersoortige in
stellingen waren wij afhankelijk van stafmedewerkers aan
wie de pakketten met formulieren ware toegestuurd. Van
hen kon niet verwacht worden dat zij voortdurend op in
vulling van de formulieren zouden aandringen. Ook dit
kan de uiteindelijke respons negatief beînvloed hebben.
Het feit dat bij de (gezins)voogdij—instellingen het
exacte aantal medewerkers niet bekend was, kan tot ge
volg hnbben gehad dat in sommige gevallen een te groot
aantal enquate—formulieren verzonden is.
0e verwachte respons is daardoor wellicht te hoog ge
steld.

Genoemde matige respons heeft voor de verdere verwerking
van de gegevens de volgende gevolgen.
Bij de categorie ‘overigen’ is de respons dermate laag
(ook absoluut gezien) en is de achtergrond van de
‘invullers’ zo divers, dat het niet verantwoord was deze
vragenlijsten bij de verwerking te betrekken. In de pa
ragraaf met opmerkingen die bij de vragenlijsten waren
gemaakt, zijn wel een aantal reacties afkomstig uit deze
categorie ‘overigen’ terug te vinden.
Hetzelfde zou moeten gebeuren met de categorie
‘advocaat’. Zeker wanneer in aanmerking wordt genomen,
dat van de advocaten die hebben gereageerd een aantal
vermoedelijk zelden jeugdstrafzaken om handen heeft.
Toch is het absolute aantal respondenten (77) groot ge
noeg voor verwerking. Wel zal met de interpretatie van
die gegevens zeer voorzichtig moeten worden omgegaan.
Een dergelijk uitgangspunt zou ook moeten gelden voor de
(gezins—)voogdijinstellingen. Immers, ook daar is de
respons relatief laag, maar in absolute aantallen gezien
hoog. Voor deze groep geldt echter vergeleken met de ad
vocaten in mindere mate dat zij niet met jeugdzaken te
maken hebben. Misschien niet zoveel jeugdstrafzaken,
maar wel jeugdzaken. Het karakter van dit vooronderzoek
in aanmerking genomen —nl. een eerste peiling van
meningen en verwachtingen met op de langere duur ver
moedelijk slechts een beprrkte geldigheid (de daadwerke
lijke ervaringen eet alternatieve sancties gaan steeds
meer een rol spelen en zullen kennis en betrokkenheid
vergroten)— lijkt het ons verantwoord op die basis de
resultaten in de volgende paragrafen weer te geven.

15



2 RESULTATEN

2.1 De diverse modaliteiten
In deze paragraaf laten wij zien in welke mate de ver—
schi llende respondentgroepen (kinderrechters, OvJ’s,
politiefunctionarissen, etc.) bepaalde eodaliteiten,
ofwel bepaalde fasen in het strafproces geschikt achten
om een alternatieve sanctie toe te passen.
Op zogeheten 6—puntsschalen die lopen van ‘zeker wel ge
schikt’ aan de ene kant tot ‘zeker niet geschikt’ aan de
andere kant, kon men door middel van het aankruisen van
een van de punten de mate van geschiktheid van de ge—
noemdm fasen aangeven.

Hieronder laten wij eerst alle fasen in het strafproces
volgen met per fase de gemiddelde score voor alle
respondenten; deze gemiddelde scores zijn zowel aange
geven op de schalen (door middel van een kruisje) als in
de daarop volgende kolom (Y). Hoe hoger de gemiddelde
score, des te minder acht men de betreffende fase in het
strafproces geschikt voor toepassing van een alterna
tieve sanctie. De in de laatste kolom (s) vermelde
getallen geven de standaarddeviaties voor de scores bij
die fasen aan; hoe hoger de getallen, des te meer
spreiding in de scores. De standaarddeviatie geeft ons
een indicatie of de meningen erg verdeeld zijn of seer
gelijkluidend.
In tegenstelling tot de vragenlijst zijn hier de werk
en leerprojecten samengevoegd, aangezien de respondenten
bij deze vragen (la en lb) dezelfde antwoorden hebben
gegeven; de vore van de alternatieve sancties blijkt
nauwelijk verschil op te leveren.
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Tabel 2: Geschiktheid van diverse fasen in het strafproces.

fase schaal s

— seponeren door de poli— zeker 1 2 3 4 5 6 zeker
tie zonder overleg met wel 1 1 t niet 5,04 1.62
de Ovi

— seponeren door de poli— zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3,95 1.95
tie in overleg met de wel t 1 ‘4 t 1 niet
OvJ

— onvoorwaardelijk sepone— zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 4.43 1.76
ren voorafgaand aan leer— wel 1 t 1 1 1 niet
of werkproject

— onvoorwaardelijk sepone— zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.20 1.58
ren nadat leer— of werk— wel t 1 1 1 niet
project is verricht

— uitstel van beslissing zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.71 1.77
tot al dan niet vervolgen wel 1 1 t 1 i niet

— voorwaardelijke sepone— zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.65 1.57
ring wel 1 li t 1 niet

— schorsingfopheffing van zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.46 1.63

de voorlopige hechtenis wel t 1 1 1 1 1 niet

— uitstel van vonniswijzing zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.44 1.67
wel 1 Ii 1 1 1 niet

— voorwaardelijke veroor— zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.07 1.43

deling onder bijzondere wel ‘?( t niet
voorwaarden

— afzien van het voornemen zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.90 1.79
tenuitvoerlegging te wel t 1 niet
vorderen van het voor
waardelijk opgelegde
strafdeel

— afzien van het voornemen zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.66 1.70
tenuitvoerlegging te ge— wel t lI t t niet
lasten van het voorwaar
delijk opgelegde strafdeel

— alternatief voor vervan— zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.29 1.66
gend arrest wel t t)! 1 t niet

— afhandeling in het kader zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.04 1.96
van gratie wel t 1 t 1 niet

gemiddelde score
5 standaarddeviatie

Men kan concluderen dat de voorkeur niet direct uitgaat
naar de drie eerste eodaliteiten. Dat houdt in dat men
voor de politie, of zij nu wel of niet eet de OvJ in
overleg treden, geen taak weggelegd ziet op het gebied
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van toepassing van alternatieve sancties, liet grootste
deel van de respondenten f77Z) is de mening toegedaan,
dat in geval van een politiesepot geen alternatieve
sanctim opgelegd zou moeten worden. De uitspraken van de
verschillende respondentgroepen (zie Bijlage III voor
een uitsplitsing naar respondentgroep per modaliteit)
vertonen enige verschillen. Zo zien functionarissen van
zowel gemeente— als rijkspolitie zeker als er overleg is
geweest met de OvJ wel mogelijkheden om zelf in het kader
van een politiesepot iets in die richting te ondernemen.
Ook de OvJ’s zijn geneigd activiteiten van de politie
iets minder sterk af te wijzen als er daarover met hen is
gesproken. Van een echt positieve houding kan niet ge
sproken worden.
Onvoorwaardelijk seponeren voorafgaand aan het leer— of
werkproject, dat wil zeggen seponeren onafhankelijk van
de afloop van het project wordt vrij unaniem afgewezen
a15 in aanmerking komende modaliteit. Slechts
medewerk(st)ers van instellingen voor gezinsvoogdij en
voogdij zijn hierin iets milder. Duidelijk anders is de
opvatting met betrekking tot de volgende modaliteiten:
onvoorwaardelijke seponering nadat de dienstverlening is
verricht of het leerproject is gevolgd, voorwaardelijke
seponering, schorsing/opheffing van de voorlopige
hechtenis en uitstel van vonnisuijzina.
Bij deze modaliteiten kan de afloop van het project
worden afgewacht voordat een besli5sing behoeft te
worden genomen. Men houdt als het ware een slag om de
are: het verloop van een project (wel of niet succesvol,
wel of niet volgens plan afgewerkt) heeft gevolgen voor
de uiteindelijke wijze van afdoening. Dat impliceert
overigens niet, dat men niet gerust zou zijn op de goede
afloop van een alternatief. Elders in dit rapport zal
blijken, dat men weliswaar enige problemen verwacht bij
de invoering van alternatieve sancties, maar deze zullen
eerder van organisatorische aard zijn, dan te maken
hebben met grote aantallen mislukte dienstverleningen of
leerprojecten.
Duidelijk is dat men zicht wil blijven houden op het ver
loop van de projecten. Bij politiefunctionarissen en
medewerk(st)ers van Raden voor de Kinderbescherming
lijkt meer nog dan bij de overige respondenten de be
hoefte te bestaan dit ‘zicht te houden op’ enigszins te
formaliseren, gezien de sterk positieve houding ten op
zichte van de modaliteit voorwaardelijke veroordeling
onder bijzondere voorwaarden (de bijzondere voorwaarden
zijn in dit geval het verrichten van dienstverening of
het volgen van een leerproject). Dat er dan toch poli
tiefunctionarissen zijn die positief staan tegenover een
alternatieve sanctie in het kader van een politiesepot,
valt mogelijk te verklaren door de wijze van toezicht
houden, die in dat geval door de politie zelf gebeurt.
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Ten aanzien van ‘afzien van het voornemen tenuitvoer—

legging van het voorwaardelijk strafdeel te vorderen

(door de QvJ) dan wel te gelasten (door de rechter)’is

men iets gematigden hoewel de verschillen niet erg

groot zijn.

Een alternatieve sanctie in plaats van vervangend arrest

vindt met name bij de medewerk(st)ers van (gezins)voog—

dij—instellingen veel gehoor, bij de OvJ’s wat minder.

Het meest verdeeld zijn de meningen over de modaliteit

afhandeling in het kader van gratie. De gemiddelde

score 3.02 zegt hier niet zoveel, aangezien er bij veel

respondentroepen zowel personen zijn die hier ‘vierkant’

achter staan als er zeer mterk tegen zijn.01 Bij deze

laatste groep speelt wellicht mee, dat men gratie ‘onder

voorwaarde’ (namelijk het verrichten van dienstverlening

of het volgen van een leerproject) geen echte gratie

vindt. Ook het tijdsbestek kan meespelen. Dit zou dan

ook gelden voor de modaliteiten afzien van het voornemen

tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk opgelegd straf—

deel te vorderen of te gelasten en voor het vervangeiid

arrest. Dit zijn allen fasen waarbij al het een en ander

aan bestaande sanctes heeft plaatsgevonden. Het is moge

lijk dat men in dergelijke ‘late’ fasen in het strafpro—

ces het niet meer geëigend vindt met iets nieuws te

beginnen, of men vindt dat de verdachte bij het niet na

komen van zijn/haar verplichtingen de gevolgen daarvan

dan maar moet ondergaan (vervangend arrest of alsnog

ondergaan van het voorwaardelijk strafdeel). Daarnaast

is het mogelijk dat in een eerder stadium een voorstel

tot een alternatieve sanctie reeds verworpen is.

Uit de in tabel 2 weergegeven schalen wordt duidelijk,

dat men geen duidelijke voorkeur heeft voor het

officiersmodel dan wel het rechtersmodel. Zolang het

oordeel van de rechter wordt gevraagd (in het kader van

het driehoeksoverleg), —en dat vindt 70—80Z van de

respondenten wel noodzakelijk, zo blijkt uit een van de

vragen— kan zowel volgens het officiers— als volgens

het rechtersmodel worden gewerkt. Dpvallend is echter

wel dat, hoewel de kinderrechters afhandeling door de

DvJ niet afwijzen, zij een grotere voorkeur lijken te

hebben voor afhandeling door henzelf, getuige hun score

op met name uitstel van vonniswijzing (1.61).

Vergelijking met het Raamwerk van de Werkgroep Slagter

waarin als modaliteiten het voorwaardelijk sepot, het

uitstellen van de beslissing tot al dan niet vervolgen,

de schorsing van de voorlopige hechtenis en het uitstel

van vonniswijzing worden voorgesteld, leert dat

respondenten echter dit voorstel kunnen staan, maar te

gelijkertijd andere mogelijkheden niet uitsluiten. Het

meest opvallend is dan het onvoorwaardelijk sepot nadat

ei De standaarddeviatie ligt hier vrij hoog: 1.96.
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het project is verricht, aangezien in het Raamwerk werk
zaamheden in het kader van een onvoorwaardelijk sepot
als diversie wordt opgevat en niet als alternatieve
sanctie. Ook werkzaamheden in het kader van het
politiesepot (in overleg met de OvJ) worden door be
paalde respondenten minder sterk afgewezen dan dat in
het Raamwerk gedaan wordt. Feitelijk betekent dat, dat
er naar mening van de respondenten ruimere toepassings—
mogelijkheden voor alternatieve sancties zijn.
Een vergelijking van de uitspraken van respondenten uit
proefarrondissementen met de uitspraken van respondenten
uit de niet proefarrondissementen geeft geen verschillen
te zien.

2.2 straffen en maatregelen
Een ander aspect dat onderzocht is betreft de moge
lijkheden van alternatieve sancties naast of in plaats
van de verschillende straffen en maatregelen uit het be
staande sanctiepakket. Gevraagd werd aan te geven in
hoeverre deze straffen en maatregelen in aanmerking ko
men voor vervanging door een alternatieve sanctie. Van
de respondenen ziet ongeveer 25% de alternatieve
sancties niet zozeer als vervanging van het bestaande
sanctiepakket, maar eerder als een verruieing daarvan.
Hierbij moet worden aangetekend, dat zo’n 45% van de
OvJ’s deze mening is toegedaan. Oeze groep respondenten
lijkt vooral behoefte te hebben aan meer sanctiemoge
lijkheden. Voor andere groepen zoals de medewerkers van
de particuliere instellingen waar minder dan 20% kiest
voor alleen verruiming, geldt wellicht als belangrijkste
argument dat bestaande sancties slecht voldoen.
Van de respondenten die zich wel uitgesproken hebben
voor eventuele vervanging van bestaande sancties door
alternatieve sancties, geven wij in tabel 3 aan in welke
mate bepaalde straffen meer of minder in aanmerking ko
men voor vervanging. Voor onderscheid naar de diverse
respondentgroepen verwijzen wij naar Bijlage IV.
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Tabel 3: Mate waarin straffen en maatregelen voor vervanging door

alternatieve sancties in aanmerking komen.

Straffen schaal X s

— berisping zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 6.81 1.71
wel 1 1 y1 1 niet

— onvoorwaardelijke zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.89 1.77

geldboete wel 1 1 l 1 1 1 niet

— geldboete + voor— zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.32 1.60

waardelijke arrest— wel 1
ly

1 1 niet

straf
— geldboete + voor— zeker 1 2 3 6 5 & zeker 2.25 1.36

waardelijke tucht— wel 1 1 1 niet

school straf
— al dan niet (ge— zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.03 1.29

deeltelijk) voor— wel t 1 1 niet

waardelijke arrest—
straf

— al den niet (ge— zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.09 1.33

deeltelijk) voor— wel t 1 1 niet

waardelijke tucht—
schoolstref

Maatregelen

— strafrechtelijk on— zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 6.36 1.77

dertoezichtstelling wel 1 1 I’ 1 1 niet

— ter beschikking— zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 4.60 1.66

stelling van de wel t 1 II t niet

regering, al dan
— niet voorwaardelijk

bijzondere behande— zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 4.39 1.71

ling, al dan niet wel 1 1 1 1( 1 1 niet
voorwaardelijk

Tabel 3 maakt duidelijk dat het vooral de vrijheids—

straffen en de geldboete zijn, die in aanmerking komen

voor vervanging door alternatieve sancties. De berisping

lijkt daartoe minder aangewezen, vermoedelijk omdat deze

straf een duidelijk pedagogisch karakter kent, en daaros

niet vervangen hoeft te worden door een andere sanctie

met een uitgesproken pedagogisch karakter. Wellicht ook

omdat een de alternatieve sancties een zwaardere straf
vindt dan de berisping, en een een lichtere straf niet

door een zwaardere wil vervangen.
Hoewel de verschillen tussen de diverse respondentgroe—

pen niet erg groot zijn, vallen vooral de lage gemid

delde scores (hetgeen betekent ‘zeer geschikt’) van de
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kinderrechters op bij de vrijheidsstraffen (1.71 bij zo
wel de arreststraf als de tuchtschoolstraf). Dat het
vooral de vrijheinsstratten zijn die in aanmerking komen
om vervangen te worden, staat ongetwijfeld in nauw ver
band met de heersende opvatting, dat de opvoedkundige
waarde van deze sancties niet groot is en er veel nega
tieve aspecten aan vast zitten.
De maatregelen als ondertoezichtstelling, ter beschik
king van de regering stellen en buitengewone
behandeling, acht men minder geschikt om vervangen te
worden. Vooral de rechters en DvJ’s zijn hier tegen ge
kant. Aangenomen mag worden dat men vindt dat er heel wat
aan de hand moet zijn geweest voordat tot een maatregel
besloten wordt; in dergelijke gevallen is een alterna
tieve sanctie te licht, te vrijblijvend of niet passend
voor de aard van de zaak of het kind.

Bovenstaande maakt overigens duidelijk dat het onder
scheid vervanging—verruiming in zekere zin marginaal is.
Men kan niet zeggen dat die straffen en maatregelen die
naar de mening van de respondenten in zeker mate voor
vervanging in aanmerking komen, dan maar uit het sanc—
tiepakket dienen te verdwijnen. Beter is het te zeggen
dat bij verruiming van het sanctiepakket met nieuwe
sancties, de ‘oude’ bestaande sancties in mindere mate
zullen worden opgelegd als gevolg van oplegging van een
‘nieuwe’ sanctie. Men mag echter aannemen dat de ‘oude’
sancties opgelegd blijven worden.

2.2 De dmlicten
In beginsel kan een alternatieve sanctie worden toege
past voor elke vorm van delict. De respondenten hebben
te kennen gegeven dat dit wat hun betreft ook het geval
kan zijn. Wel maken zij bij diverse delicten onderscheid
naar de vorm van de alternatieve sanctie: dienstver
lening of leerproject. In de tabellen 4 en 5 is dit ver
schil te zien.
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Tabel 4: Mate waarin dienstverlening in aanmerking komt bij di

verse delictvormen

Delict Schaal X s

— vermogensdelicten zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.39 1.70

wel 1 1 1 niet

— agressie tegen zaken zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.87 1.50

wel 1 1 1 niet

— agressie tegen zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.28 1.60

personen wel t t t niet

— zedendelicten zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.65 1.83

wel 1 1
II

1 1 niet

— verkeersdelicten zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.40 1.63
wel ‘Kt t t niet

opiumdelicten zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.56 1.35
wel t t tX t t niet

Tabel 5: Mate waarin leerprojecten in aanmerking komen bij di

verse delictvormcn

Delict Schaal Ï s

— vermogensdelicten zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.61 1.71
wel L lït t t 1 niet

— agressie tegen zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.27 1.57

zaken wel 1 t t t niet

— agressie tegen zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.37 1.62

personen wel t t 1 niet

— zedendelicten zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.89 1.79
wel t t t t niet

— verkeersdelicten zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.53 1.65
wel It t t t niet

— opiumdelicten zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.96 1.81
wel t t t t t niet

Voor een uitsplitsing naar de verschillende respondent—
groepen verwijzen wij ook nu weer naar de bijlagen (Bij—
lage V).



Bekijken wij de gemiddelde scores op de door ons ge
noemde delicten, dan vallen de volgende zaken op.
Het opleggen van dienstverlening wordt vooral geschikt
geacht in die gevallen waarin sprake is van agressieve
delicten tegen zaken (vernielingen e.d.). De moge
lijkheid om door eiddel van dienstverlening de aange
richte schade te herstellen heeft bij de overwegingen
wellicht een rol gespeeld. Da relatie tussen de aard van
het delict en de aard van de sanctie kan zo tot uit
drukking komen. Dit laatste vindt 70% van de responden
ten noodzakelijk.
Let wel, dit geldt slechts voor de dienstverlening als
alternatieve sanctie. Bij leerprojecten spreekt slechts
45% zich uit voor het bestaan van dat verband. Hier is
het aantal respondenten, dat zegt dat het vaak moeilijk
zal zijn een direct verband tussen leerproject en delict
te leggen, veel groter.

Aanmerkelijk minder positief is men over het opleggen
van dienstverlening bij zedendelicten of overtredingen
van de opiumwet. Bij deze delicten zijn het vooral de
OvJ’s en functionarisssan van de gemeentepolitie, die
hun bedenkingen hebben.
Hoewel nog niet uitgesproken gunstig liggen de meningen
ten aanzien van zedendalicten en opiumdelicten anders
als het gaat om leerprojecten in het kader van alterna
tieve sancties. Vooral da mening ten aanzien van
zedendelicten is veranderd. Wellicht denkt men bij leer—
projecten aan trainingen en therapiedn (er werd bij de
vragenlijsten een enkele maal opgemerkt, dat de leerpro—
jecten mensen weer ‘gezond’ zou kunnnen maken).

Hâe weinig concreet de invulling van de leerprojecten
tot nu toe ook is, bovenstaande maakt duidelijk dat men
zich er toch een zekere voorstelling van maakt, en dat
men de leerprojecten wezenlijk anders ziet dan de
dienstverlening. Dit wordt ook tot uitdrukking gebracht
in de antwoorden op de vraag of er een direct verband
dient te bestaan tussen de ernst van het delict en de
duur van de alternatieve sanctie. Ruim 80% van de
respondenten is van mening dat er een dergelijk verband
dient te bestaan als het om dienstverlening gaat. Met
andere woorden: de ernst van het delict zou bij dienst
verlening moeten worden uitgedrukt in het aantal
opgelegde uren.
Zijn daarentegen de leerprojecten in het geding, dan
acht slechts 38Y. van de respondenten een direct verband
tussen ernst van het delict en de duur van het leerpro—
ject wenselijk. Bij velen bestaat de overtuiging, dat
het andere factoren zijn, zoals het soort en het karak
ter van het leerproject, die bepalen hoe lang een
leerproject moet duren; de ernst van het gepleegde
strafbare feit speelt een meer ondergeschikte rol.
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2.4 De jongeren
In de vragenlijst hebben wij enige onderwerpen opgeno—
een, die direct de jongeren betreffen. Doel daarvan was
enig inzicht te verkrijgen in welke (groepen) jongeren
wel of niet in aanmerking zouden kunnen komen voor een
alternatieve sanctie.
Voor 70% van de respondenten maakt het niet uit of een
jongere al eerder met justitie in aanraking is geweest;
zowel ‘first offenders’ als ‘recidivisten’ komen voor
dienstverlening of een leerproject in aanmerking.
De resterende 30% heeft zich uitgesproken voor ofwel
‘first offenders’ ofwel ‘recidivisten’. Er is echter een
opmerkelijk verschil als er naar de twee vormen van al
ternatieve sancties wordt gedifferentieerd. Zo vindt
slechts 4% dat uitsluitend recidivisten voor dienstver
lening in aanmerking komen en derhalve 26% uitsluitend
‘first offenders’; bij de leerprojecten is dat respec
tievelijk 12% en 16%. Hieruit mag worden opgemaakt dat
men enige verwachtingen koestert over het mogelijke ef
fect van leerprojecten, en een er meer van verwacht dan
van de dienstverlening.

Dat er in de ogen van veel respondenten eet leerpro—
jecten meer wordt beoogd op het gebied van lange
termijn—effecten, wordt ook op een andere wijze duide
lijk.
Of een jongere al dan niet schoolgaand is mag volgens 80%
van de respondenten geen rol spelen als het gaat om de
keuze voor dienstverlening als alternatieve sanctie.
Gaat het daarentegen os een leerproject, dan is het per
centage respondenten dat meent dat het al of niet naar
schoolgaan geen rol mag spelen lager, nI. 50%. Bij leer—
projecten denkt 45% vooral aan jongeren die niet naar
school gaan. Ongetwijfeld speelt hierbij het idee mee
jongeren door meer scholing betere perspectieven te
bieden en hen zo minder kans te laten lopen op verdere
‘ontsporingen’.
Of een jongere werkt of werkloos is, kan ook een rol
spelen bij het in aanmerking komen voor een alternatieve
sanctie. Ten aanzien van dienstverlening vindt 60% dat
het niet uitmaakt of de jongere werkt of werkloos is.
Volgens 20Y. komen vooral werkloze jongeren in aanmerking
voor dienstverlening.
Dok nu ligt het bij de leerprojecten anders: 63% van de
respondenten meent dat het niet uitmaakt of de jongere
werkt of werkloos is, terwijl 34% van mening is, dat
vooral werkloze jongeren in aanmerking komen voor leer—
projecten. Dok hier zal wellicht hebben meegespeeld, dat
men deze werkloze jongeren in de toekomst op deze wijze
meer kansen hoopt te kunnen geven. Overigens moeten wij
niet voorbij gaan aan het feit dat in de vragenlijst ex
pliciet melding is gemaakt van omscholing als mogelijke
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vorm van een leerproject; juist omscholing wordt ge
woonlijk in direct verband gebracht met werkloosheid.
Verder zal hier en daar het idee bestaan, dat niet—
schoolgaande, werkloze jongeren bij uitstek in aan

merking komen voor welke vorm van alternatieve sanctie

dan ook vanwege de tijd die zij beschikbaar Czouden)
hebben en de mogelijkheid om zo verveling (die nogal
eens als grond voor crimineel gedrag gezien wordt) te
voorkomen.

Wij hebben ook gevraagd in hoeverre jongens meer dan

meisjes in aanmerking zouden komen voor dienstverlening
of leerprojecten, of andersom. De vraag is echter niet
eenduidig gesteld; zij was op te vatten als een

principiele vraag (bv.: ‘bent u van mening dat het ge
slacht van de jongere een rol j1t te spelen?’) of als
praktische vraag (bv.: ‘zal het in de praktijk bij de

keuze voor dienstverlening of leerprojecten uitmaken of

het om een jongen of een meisje gaat?’). Op grond van de
vele toelichtingen, is ons duidelijk geworden dat deze

vraag verschillend is opgevat. Als meest duidelijke lijn

is naar voren gekomen, dat het geslacht van de jongere

niet uit zou moeten maken, maar dat er in de praktijk

niet of nauwelijks van meisjes sprake zal zijn. Daar

naast kon een enkele keer de opmerking genoteerd worden,

dat bepaalde vormen van dienstverlening minder geschikt
zouden zijn voor meisjes, bv. als deze zware lichame

lijke arbeid zouden vergen.

Alternatieve sancties zouden niet geschikt zijn voor

alle leeftijden. In tabel 6 is te zien, dat hoe ouder de
jongeren zijn, des te meer zij in aanmerking komen voor

een alternatieve sanctie. Op een enkele uitzondering na
maakt het daarbij niet uit of het om dienstverlening dan
wel om een leerproject gaat.
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Tabel 6: De mate waarin diverse leeftijdscategorien in aan
merking komen voor een alternatieve sanctie

leeftijd Schaal s

—12 tot 14 jaar zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.17 1.89
wel {,, 1 1 niet

— 14 tot 16 jaar zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.13 1.46
wel 1 1 1 1 niet

—16 tot 18 jaar zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 1.45 0.95
wel II t 1 niet

— l8tot2ljaar zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 1.67 1.06
wel 1 t niet

In Bijlage VI kan een dezelfde leeftijdscategorien aan
treffen, maar dan met de gemiddelde scores per respoti—
dentgroep.
Zoals gezegd maêat het kennelijk niet uit of het om
dienstverlening of om een leerproject gaat. Een uitzon
dering daarop wordt gevormd door de kinderrechters en
OvJ’s. Zij vinden in nog sterkere mate dan bij de dienst
verlening, dat leerprojecten voor de allerjongste cate
gorie (12 tot 14 jaar) niet zo geschikt zijn.
Waarom zijn het vooral de ouderen die in aanmerking
schijnen te komen? Onder meer de leerplicht kan hierbij
een factor van belang zijn. Extra leerprojecten naast de
gewone dagelijkse schoolgang wordt mogelijk als een te
zware belasting gezien. Hetzelfde zou ook kunnen gelden
voor dienstverlening. die buiten de schooluren zou
moeten worden verricht; afgezien nog van eventuele pro
blemen met de arbeidswet.
Een andere mogelijkheid is dat men iedere sanctie, al
dan niet een alternatieve, te zwaar acht voor de jongste
kinderen en dat men de voorkeur geeft aan een standje
door de OvJ, dan wel aan schuldigverklaring zonder toe
passing van een sanctie of aan een berisping door de
rechter, vooral als het om een eerste contact met
justitie gaat.
Tenslotte zijn er nog twee groepen jongeren genoemd, nl.
die met alcoholproblemen en die met druoproblemen.
Daarbij gaat het niet zozeer om het type delict dat zij
gepleegd hebben, maar om hun ‘persoonlijke’ achtergron
den.
Volgens het overgrote deel van de respondenten komen
jongeren met problemen in de alcoholsfeer zeer wel in
aanmerking voor een alternatieve sanctie. Gaat het om
dienstverlening, dan is 80Z die mening toegedaan. Gaat
het evenwel om leerprojecten, dan komt dat percentage
zelfs op 90%. Het vermoeden bestaat, dat sommigen
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ontwenningskuren in dit geval tot de leerprojecten
wensen te rekenen. Bij jongeren eet drugproblemen is
een zelfde trend waar te nemen, hoewel iets minder uit
gesproken. Bijna 65% meent dat deze jongeren in aan
merking kunnen komen voor dienstverlening. Het verschil
met de leerprojecten is hier nog duidelijker: BOX meent
dat deze jongeren wel voor een leerproject in aanmerking
komen. Ook hier zal wellicht gedacht zijn aan o.a.
‘afkick—programma’s’.

2.5 Het verloop
Voor een goed verloop van de alternatieve sanctie moet
aan een aantal voorwaarden worden voldaan. We kunnen het
ook anders zeggen: rond de alternatieve sancties zijn
een aantal taken te onderscheiden, die door ver
schillende personen of instanties zouden kunnen worden
verricht. In deze voorpeiling hebben wij er vier aan de
orde gesteld en daarbij gevraagd wie of welke instantie
men bij uitstek geschikt acht om deze taken te
volvoeren. Genoemde taken zijn: het nemen van het ini
tiatief tot een alternatieve sanctie.°° De bemiddeling
met de projectleveraar Cdat is de persoon, instantie,
organisatie of bedrijf, waar het project verricht/ge
volgd wordt), de begeleidjg van de jongere (de hulp en
steun bij de uitvoering van het project) en de
berichtgeving over de afloop en het verloop van de al
ternatieve sanctie aan de gerechtelijke instanties.
Bij het invullen van de vragenlijst had men de moge
lijkheid per taak drie personen of instanties aan te
kruisen, met tevens een aanduiding van de mate van voor
keur, namelijk le, 2e en 3e keus.

Wij laten hieronder nu eerst de personen en organisa
ties zien, van wie het initiatief tot de alternatieve
sanctie wordt verwacht. Het eerste cijfer geeft aan hoe
vaak de persoon of instantie is genoemd en het tweede
cijfer hoe vaak de betreffende persoon of organisatie de
eerste keus was.

02 Het nemen van het initiatief is niet hetzelfde als
het voorstel doen bij OvJ en/of kinderechter; het
voorstel moet, zoals het Raamwerk zegt, gedaan worden
door de jongere zelf.
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Tabel 7: Van wie moet het initiatief tot een
alternatieve sanctie uitgaan?

Persoon/instantie alg. keus le keus

jongere 358 229
advocaat 326 60
Raad v.d. Kinderbe— 298 94
schermi ng
OvJ 220 80
(gez.)voogdij—instell. 203 38
kinderrechter 174 58
ouders 131 16

De uitkomst lijkt duidelijk: het zijn do jongeren van
wie het initiatief uit moet gaan. Mogelijk is hier ver
warring ontstaan met de richtlijnen uit het Raamwerk,
waar genoemd staat, dat het voorstel van de jongeren
verwacht wordt. Respondenten die het Raamwerk kendeh,
‘behoorden’ derhalve de jongere aan te kruisen voor deze
taak. Ons lijkt het een illusie van de jongeren te ver
wachten, dat zij zelf met het idee komen. Het zal veelal
iemand anders zijn di kennis heeft van de mogelijkheden
omtrent alternatieve sancties en weet hoe een en ander
op gang te krijgen. Tabel 7 laat zien dat verder vooral
de advocatuur, de Raad voor de Kinderbescherming en het
Openbaar Ministerie voor deze taak naar voren worden ge
schoven. De Raad voor de Kinderbescherming is na de
jongere het veelvuldigst als eerste keus genoemd. De po
litie en vrijwilligers worden vrijwel nooit genoemd voor
deze taak, hoewel zij in de vragenlijst wel zijn opgeno
men.

In tabel 6 staat weergegeven aan wie wordt gedacht als
het gaat om de bemiddeling tussen de projectleveraar en
de overige betrokkenen. Een belangrijk deel van deze
taak zal bestaan uit het tot stand brengen van de dienst
verlening of het leeproject. Oat wil zeggen er voor
zorgen dat er ergens (dat is bij de projectleveraar) een
dienstverlening verricht kan worden of een leerprojoct
gevolgd kan worden.
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Tabel 8: Wie zou de bemiddeling tussen projectieve—
raar en andere betrokkenen moeten uit
voeren?

Persoon/instantie alg. keus le keus

Raad v.d. Kinderbescherming 396 206
(gez. )voogdi 5—instelling 393 105
advocaat 207 46
vrijwilligers 173 24
OvJ 134 56

Gaat het om bemiddeling dan is volgens de kinderechters,
officieren van justitie, advocaten en politiefunctiona
rissen de Raad voor de Kinderbescherming de aangewezen
instantie Czo’n 80% van genoemde respondentgroepen heeft
deze voorkeur). Ook de instellingen voor voogdij en ge—
zinsvoogdij hebben een duidelijke, maar minder sterke
voorkeur voor de Raad: bijna 60%. Bij eedewerk(st)ers
van de Raden voor de Kinderbescherming zelf is er minder
behoefte aan die taak, maar geldt het toch nog altijd
voor 55)’. van de respondenten uit deze groep.
Voor het uitvoeren van deze taak komen voor het eerst
vrijwilligers om de hoek kijken. Als eerste keus worden
zij echter zelden genoemd. Ook het Openbaar Ministerie
word hierbij nog genoemd. Opmerkelijk is het, dat het
vooral politiefunctionarissen zijn die daaraan de voor
keur geven. Wellicht achten zij het noodzakelijk dat
een en ander een officieel karakter draagt.
Rechter, politie, jongere en ouders worden niet of nau
welijks genoemd.

De derde door ons genoede taak is die van de begeleiding.
Uit tabel 9 zal blijken, dat dit bij uitstek een taak
voor hulpverleners is. Maar ook de projectleveraars ko
men nu in beeld. Voor de justitiele autoriteiten ziet
men hier geen taak weggelegd.

Tabel 9: Wie zou de begeleiding bij de uitvoering van de
alternatieve sanctie moeten geven?

Persoon/instantie alg. keus le keus

(gez.)voogdij—instelling 436 181
vrijwilligers 305 51
projectleveraars 303 110
Raad v.d. Kinderbescherming 283 114
ouders 125 37
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Behalve professionele hulpverleners zijn het ook vrij
willigers die hier een taak zouden kunnen vinden. Ver
moedelijk vanwege de aard van bepaalde projecten ziet
men projectleveraars, die in de vragenlijst bij deze
taak voor het eerst zijn opgenomen relatief veel als be
geleiders. Een minderheid lijkt de ouders uitdrukkelijk
te willen betrekken bij de uitvoering van alternatieve
sancties. Niet—hulpverleners als de rechter, de OvJ, de
advocaat en de politie acht men slechts in incidentele
gevallen voor deze taak in aanmerking komen.

Tenslotte de berichtgeving aan de justitiele autori
teiten. Wie vindt men de meest aangewezen instantie om
over het verloop van de alternatieve sanctie te rappor
teren. In tabel lB laten wij dit zien.

Tabel 10: Wie zou de berichtgeving moeten verzorgen?

Persoon/instantie alg. keus le keus

Raad v.d. Kinderbescherming 359 190
(gez. )voogdij—instellingen 353 123
projectleveraars 335 114
vrijwilligers 164 18
jongere 114 31
advocaat 112 21

Het zijn eet name de kinderrechters, Ovi’s en advocaten,
die kiezen voor de Raad voor de Kinderbescherming als
berichtgever. Ook medewerk(st)ers van de Raden hebben
die voorkeur uitgesproken, zij het in iets minder sterke
mate: 67% tegen ongeveer 802 van de rechters, officieren
en advocaten. Medewerk(st)ers van instellingen voor
voogdij en gezinsvoogdij kiezen meer voor zichzelf als
het om deze taak çaat; ook de jongeren noemen zij rela—
tiet vaak. De projectleveraars als mogelijke berichtge—
vers worden door alle respondentgroepen genoemd, met een
duidelijke ‘piek’ bij de advocaten en de gemeentepoli
tie. Deze twee laatste groepen kiezen dus in sterkere
mate dan de overige respondentgroepen voor de projectle—
veraars als berichtgevers. Wanneer advocaten worden
gekozen als potentiele berichtgevers, dan gebeurt dit
hoofdzakelijk door advocaten zelf en medewerk(st)ers van
Raden voor de Kinderbescherming.

Bekijken wij de vier taken gezamenlijk, dan kunnen wij
de volgende conclusies trekken.
De Raden voor de Kinderbescherming en de instellingen
voor voogdij en gezinsvoogdij hebben in de ogen van veel
respondenten (waaronder de justitifle autoriteiten en de
advocatuur) een ‘voortrekkersfunctie’ bij de gang van
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zaken rond alternatieve sancties. Bij de (gezins)voog—
dij—instellingen ligt het accent iets meer op do
hulpverlening, bij de Raden voor de Kinderbescherming
wat meer op de organisatie en contr6le (bemiddeling en
berichtgeving). De projectieveraars zitten daar als het
ware tussenin: zowel wat de begeleiding als wat de
berichtgeving betreft. Dat hoeft geen verbazing te
wekken, daar zij immers direct betrokken zijn bij de in
dividuele dienstverlenings— of leerprojecten. Voor
diverse taken worden vrijwilligers genoemd; zij zijn
echter zelden eerste keus. Het is niet onwaarschijnlijk
dat zij nog zo vaak genoemd worden, omdat zij in de vra
genlijst zijn opgenomen en zo gesuggereerd is dat
bepaalde taken voor hen weggelegd zouden kunnen zijn.
Overigens, wij moeten nog vermelden dat door rmsponden—
ten uit de proefarrondissementen een aantal malen de
coördinator (degene die de experimenten in de proefar—
rondissementmn zal coördineren) is genoemd voor het ver
vullen van bepaalde taken.°3 In de praktijk van de
experimenten zal het er op neer komen, dat deze inder
daad veel van die taken zal verrichten. Dat wij de
coördinator niet in de vragenlijst hebben opganoman,
komt doordat wij graag een indruk wilden krijgen van het
‘type’ instantie, dat men het meest in aanmerking vond
komen. Bijna 70% van de respondenten meent, dat de bege
leiding en berichtgeving heel goed door persoon of
instelling verricht kan worden. Dit geldt echter niet
voor alle respondentgroepen. Officieren van justitie en
medewerk(st)ers van Raden voor de Kinderbescherming en
(gezins)voogdij—instellingen zijn hierin nog wel over
wegend positief, maar de verhoudingen liggen anders:
niet 70%, maar 50—60% meent dat het door 6n en dezelfde
persoon op instelling uitgevoerd kan worden.

2.6 Problemen
Gevraagd naar de mening of men problemen verwachtte bij
de invoering van alternatieve sancties, gaf zo’n 85% van
de respondenten te kennen dat dit inderdaad het geval
is. Bij de medewerk(st)ers van de Raden voor de Kinder
bescherming en de instellingen voor voogdij en gezins—
voogdij lig4 dit percentage nog aanmerkelijk hoger: 93%.
Bij de advocaten daarentegen wat lager: 78%. Problemen
verwacht men vooral op de volgende terreinen (daarbij is
er niet of nauwelijks men onderscheid tussen dienstver
lening en leerprojmctmn):

° Op het moment dat dit vooronderzoek gehouden worden,
waren de proefarrondissmmmnten nog niet officieel be
kend. Van een aantal arrondissementen was wel bekend,
dat zij het vermoedelijk zouden worden en waren da
voorbereidingen in volle gang.
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• de begeleiding zal problemen opleveren;

• er zijn te weinig projecten voorhanden;

• de organisatie van de alternatieve sancties is niet
eenvoudig.

Een klein aantal respondenten heeft daar nog aan toege
voegd, problemen in de financiöle sfeer te verwachten:
vergoedingen van coördinatoren en andere betrokkenen.
De meningen zijn verdeeld over de vraag of er problemen
zullen komen als gevolg van verzet van de openbare
mening. Hetzelfde geldt voor de contrle op de uit
voering van de alternatieve sancties. Sommigen ver
wachtten zeker problemen. Ten aanzien van de berichtge
ving aan de gerechtelijke instanties worden veel minder
problemen verwacht.
Wat de leerprojecten betreft is er nog enige onzekerheid
of er voldoende geschikte kandidaten zullen zijn: met
andere woorden het is niet zonder meer duidelijk dt
alle jongeren in aanmerking kunnen komen voor leerpro—
jecten. De verwachting dat er onvoldoende projecten
voorhanden zullen zijn is het sterkst bij de Raden voor
de Kinderbescherming en de instellingen voor voogdij en
gezi nsvoogdi j.
Het zijn vooral de kinderrechters en de DvJ’s die zo hun
twijfels hebben over de uitoefening van de contrtle op
de alternatieve sancties. Voor de kinderrechters geldt
hetzelfde als het om de berichtgeving gaat.
Daarentegen zijn het vooral de medewerklst)ers van de
(gezins—)voogdij—instellingen die verwachten dat de pu
blieke opinie zich zal richten tegen de alternatieve
sancti es.
Alle respondentgroepen zijn verder ervan overtuigd, dat
als zich problemen zullen voordoen, deze in eerste in
stantie het sterkst zullen zijn op het gebied van de or—
gani sati e.

Wanneer er alternatieve sancties zijn opgelegd, kunnen
zich uiteraard ook problemen voordoen tijdens de pro
jecten. Dp onze vraag of er een andere straf moet worden
opgelegd wanneer door toedoen van de jongere zelf een
dienstverlening of leerproject mislukt, antwoordde 86Z
van de respondenten bevestigend. Een kwart van alle
resrondenten afkomstig uit alle geledingen lichtte dat
toe met te zeggen dat het anders een te vrijblijvende
kwestie zou worden. Dit sluit weer aan bij de vrijwel
unanieme afwijzing van het onvoorwaardelijk sepot voor
afgaand aan de projecten als mogelijke toepassingsmoda—
Ii tmi t.
Slechts 50 respondenten (SX) zijn van mening dat er in
een dergelijk geval geen straf zou moeten volgen. Bijna
de helft van deze groep wordt gevormd door medewerk—
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(st)ers van instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij.
Van 6% van de respondenten is niet bekend hoe zij hier
over denken.

2.7 Het karakter van de alternatieve straf
Tweederde van de respondenten meent dat de alternatieve
sanctie een straffend karakter moet dragen. Bijna alle
respondenten (96%) menen dat de alternatieve sanctie een
opvoedend karakter moet dragen. Deze uitspraken geven
aan dat er geen sprake is van een tegenstelling tussen
die twee eigenschappen, maar dat zij naast elkaar kunnen
bestaan, zij het dat aangenomen mag worden dat bij al
ternatieve sancties de nadruk ligt op het opvoedend
aspect.
Bezien naar de respondentgroepen zijn de meningen niet
eensluidend. Zo vindt 90% van de OvJ’s, dat een alterna
tieve sanctie een straffend karakter dient te dragen te
gen slechts 58% van de kinderrechters. Ook de politie
functionarissen scoren hier relatief hoog: 85%, terwijl
dat voor de Raden voor de Kinderbescherming, de in
stellingen voor gezinsvoogdij en voogdij en de advocaten
op respectievelijk 70%, 65% en 75% ligt.
Gaat het om het opvoedend karakter van de alternatieve
sanctie, dan zijn er geen verschillen tussen de respon—
dentgroepen te vinden.
Volgens de respondenten zou het straffend karakter hij
voorkeur moeten bestaan uit het duidelijk maken dat n&z
stelde regels worden gehandhaafd. Voor de kinderechters
telt zeer zwaar dat er genoagdoening aan de samenleving
wordt verschaft, evenals genoegdoening aan het slachtof—
for.

Voor de medewerk(st)ers van de instellingen voor voogdij
en gezinsvoogdij komt het pedagogisch karakter van de
alternatieve sanctie het beste tot uitdrukking als deze
sanctia een positief zelfbeeld bij de jongere bevordert.
Alle respondenten achten het in dit kader van belang,
wanneer de sanctim de jongere de gevolgen van zijn/haar
gedrag laat inzien door confrontatie met de toegebrachte
schade/leed. Een ander belangrijk opvoedend aspect van
do alternatieve sanctie acht men aanwezig, wanneer de
sanctie de jongere leert zich in praktische werk
zaamheden en in het sociale verkeer beter te handhaven.

2.8 Opmerkingen
Naast het invullen van de vragenlijst werd door ongeveer
40 respondenten nog een aantal opmerkingen gemaakt met
betrekking tot het verschijnsel alternatieve sancties.
Om grote lijnen van deze opmerkingen zullen wij,
geplitst in twee categorie6n weergeven.
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Enerzijds is er een groep respondenten die principiBle

bezwaren en twijfels heeft ten aanzien van de invoering

van alternatieve sancties als zodanig, somtijds nader
gespecificeerd naar een bepaalde vorm: dienstverlening

of leerproject.
Anderzijds is er een groep respondenten, die meent dat

het opleggen van alternatieve sancties wel zou kunnen,
mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Bezwaren en twijfels ten aanzien van alternatieve
sancties

• Sommige respondenten zijn van mening dat binnen het
justitidle kader niet aan hulpverlening gedaan mag

worden. Het aloude discussiepunt doet ook hier haar

intrede; hulp en recht dienen van elkaar gescheiden

te blijven. Hierop aansluitend wordt ook gezegd, dat

indien de hulpverlening ten dienste staat van
justitie, het gevaar niet irreel is dat de belangen
van de jongeren op de tocht komen te staan, en dit

ten gunste van justitie.
Wellicht ligt hieraan de vrees ten grondslag, dat
ten gevolge van het feit dat steeds meer hulpverle—

ningsinstellingen worden opgenomen binnen het ge
rechtelijk kader, het terrein waarover justitie
contr8le uitoefent steeds groter wordt. Daar waar

vroeger de grenzen van die contrle duidelijk te
trekken waren, blijken deze nu te vervagen.

• Andere respondenten menen dat door de invoering van

de alternatieve sancties de rechtsongelijkheid al
leen maar toeneemt. Deze vrees is vermoedelijk geba

seerd op de onduidelijkheid die er momenteel bestaat

omtrent de straf of maatregel, waarvoor de nieuwe
sanctievorm in de plaats zou kunnen komen.
Overigens hoeft het bestaan van een wettelijk kader,
waarbinnen de alternatieve sanctie opgelegd kan
worden, ook geen garantie te zijn voor rechtsgelijk—
heid. Het is immers niet ondenkbaar dat tengevolge
van de steeds toenemende samenwerking tussen hulp
verleningsinstanties en justitile instanties, er
ook meer jongeren onder toezicht van justitie te
recht zullen komen. Bij de zogenaamde intermediate
treatment—projecten in Engeland komen zowel

delinquente jongeren als ‘risico—jongeren’ terecht.
Verder bestaat er ook de mogelijkheid dat de inter—
ventiegraad, dat wil zeggen de mate waarin door
justitie wordt ingegrepen, kan toenemen voor een be
paalde groep jongeren, die voor het bestaan van de
alternatieve sancties niet in het systeem zou zijn
opgenomen.
Beide mogelijke verschuivingen, nI. de toename van

het aantal jongeren binnen de justitiéle contrtle en
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de verhoging van de interventiegraad ten aanzien van
bepaalde jongeren, worden vaak vermeld onder de
termen ‘aanzuigende werking’ of ‘net—widening ef
fect’.

Door enkele respondenten wordt gewezen op de weinig
vernieuwende inbreng van de alternatieve sancties.
Het zou veeleer ‘een nieuwe jasje zijn voor ge
dwongen hulpverlening’, zo zegt men.
Men zou kunnen veronderstellen dat hier naar de bij
drage verwezen wordt, die de alternatieve sancties
leveren tot de humanisering van het strafrecht. Dit
zou een goede legitimering zijn voor de oplegging
ervan en waardoor men de ogen gesloten kan houden
voor de noodzaak ven een structurele hervorming van
het strafrecht. Alternatieve sancties brengen geen
structurele hervorming met zich cce, zo wordt
gezegd. Aansluitend hierbij wordt gesteld dat de
oorzaken van het delinquente gedrag, zoals slechte
huisvesting, gebrekkige ontspanningsmogleijkheden,
werkloosheid etc. niet aangeroerd worden.

• Van een andere orde is de opmerking, dat zolang er
voor bepaalde groepen jongeren die geen delict
pleegden, weinig of geen faciliteiten bestaan, het
opleggen van leerprojecten aan delinquente jongeren
te veel doet denken aan het belonen van het
dcli ctgedrag.
Misschien is dit ook wel een van de belangrijkste
redenen waarom een tamelijk grote groep respondenten
(van degenen die opmerkingen formuleerden) zich af—
zette tegen de leerprojecten als alternatieve sanc—
tie. Een enkeling gaf hiervoor een andere verkla
ring. Volgens hem is het ontoelaatbaar dat de
rechterlijke macht via leerprojecten invloed zou
uitoefenen op het priv&leven van de jongeren. Er
wordt zelfs gewaarschuwd voor misbruik van deze
sanctievorm in slechte tijden (‘hersenspoeling’).

• De bezwaren die worden gekoesterd tegen dienstver
lening zijn van een andere aard. Wat het meest voor
komt, is de vrees dat dienstverlening, vooral in
tijden van crisis, beschikbare arbeidsplaatsen in
beslag zal nemen. De belangen van de werkloze jon
geren zullen hier afgewogen dienen te worden tegen
die van de jongeren, die een delict pleegden. An
deren zien in dienstverlening een —af te keuren—
vorm van dwangarbmid.

Voorweerden . .. . .. .

• Wat de een als een principieel bezwaar ziet, wordt
door de ander als een essentiële voorwaarde be—
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schouwd, die gekoppeld moet worden aan de alterna
tieve sancties.
Zo vinden enkele respondenten de samenwerking tussen
de justitiële autoriteiten en de hulpverleningsin—
stanties juist wel noodzakelijk, willen de nieuwe
sanctievormen niet tot mislukking gedoemd zijn. Al
leen dan is een effectieve controle mogelijk. Con—
trole is geen taak voor hulpverleningsinstanties.

• Een andere algemene voorwaarde die geformuleerd
wordt, is de duidelijkheid die de jongere moet
hebben omtrent zijn situatim, alsook een goede bege
leiding tijdens de uitvoering van de dienstverle—
nings of leerprojecten.

• Voor dienstverlening in het bijzonder geldt, dat de
ze nooit ten koste mag gaan van de schoolopleiding
en de ontspanning van de jongeren.

• Bij leerprojecten wordt opgemerkt, dat gezien de
specifieke aard van de jongeren die deze projecten
zullen moeten volgen (nI. geringe motivatie en een
andere senctie als stok achter de deur), er een be
roep moet kunnen worden gedaan op onderwijsvormen
die hierin gespecialiseerd zijn. Bovendien dienen
deze leerprojecten aan te sluiten bij het niveau van
de jongeren, zo wordt gezegd.
Een enkeling spreekt zich uit over de financiöle
kant van de zaak en meent dat dit voor rekening van
de verdachte moet komen. Enkele van deze voorwaarden
zijn ook als zodanig in het Raamwerk opgenomen.
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3 SAHENVATTING EN CONCLUSIES

FASEN IN HET STRAFPROCES
In het Raamwerk waarin richtlijnen zijn gegeven voor de
opzet en uitvoering van de experimenten met alternatieve
sancties, staat te lezen: “De toepassing van de alterna
tieve sanctie dient te gebeuren in het kader van:

• een voorwaardelijk sepot

• een uitstel van beslissing tot al dan niet vervolgen

• een schorsing van de voorlopige hechtenis

• een uitstel van vonniswijzing

Op basis van de voorpeiling mag worden aangenomen, dat
dit inderdaad de fasen zullen zijn, waarin de alterna
tieve sancties zullen worden toegepast. Het zullen
echter niet de enige zijn; rekening moet worden gehouden
met toepassing van alternatieve sancties in het kader
van:

• een onvoorwaardelijk sepot nadat het leer— of werk
project is afgerond

• een voorwaardelijke veroordeling onder bijzondere
voorwaarden

Dat er veel alternatieve sancties door de politie zullen
worden opgelegd, valt niet te verwachten. Dit ondanks
het feit dat het politiesepot in overleg met de DvJ, min
der sterk wordt afgewezen dan het politiesepot zonder
overleg en da onvoorwaardelijke seponering voorafgaand
aan het leer— of werkproject. Weliswaar zijn het poli
tiefunctionarissen die nog het minst afwijzend staan
tegenover deze mogelijkheid, maar wanneer het gaat om
het toekennen van taken voor een goed verloop van de al
ternatieve sanctie (zie 2.4), worden taken als
initiatiefname en bemiddeling zelden of nooit aan poli
tiemensen toebedacht, ook niet door henzelf. Overigens,
de praktijk zal uitwijzen of bovenstaande veronder
stellingen bewaarheid worden.
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In het raamwerk wordt geen voorkeur uitgesproken voor

het officiers— dan wel het rechtersmodel. Op grond van

het vooronderzoek is het moeilijk te voorspellen of er
gedurende de experimenten een ontwikkeling zal zijn in
de richting van een bepaald model. Wel is het zo dat de
kinderrechters zich in de enqute voorstanders hebben
getoond van fasen, waarin de beslissing aan hen is. zon
der overigens negatief te staan tegenover de fasen, die
gewoonlijk tot het officiersmodel worden gerekend. De
vraag is echter hoe zinvol het is te onderscheiden naar
rechters— of officiersmodel, aangezien in veel gevallen
een voorlopige beslissing valt in het ‘driehoeksover—
leg’. In die gevallen is het oordeel van de
kinderrechter reeds naar voren gekomen.
Aangezien niet overal het ‘driehoeksoverlag’ functio
neert, zullen de experimenten veel duidelijk maken, zo
als de verschillen die tussen de diverse proefarrondis—
sementen zullen blijken te bestaan.
Een laatste opmerking over de fasen in het strafproces
betreft de medewerk(st)ers van instellingen voor voogdij

en gezinsvoogdij. Worden hun gemiddelde scores verge
leken met die van de overige respondentgroepen, dan ziet
men bij vrijwel alle fasen een meer positieve waardering
bij deze respondenten. Onzes inziens klinkt hierin de
positieve houding ten opzichte van alternatieve sancties
door, welke inhoudt dat in welke fase dan ook een alter
natieve sanctie meer voorkeur verdient dan een van de

bestaande sanctievormen.

STRAFFEN EN MAATREGELEN
Wij mogen aannemen dat van het bestaande sanctiepakket
vooral de vrijheidsstraffen en de geldboete vervangen
zullen worden door een alternatieve mancie.
Overigens, 25% van de respondenten sprak zich niet zo
zeer uit voor vervanging van de bestaande sancties door
alternatieve sancties, maar voor verruiming ven be
staande pakket met alternatieve sancties. Dit kan bete
kenen, dat men meer mogelijkheden wil hebben; dat de
bestaande mogelijkheden te gering in aantal zijn en te
weinig differentiatie kennen.
Het kan echter ook betekenen, dat men de mogelijkheid
wil hebben in bepaalde zaken sancties op te leggen,
waarin dat eertijds niet gebeurd zou zijn. Daar zou dus
sprake zijn van een aanzuigende werking van de alterna
tieve sancties: meer jongeren dan voorheen krijgen een
sanctie opgelegd.

DELICTEN
In beginsel komen alle soorten delicten in aanmerking
als het gaat om het opleggen van een alternatieve sanc—
tie. Dat wordt ook in het raamwerk zo opgemerkt. Op grond
van de voorpeiling kunnen wij de verwachting uitspreken,
dat dit voor zedendelicten en overtredingen van de
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opiumwet minder vaak het geval zijn. Vooral oplegging
van dienstverlening zal in dergelijke gevallen weinig
voorkomen. Wanneer men zou kiezen voor een alternatieve
sanctie, ligt het in de lijn der verwachtingen dat het de
vorm van een leerproject zal hebben. Mits dergelijke
projecten voorhanden zijn; en dat is iets waar nog enige
twijfml over bestaat (zie 2.6).

AI.COHOL EN DRUGS
Wat te zien is bij de delicfen, is ook waar te nemen bij
da jongeren die eventueel in aanmerking komen voor een
alternatieve sanctie. Jongeren met een ‘problematische’
achtergrond (hier opgevat els jongeren met alcohol— of
drugproblemen) worden niet zonder meer afgewezen voor
alternatieve sancties, maar de voorkeur gaat in
dergelijke gevallen uit naar learprojecten en minder
naar werkprojecten. Wij zeiden het al eerder: van de
leerprojecten wordt iets anders, iets ‘meer’ verwacht
dan van de werkprojecten. Dit zal ook de reden zijn waar
om voor wat betreft de duur van de alternatieve
sancties, de respondenten bij leerprojecten minder
strakke regels (minder in direct verband met de ernst
van het delict staande regels) wensen te hanteren dan
bij werkprojecten. Bovendien hoeft de aard van de leer—
projecten minder direct gerelateerd te zijn aan de aard
van de delicten.

SCHOOL/WERK
Bepaalde uitkomsten van het vooronderzoek wijzen in de
richting, dat werkloze, niet naar schoolgaande jongeren
eerder dan werkende of schoolgaande jongeren in aan
merking komen voor een alternatieve sanctie, en dan
vooral voor leerprojecten. Toch is het overgrote deel
van de respondenten van mening, dat dit soort zaken geen
rol behoort te spelen. De praktijk zou wel eens anders
kunnen zijn. Een vergelijking met de experimenten eet
dienstverlening voor volwassenen leert, dat daar vooral
de werklozen veelvuldig dienstverlening hebben gedaan en
vaak ook meer uren opgelegd gekregen hebben.
Het evaluatie—onderzoek zal te zijner tijd duidelijkheid
kunnen verschaffen in hoeverre een en ander misschien
leidt tot verschillen in het straftoemetingsbeleid.

FIRST DFFENDERS/RECIDIVISTEN
Of er een tendens waar te nemen zal zijn in de richting
van meer alternatieve sancties voor ‘first offenders’
dan voor ‘recidivisten’ of andersom, valt op dit moment
moeilijk te zeggen. Veelal zal hierbij de aard en de
ernst van het gepleegde delict een factor van belang
zijn, maar ook de wijze van afdoening van eerdere
delicten. Toch is ook hier weer iets op te eerken over
het eventuele lange termijn effect van de leerprojecten.
Bij leerprojecten wordt nI. meer gekozen voor ‘uit—
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sluitend rbcidivisten’ dan voor ‘uitsluitend first
offenders’. Lange termijneffecten zouden in dit eeval
mogelijk gedragsverenderingen bij de jongeren in kunnen
houden.

LEEFTIJD
De praktijk zal moeten uitwijzen of het inderdaad de
groep oudere jongeren (16 tot 21 jaar) zal zijn, die de
alternatieve sancties opgelegd krijgt. Hoewel de
meningen nogal verdeeld zijn (voor al bij de groep 12 tot
14 jarigen) lijken de jongsten (12 tot 16 jaar) in de
ogen van de respondenten minder geschikt.

PRDBL EllEN
Invoering van alternatieve sancties zal niet geheel zon
der problemen geschieden, zo luidt de verwachting. Deze
problemen bevinden zich vooral op het gebied van de or
ganisatie en de begeleiding. Enerzijds is men bevreesd
te weinig geschikte leer— en werkprojecten te kunnen
vinden, anderzijds voorziet men ook problemen op het
terrein van de begeleiding. Ten aanzien van de bericht
geving, die in voel gevallen een bepaalde vorm van
contrMe zal inhouden, worden niet of nauwelijks pro
blemen verwacht.

TAKEN
Dat betekent overigens niet dat men voor dergelijke ta
ken geen geschikte personen of instanties op hot oog
heeft. Drie groepen worden frequent genoemdt de Raden
voor de Kinderbescherming, de instellingen voor voegdij
en gezinsvoogdij en de projectleveraars. Dok vrijwilli
gers en advocaten worden eeerdere malen genoemd.
Incidenteel is er sprake van de jongeren en hun ouders.
Toch zijn wij op basis van deze gegevens niet in staat
voorspellingen te doen over welke instanties bepaalde
taken uiteindelijk voor hun rekening zullen namen. De
laatste ontwikkelingen in de proefarrondisscmenten
wijzen erop, dat dit plaatselijk erg kan verschillen.
Niet in alle proefarrondissementen neemt de Raad voer de
Kinderbescherming zo’n centrale plaats in als door veel
respondenten wordt gesuggereerd.
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DEEL XI
—enige leerprojecten—
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t NL EX DX NG

In dit tweede deel van het rapport worden enkele leer—
projecten in Engeland en de Verenigde Staten beschreven

en in het juridisch kader van die landen geplaatst.

Verder wordt er ingegaan op een dienstverleningsproject
in Nederland, waarin het leeraspect een proeinente

plaats heeft ingenomen.
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LEERPROJECTIN IN ENGELAND

1.1 Juridisch kader
De alternatieve sancties voor jeugdigen in ons land doen
wat hun vorm betreft sterk denken aan enkele sancties
waarover de Engelsen beschikken. In Nederland kennen
wij twee vormen: werkprojecten of dienstverlening en
leerprojecten (zie deel 1, hoofdstuk 1).
Dienstverlening lijkt sterk op de Engelse “Community
Service Order” (C5O), die daar sinds 1972 aan volwasse
nen kan worden opgelegd. Zowel in Nederland als in Enge
land bestaat er reeds enige vertrouwdheid met
dienstverlening als sanctievorm voor volwassenen. Bij
dienstverlening voor minderjarigen is dat nog nauwelijks
het geval, hoewel dearvoor in Engeland sinds 1982 wel
een wettelijke basis is. In Nederland wordt eerst twee
jaar geëxperimenteerd, voordat besloten wordt een
wettelijke basis te geven.

Wat betreft het experimenteren geldt het zelfde voor de
laerprojecten. Deze leerprojecten, die gericht zijn op
het vergroten van de sociale vaardigheden en de sociale
weerbaarheid van de jongere, zijn inhoudelijk sterk ver
gelijkbaar met de Engelse “Intermediate Treatment” (IT),
die in het kader van een ‘supervision order’ opgelegd
kan worden.
De term ‘intermediate treatment’ treft men voor het
eerst aan in de Government White Paper ‘Children in
trouble’ van 1968.
Tegen de achtergrond van een steeds toenemende crimina—
liteit die men met het bestaande sanctiepakket niet meer
in de hand weet te houden, wordt gezocht naar andere
maatregelen en sancties die tegemoet komen aan de be
hoeften van jeugdige delinquenten. Drie ideeën, voort—
spruitend uit het welzijnsdenken van de jaren ‘60,
hebben de IT—gedachte gestimuleerd (Junger—Tas, 1982):

• jeugdige delinquenten moeten niet gestraft worden,
maar dienen hulp te krijgen van maatschappelijk wer
kers;
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• locale voorzieningen in plaats van landelijke dienen
bij voorkeur voor jeugdige delinquenten getroffen te
worden;

• ambulante maatregelen in de gemeenschap zijn te ver
kiezen boven plaatsing in —ver afgelegen— inrich—
ti ngen.

De White Paper ‘Children in trouble’ vat deze ideeen op
de volgende wijze samen (Thorpe, 1978): “.... come form
or forms of IT should be available to the Court, allowing
the child to remain in his own home but bringing also
into contact with a different environment”.
Hieruit blijkt dat IT als alternatief voor residentile
hulpverlening wordt voorgesteld. Behalve het welzijns—
denken, hebben ook bezuinigingsoverwegingen een belang
rijke rol gespeeld bij de tot standkoming van IT.

In 1969 krijgt de filosofie die ten grondslag ligt aan de
White Paper, gestalte in de “Children and Young Persons
Act” (CYPA). Twee belangrijke aspecten van het straftoe—
metingsbeleid worden in deze wet vastgelegd (Marshall,
1978):

• er wordt naar gestreefd het aantal jongeren die
voordien aan een starfrechtelijke procedure onder
worpen werden, terug te dringen door gebruik te ma
ken van niet—justitiële wegen. Jongeren van 10 tot
14 jaar die een delict gepleegd hebben, zullen nog
slechts in aanmerking komen voor een ‘care
proceeding’ (kinderbeschermingsmaatregel) op voor
waarde dat het kind in een toestand van ‘in need of
care and controle’ verkeert en er zonder tussenkomst
van de rechter hieraan niet tegemoet gekomen zal
worden. Alleen jongeren ouder dan 14 jaar komen in
aanmerking voor ‘criminal proceedings’ (straf
rechtelijke vervolging). Het aantal ‘criminal
proceedings’ dient drastisch af te nemen. Slechts in
die gevallen waerin de ‘prosecutor’ (vervolgingsamb—
tenaar) meent, dat een niet—justitiële aanpak voor
een bepaalde jongere niet gebigend is, kan de pro
cesgang vervolgd worden;

• een vermindering van het aantal strafrechelijke pro
cedures tegen minderjarigen hoopt men te realiseren
door een herverdeling van bevoegdheden. De uit
voering van en rapportage over de kinderbe—
schermingsmaatregelen, die voorheen in handen lagen
van het Home Dffice (een combinatie van het Mini ste—
rie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse
Zaken), worden nu overgeheveld naar de plaatselijke
overheden onder de koepel van het Social Services
Department.
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Deze twee aspecten van de CYPA ‘69 hebben voor het be
staande sanctiepakket de volgende consequenties (Adams
e.a., 1981):

• waar vroeger ‘Probetion’ (het toezicht bij een voor
waardelijke veroordelig) in handen lag van het Home
Office, komt dit nu in handen van de Social Services
Department, nl. de plaatselijke sociale diensten.
In plaats van ‘Probation’ spreekt men nu van
‘Supervision Order’ (maximum duur 3 jaar);

• de ‘Approved Schools’ (inrichtingen die een zekere
scholing boden onder toezicht van het Home Office)
maken plaats voor ‘Community Homes with education on
the premises’ (CHE’s). In deze tehuizen worden kin
deren geplaatst met een ‘Care Order’ (kinderbe—
schermingsmaatregel vergelijkbaar met onze
ondertoezi chtstell ing);

• de ‘Oetention Centres’ waar jongeren van 14 tot 17
jaar door de rechter naar toe gestuurd worden voor
tuchtschoolstraf van maximaal 3 maanden, zouden ver
dwijnen bij de invoering van IT;

• de minimum leeftijd van jongeren die in aanmerking
komen voor een ‘Borstal’ (een strafinrichting waar
jongeren voor minimaal 9 maanden en maximaal 2 jaar
geplaatst kunnen worden) wordt verhoogd naar 15—17
jaar.

Naast genoemde wijzigingen is er een nieuwe maatregel
gecreaerd: ‘Intensive Supervision Order’. Aan de ‘Su—
pervision Order’ worden voorwaarden gekoppeld, die de
jongere op verzoek van zijn/haar ‘Supervisor’ dient na
te leven. 0e ‘Supervisor’ beslist over de mate waarin
een jongere deel zal nemen aan bepaalde activiteiten;
over de inhoud en vorm van deze activiteiten geeft de wet
geen uitleg (Thorpe, 1978). Het zijn deze activiteiten
waarop met de term ‘Intermediate Treatment’ gedoeld
wordt.
Om IT slaat els het ware een brug tussen de “Supervision
Order” (waarbij het kind thuis blijft) en de “Care
Order” (waarmee een tehuisplaatsing gepaard gaat). Het
is een vorm van behandeling waarbij zowel van facili
teiten van residentile als van ambulante aard gebruik
gemaakt wordt. Het is de bedoeling jongeren nieuwe
attitudes en vaardigheden bij te brengen, waardoor bij
beeindiging van het IT—project de kans op het plegen van
delicten verkleind zal zijn. Controle op de naleving van
de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de “supervision
order” (i.e. IT) ligt bij de “Supervisor”.
Bij IT dient men gebruik te maken van bestaande facili
teiten, die ook open staan voor jeugdigen die geen
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‘Supervision Order’ hebben. Zodoende kan men aansluiten

bij bv. het gewone clubhuiswerk.

Uiteindelijk ie IT niet als zodanig in de wettekst opge

nomen; dit in tegenstelling tot de eerder verschenen

White Paper, waarin IT geîntroduceerd werd. In de wet
wordt slechts gesproken van aan de ‘Supervision Order’
gekoppelde voorwaarden.

Overigens maken cijfers uit de Criminal Statistics van
1981 duidelijk, dat de met de CYPA ‘69 bedoelde terug
dringing van het aantal reeidentile plaatsingen niet
bereikt is. Ambulante hulpverleningsprogramma’s als IT
hebben geen reductie in residentiMe straftoemeting te
weeg gebracht. Voor de achtergronden hiervan verwijzen
wij naar Van der Minne—Frank (1983) en Van Lindt (in
voorbereiding).

1.2 Twee projecten
Hoewel de CYPA ‘69 wat betreft de deïnstitutionali—

seringsgeachte niet direct succesvol is geweest, willen
wij toch een tweetal projecten concreet beschrijven ter
illustratie van wat er voor mogelijkheden op het gebied
van leerprojecten zijn. Aan de orde komen de
Intermediate Treatment Projecten opgezet door de
Lancaster University en het Intermediate Treatmont Pro
ject in Chapelfield.

1.2.1 Intermediate Treatment Projecten van de Lancaster
Uni versi ty°t

In drie verschillende regio’s is een team van de
Lancaster University in de jaren ‘SO—’al begonnen met de
opzet van de IT—programma’s.
Deze projecten stonden open voor jongeren die frequent
delicten gepleegd hadden en daarom in aanmerking kwamen
voor een “Care Order” of een plaatsing in een “Detention
Centre”. Aanvankelijk werd begonnen met jongeren die
vervroegd ontslagen werden uit een inrichting, later
kwamen daar jongeren bij, die bij het ontbreken van
IT—projecten naar een inrichting gestuurd zouden zijn.
Men richt zich vooral op “care and custody kids’, dat wil
zeggen jongeren van 15 tot 17 jaar die frequent en voort
durend delinquent gedrag vertonen. Deze IT—projecten
willen een alternatief zijn voor ‘Detention Centres’ en
‘Borstals’. Projecten als deze worden gerekend tot het
‘strafrechtelijk model’ met een ‘focus on delinquency’,
in tegenstelling tot projecten uit het ‘preventieve mo
del’ met een ‘focus on deprivation’ en gericht op ‘chil—

Ontleend aan Junger—Tas (1982).
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dren at risk’ (en daarom iets minder beperkt in
‘doelgroep’) (Jones, 1980).

Uitgangspunten, doelstellingen en behandelingsaspecten
Er wordt uitgegaan van de volgende overwegingen:

• het gaat om hardnekkig delinquent gedrag van de jon
geren, en dat is waarop men zich in de eerste plaats
concentreert;

• het zijn over het algemeen moeilijke jongeren (voor
al jongens), die zich uitermate storend kunnen ge
dragen;

• men poogt enige compensatie te bieden voor ernstige
tekorten in opvoeding, opleiding en sociale vaar—
di gheden.

Doelstelling is door middel van gedragstherapie de jon
gens te wapenen met motivatie, kracht en strategieén om
verdere recidive te voorkomen. Als nevendoelstellingen
gelden: terugkeren naar een beter functioneren op school
en werk, vermijden van moeilijkheden met de politie, be
ter sociaal functioneren met betrekking tot contacten
met meisjes, alcohol en druggebruik e.d. De jongere
wordt op het IT—centrum toegelaten, mits hij deze doel

stellingen accepteert (hetgeen meestal weinig problemen

geeft, aangezien het alternatief een ‘detention centre’
of een CHE is). Er wordt een contract gesloten tussen de
jongere, de ouders, de ‘supervisor’ en de staf van het
centrum, waarin de doelstellingen van het IT—programma
onderschreven worden en men zich bereid verklaart een

bi5drage tot he welslagen ervan te leveren. Bovendien
stemt de jongere in met een periodieke evaluatie van
zijn vorderingen.
Het gaat om een zeer intensief IT—programma dat 12 weken
duurt. Daarna vindt overdracht naar een nazorgprogramma
plaats. In het schema van Thorpe (zie Bijlage VII), dat
een overzicht geeft van verschillende typen van
IT—programma’s, in intensiviteit varierend van zeer wei
nig toezicht tot zeer veel toezicht gekoppeld aan
behandeling, kunnen de Lancaster projecten tot de laatst
genoemde gerekend worden.
Het behandelingsprogramma bestaat uit de volgende onder
delen:

1. ‘correctional’ werk, gericht op gedragsverandering;
2. sociale opvoeding;
3. onderwijs en/of beroepsvorming;
4. vrije tijdsactiviteiten.

1. ‘Correctional’ werk richt zich vooral op het waarom,

het hoe en het veranderen van het delinquente gedrag
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dat leidde tot het justitieel ingrijpen. De start—
fase is een “assesement”—fase waarin gezocht wordt
naar verklaringen voor het delinquente gedrag, om
daarin aanknopingspunten te vinden voor verandering.
Uitgangspunt is dat degene die het best weet waarom
hij een delict pleegt, de jongere zelf is. Het sche
ma dat hierbij gevolgd wordt ziet er globaal als
volgt uit:

1. Men beziet het delinquentiepatroon en selecteert
het meest representatieve delict.

2. Men bespreekt alle mogelijke details met be
trekking tot wat er precies gebeurde en krijgt
zo een spontaan verhaal dat op een kaart geno
teerd wordt.

3. Vervolgens vraagt men de jongere een serie
cartoons te tekenen van alle opeenvolgende ge—
beurteni ssen.

4. Zo krijgt men een script dat het scenario gaat
vormen van een rollensspel. Iedere jongere
speelt dan voor de groep (plus minus 10 jongens)
hoe hij tot zijn delict kwam en wat er allemaal
gebeurde voor, tijdens en na pleging.

5. Dit rollenspel wordt op video opgenomen en daar
na weer afgedraaid. Men zoekt naar specifieke
gedragingen —de film wordt dan stopgezet—,
waarop alternatieve gedragingen mogelijk zouden
zijn geweest. Tezamen met de groep wordt naar
die alternatieven gezocht, waarna die alterna
tieven weer in een rollenspel worden omgezet. Zo
poogt men het gedragsrepertoire te vergroten.

6. De jongere moet opschrijven welke goede en welke
slechte dingen aan het plegen van een delict
vastzitten. Hetzelfde moet hij doen voor de si
tuatie waarin hij het delict niet gepleegd zou
hebben. Met deze rationele afweging wil men be
reiken, dat er een zeker bewustwording plaats
vindt met betrekking tot de kosten en baten van
het plegen van delicten.

Een van de bevindingen is dat statusoverwegingen een
belangrijk element vormen in de keten van be
slissingen die tot een delict leiden. Vaak zijn er
geen duidelijke materifle voordelen van het delict
aan te wijzen, maar wil men stoer zijn en niet afgaan
in de ogen van de peer—groep.
De gedragstherapeutische behandeling sluit hierbij
aan door de jongeren allerlei gedragsstrategien aan
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te leren, waardoor zij hun status ten opzichte van
de groep kunnen handhaven zonder in delinquent ge
drag te vervallen.

Het gedrag van de jongeren in het rollenspel wordt
eveneens gevalueerd. Aan de hand van een checklist
worden waarderingen gegeven. Om aan te geven welke
punten van belang kunnen zijn, geven wij als voor
beeld de punten uit het rollenspel over confrontatie
mat de politie:

— ging niet ,loeken;

— gebruikte geen geweld;

— rende niet weg;

— stond, keek en sprak niet op agressieve wijze;

— keek de politieman aan;

— sprak duidelijk, beslist en beleefd;

— keek zelfverzekerd en oprecht;

— volgde bevel tot doorlopen zonder te provoceren.

2. • Sociale opvoeding betreft zowel vorming en voor
lichting als gedragstraining in bepaalde situaties.
Enerzijds wordt uitgebreide voorlichting gegeven
over zaken als contraceptie, abortus, geslachte—
ziekte, prostitutie, drugs en alcoholgebruik. Daar
naast wordt informatie verstrekt over procedures,
maatregelen en straffen in het kinderstrafrecht en
over wettelijke rehten van de jongere zelf. Door
middel van een quiz worden de jongeren vervolgens
overhoord, zodat zij goed op de hoogte raken van het
systeem
Anderzijds worden herhaaldelijk rollenspelen gewijd
aan situaties waarin de jongeren veelvuldig terecht
komen en die zeer onaangenaam kunnen zijn. Zij
worden geleerd zich bij ontmoetingen met de politie
beleefd doch assertief te gedragen zonder zich door
de politie te laten provoceren of aanleiding te ge
ven tot politieel ingrijpen. De bejegening op school
wordt dikwijls als denigrerend ervaren. Daarom wordt
de jongeren geleerd zich daarvan minder aan te
trekken en door hun gedrag en beter functioneren hun
beeldvorming te verbeteren. Ook andere vaardigheden
als het zoeken van een baan en solliciteren worden
op deze wijze geoefend. Deze rollenspelen (verge
lijkbaar eet die van het Ambulatorium van het
Paedologisch Instituut in Amsterdam) worden uitvoe—
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rig getraind, herhaald en verbeterd totdat een

adequaat gedragsrepertoire is ontwikkeld.

3. Onderwijs wordt gegeven in kleine groepjes van zo’n

zes jongens en is sterk individueel gericht. Men

concentreert zich op Engels en Wiskunde. De lessen

duren nooit langer dan een uur en soms maar een halt

uur, omdat sommigen zich geen uur achter elkaar op

een bepaalde taak kunnen concentreren. In totaal

krijgen de jongens twee uur les per dag. Behalve En

gels en Wiskunde omvat het basisprograema: het samen

lezen en interpreteren van toneelstukken, am
bachtelijke vorming, houtbewerking en koken en een
combinatie van (plaatselijke) geschiedenis en aard—

ri jkskunde.
Op deze wijze hoopt men dat de jongeren weer in de
school geïntegreerd kunnen worden, hetgeen in veel
gevallen ook lukt, zij het soms op part—time basis-

‘t. Vrije tijdsactiviteiten. Men wil de jongeren leren
van meer mogelijkheden op dit terrein gebruik te ma
ken. Zowel de mogelijkheid van individuele hobbies
als gitaar spelen wordt geboden, als collectieve
vormen van vrije tijdsbesteding: sportactiviteiten.
kampeer—weekends, films e.d.
Men loopt hierbij reeds vooruit op de nazorg. Men
streeft ernaar na afloop ven het IT—programma de
jongens zodanig in het bestaande club— en buurthuis—
werk te integreren, dat zij op soepele wijze weer
hun plaats in de gemeenschap vinden en daarbij nog
enige begeleiding ontvangen. Zo hoopt men de ef
fecten van het IT—programma beter te bestendigen.

Samengevat kunnen wij zeggen dat de IT—projecten van de
Lancaster University hun aandacht in het bijzonder
richten op jongeren die delinquent gedrag vertonen, en
afhankelijk van de aard van het probleesgedrag hen een
behandelingsstratgie aanbieden. Deze behandeling is ge
richt op een concrete aanpak van problemen. Men werkt
aan de directe problematiek: delinquent gedrag, school—
achterstand, verkeerde vrije tijdsbesteding en lacunes
in sociale vaardigheden. Via de gedragstherapie als me—
thodiek wil men gedragsalternatieven ontwikkelen. In
deze IT—programma’s staan de jongeren centraal. Noch de
relatie met de familie, noch socio—culturele factoren
worden hierbij direct betrokken.
Over de effecten van deze IT—projecten zijn nog geen
conclusies te trekken, daar het evaluatie—onderzoek nog
niet beindigd is. Wel gaan er stemmen op, die zeggen dat
ook al zouden de recidive—cijfers na een dergelijk pro
gramma niet gunstig afsteken tegen die na een inrich—
tingsplaatsing, er voldoende redenen zijn om ambulante
aanpak te verkiezen boven residentiöle aanpak. Als argu—
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menten worden genoemd, het niet verwijderen van de
jongore uit de eigen vertrouwde omgeving als ook de gun
stige financiole aspecten.

1 Intermediate Treatment Project te Chapelfield°’
Begin 1973 moet een aantal jongeren in de leeftijd van 13
tot 16 jaar voor de rechter verschijnen wegens het her
haaldelijk plegen van delicten in groepsverband (hoofd
zakelijk inbraken). Tijdens de periode van de sociale
enquAte die aan de rechtszitting vooraf gaat en op basis
waarvan maatschappelijk werkers en ‘probationofficers’
advies uitbrengen aan de rechter omtrent de op to leggen
straf, komt men tot de vaststelling dat de individuele
delicten van deze 11 jongeren niet los gezien kunnen
worden van de peer—groep waartoe zij behoren. Vanwege de
sterke betrokkenheid van de jongeren met hun referentio—
groep worden niet uitsluitend individuele voorstellen
gedaan voor de groep van 11 jongens, maar wordt de totale
groep (41 jongeren) in de voorstellen betrokken. De
voorstellen behelzen een IT—programma, waaraan alle 41
jongeren zullen deelnemen (van hen zijn er acht waar de
IT gekoppeld is aan een ‘Supervision Order’ en twee waar
de IT gekoppeld is aan een ‘Care Order’; een jongen kreeg
geen veroordeling, maar neemt wel deel aan het
IT—prograsma). Gezien de heterogeniteit van de groep
wordt gekozen voor een multi—dimentionele benadering. De
uitwerking van het project komt in handen te liggen van
de Social Services en het Probation Oftice.

Uitgangspunten, doelstellingen en behandelinosaspecten
Men is de mening toegedaan dat interacties binnen de
peer—groep een belangrijke component vormen ter verkla
ring van delinquent gedrag. Voor de behandeling heeft
dit als gevolg, dat het interactioneel netwerk van de
jongeren niet uit het oog verloren mag worden. Selectie—
criterium voor dit IT—project is “betrokkenheid vertonen
met de peer—groep”. Men werkt dus met een ‘natuurlijke
groep’ Ci.t.t. het IT—project vsn Lancaster Universitv
waar delinquentie het selectiecriterium vormt). In
Chapelfield is de aandacht niet alleen gericht op
delinquente jongeren, maar ook op jongeren die risico
lopen in aanraking te komen met justitie.
Naast aandacht voor het gebeuren in de groep als een van
de peilers van delinquent, worden de volgende aspecten
in. de behandelingsstrategie opgenomen:

• de persoonlijkheid van de jongere zelf en diens mo
gelijkheden;

Ontleend aan Ward (1961)
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• de familiale achtergrond van de jongere; zijn rela
ties met familieleden;

• sociaal—culturele factoren als huisvesting, recrea
tievoorzieningen, etc.

Een en ander vereist een multi—dimensionele aanpak:

1. Groepswerk met de peergroep.

2. Case—work, gericht op de individuele persoon van de
jongere.

3. Oroepswerk met de families van de jongere.

4. Community—work gericht op materile en sociale pro
blemen.

Het project is gepland voor de duur van 1 jaar en wordt
uitgevoerd door maatschappelijk werkers van de Social
Services (sociale dienst) en het Probation Office
(reclassering). Een aparte masatschappelijk werker wordt
aangetrokken voor de bemiddeling tussen deze twee in
stanties en voor het onderhouden van contact met de
Youth Service (een soort plaatselijke jeugdraad) met het
oog op vrije—tijds activiteiten.

1. Groepswerk met de peergroep. In de beginfase, wan
neer er nog maar weinig sprake is van enige
groepscohesie en van veel individualistisch gedrag,
is er vooral aandacht voor door leiding georgani
seerde activiteiten als schilderen, gezelschaps—
spelen, uitstapjes, e.d. Elke vorm van groepsdiscus—
sie is uitgesloten tengevolge van de geringe
interesse in elkaars gedrag. Met een toenemende
groepscohesie maken de geplande ectiviteiten plaats
voor initiatieven van de jongere zelf. Er ontstaan
rollenspelen, waarin de leiding de rollen van de ou
ders speelt. De jongeren kunnen zo testen in
hoeverre er voor hen interesse aan de dag gelegd
wordt en de leiding confronteren met hun machtsposi
tie. Dergelijke activiteiten geven de jongeren de
mogelijkheid tot uitbouw van hun relaties, kanali—
seren van agressie en verhoging van de
tolerantiedrempel. Men wil dat zij meer inzicht in
de eigen persoon alsook in de persoon van anderen
krijgen, hetgeen tot gedragsverandering zou kunnen
leiden. Waar aanvankelijk groepsdiscussie uitge
sloten was, doen deze zich nu wel voor, voornamelijk
geconcentreerd rond problemen die zich in de groep
voordoen.
Veel aandacht wordt besteed aan het medebeslissings—
recht van de jongeren. Indien de jongeren voldoende
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hun taal beheersen om samen met de leiding voor
stellen te formuleren omtrent de geldende normen
binnen de groep, zullen zij ook minder vijandige
houding aannemen ten opzichte van autoriteitsfiguren
(politie, groepsleiding), zo redeneert men. Het in—
spraakrecht dat niet alleen tot uiting komt in de
bepaling van groepsregels en normen, maar ook in
planning en opzet van groepsactiviteiten, heeft als
gevolg dat jongeren zich niet kunnen onttrekken aan
hun verantwoordelijkheid die zij op zich nemen. De
jongeren gaan meer en meer initiatieven ontplooien
bij de organisatie van activiteiten, de stafleden
raken steeds meer op de achtergrond. Discussies met
groepsleden en leiding worden mogelijk zonder dat
een conflict daartoe de aanleiding vormt. Ook de
oorspronkelijke vijandige houding ten opzichte van
autoriteitsfiguren verdwijnt hiersee.

2. Case—work kan niet los gezien worden van het groeps—
werk. Men acht het wenselijk hiermee pas te
beginnen, wanneer er binnen de groep een veilig kli
maat aanwezig is; dit om te vermijden dat een
‘one—to—one’ benadering als te bedreigend overkomt.
Hoewel men zich realiseert dat een goed groepskli—
maat beTnvloed wordt door het al dan niet goed
functioneren van de jongere zelf, laat men het indi
vidueel gerichte werk later van start gaan.
Overigens wordt bij het individueel gericht werk
onderscheid gemaakt tussen jongeren die een ‘Super—
vision Order’ opgelegd hebben gekregen en jongeren
waarvoor dat niet geldt. De individuel behan—
delingsplannen van de jongeren met een ‘Supervision
Order’ worden behalve intern (binnen het IT—project)
ook extern ge’évalueerd door het ‘Children Regional
Planning Committee’ (in het leven geroepen met de
invoering van de CYPA ‘69).
Van dit case—work wordt gezegd dat het onvoldoende
uit de verf gekomen is, vanwege het niet aanpassen
van de individuele behandelingsplannen aan de veran
deringen als gevolg van het groepswerk, en vanwege
de te grote case—load van de maatschappelijk
werkers.

3. Croepswerk met de familips kent twee componenten:
begeleiding van gezinnen met problemen en het orga
niseren van oudergroepen. Begeleiding van gezinnen
met problemen kan bestaan uit gezinstherapie en hulp
bij financiöle en huisvestingsproblemen. Verder
wordt door de begeleiders contact opgenomen met ou—
ders, indien jongeren tijdens het IT—project opnieuw
een delict hebben gepleegd.
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In oudergroepen wordt ouders de mogelijkheid gegeven
ervaringen uit te wisselen omtrent het probleemge—
drag van hun kinderen.

4. Communitv—work. Dit meer op de gemeenschap gerichte
werk, wordt gekenmerkt door aandacht voor bewust
wording rond jeugddelinquentie bij de plaatselijke
bevolking. Men neemt aan dat dat een preventieve
werking heeft voor delinguent gedrag. Verder ligt
het in de bedoeling het IT-project uit te breiden
tot het clubhuiswerk, zodat ook kinderen uit de
buurt erbij betrokken kunnen raken (hiertoe werd
tijdens het project van gebouw veranderd, aangezien
het eerst betrokken pand in een buurt gelegen was,
waarvandaan geen van de deelnemers aan het
IT—programma afkomstig was). Nauwe contacten worden
onderhouden met de Youth Service en de scholen.
Locale organisaties werken mee aan het project, on
der eeer door het afstaan van vrijwilligers die een
bepaalde tijd aan het project meewerken.

Dit IT—project in Chapelfield heeft niet langer dan een
jaar geduurd. Problemen van organisatorische aard (ge
brekkige samenwerking tussen de Social Services en het
Probation Office) en gebrek aan middelen (met als gevolg
een te grote case—load voor de maatschappelijk werkers)
waren hiervan de oorzaak. Dok aanpassingsproblemen rond
de multi—dimensionele aanpak, waaraan noch de Social
Services noch het Probation Office gewend waren, hebben
een negatieve rol gespeeld.
Toch is men van mening dat het IT—project inhoudelijk
geslaagd is. In veel gevallen werd voldaan aan het eva—
luatiecritarium ‘meer aanvaardbaar gedrag in de samen
leving’. Veranderingen in het gedrag van de jongeren was
waarneembaar en ook recidive—cijfers gaven een gunstiger
beeld dan voorheen. De resultaten van het groepswerk met
de families waren minder gunstig. Slechts daar waar ge—
zinstherapie had plaats gevonden, was sprake van enige
resultaten (slechts drie gezinnen namen hieraan deel);
da oudergroepen bleken weinig invloed op de familiale
omstandigheden te hebben, vermoedelijk omdat hieraan die
ouders meededen, die de minste hulp nodig hadden. Voor
andere ouders was de drempel waarschijnlijk te hoog.
Net feit dat het IT-project is uitgebouwd naar het
reguliere clubhuiswerk, wordt als een belangrijk resul
taat gezien. Door gebrek aan middelen en tijd is men niet
of nauwelijks toegekomen aan het preventieve werk in de
vorm van bewustmaking van de plaatselijke bevolking.
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2 LEERPROJECTEN IN DE VERENIGDE STATEN

2.1 Juridisch kader
In tegenstelling tot de Engelse strafwetgeving voor min
derjarigen waarin IT —een leerproject— als alterna
tieve sanctie kan worden beschouwd, zijn de Amerikaanse
alternatieve sancties voornamelijk terug te vinden in de
vorm van werkprojecten. Dienstverlening aan de gemeen
schap is hierin een aspect, betaling van geld aan het
slachtofer een ander.
Meer ervaring heeft men met projecten in het kader van
diversie. Sinds 1965 wordt er in 2/3 van alle ge
rechtelijke districten gedxperimenteerd eet diversie—
projecten in 1977 is hieraan in de Criminal Justice Act
een wettelijke grondslag gegeven. Over het algemeen
kennen de diversieprojecten twee doelstellingen. Ener
zijds beogen zij de jeugdie delinquent die verwikkeld is
geraakt in een strafrechtelijke procedure, steun te ver
lenen bij de afhandeling van het strafbaar gestelde
gedrag; dit op een andere wijze dan in de strafwet is
voorzien, hulpverlening is daarbij een belangrijk
kanaal. Anderzijds stelt men een preventieve werking
voorop. Via een continue begeleidig probeert men
potentiele jeugdige delinquenten uit de gerechtelijke
molen te houden. Deze twee doelstellingen sluiten elkaar
niet uit, zij kunnen samen teruggevonden worden in een
project.
Rond het idee di versie bestaat geen eensgezindheid. Lang
niet iedereen verstaat hier hetzelfde onder. Wij gaan
daar hier niet op in, maar verwijzen naar Van Lindt (in
voorbereiding).

Zoals gezegd krijgen de diversieprojecten na een periode
van bijna 13 jaar van experimenteren in 1977 een
wettelijke grondslag. Vier factoren worden hiervoor ver
antwoordelijk gesteld (Mc Pike, 1978):

• de weerstand van vervolgingsambtenaren tegen
divermie eet als gevolg ‘vervolgingsconservatisme’:
geringe flexibiliteit om jongeren die voordien
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vervolgd zouden zijn, nu te verwijzen naar hulpver—
ten i ngsprogramma’ 5

het ontbreken van enige uniformiteit tussen be
staande diversieprogramma’s en de wens over criteria
te beschikken op basis waarvan naar diversieprojec—
ten verwezen wordt. De discretionaire bevoegdheid
(dat wil zeggen de vrijheid om te beslissen al dan
niet sanctionerend op te treden) van de vervolgings—
ambtenaren en het ontbreken van beleid op dat gebied
had tot gevolg dat geen enkele vorm van controle
door het Ministerie van Justitie mogelijk was;

• het met name door de kinderrechter als gevolg van
eerder genoemde discretionai re bevoegdheid gevoelde
rolconflict;

• de rechtsonzekerheid van de verdachten. Het uit
blijven van gerechtelijke procedures door middel
waarvan men zijn rechten af kan dingen, droegen bij
tot de rechtsongelijkheid en —onzekerheid van de
verdachten.

In de Federal Criminal Diversion Act ‘77 is een aantal
wetten opgenomen, die tegemoet moeten komen aan de on
duidelijke positie van de verdachten, zowel als van de
vertegenwoordigers van het gerechtelijk apparaat.
De volgende voorwaarden worden opgenomen:

• het moet gaan om jongeren die vervolgbaar zijn; jon
geren wier zaak door de politie geseponeerd zou
worden, mogen niet in aanmerking komen voor di versie

• delicten waarmee zware lichamelijke schade gepaard
gaat, worden voor diversie uitgesloten; ook ‘zware’
recidivisten en jongeren waarvan men geen garantie
heeft dat zij bij vrijlating niet in herhaling zul
len vervallen, hebben geen kans op een diversiepro—
ject

• bij de keuze van het diversieproject dient de ver—
volgingsambtmnaar rekening te houden met de be
hoeften van de jongeren; de noodzaak wordt
aangevoerd om in een uitgebreid pakket van diversie—
programma’s te voorzien.

Het feit dat de diversieprojecten geen uitkomst bieden
vocr de groep zwaardere delinquente jongeren, en zich
uitsluitend richten op de lichtere delinquenten waaron
der plegers van status—delicten (spijbelen, weglopen van
huis, gedragingen die in de VS strafbaar zijn) is deels
het gevolg van de in 1973 in werking getreden ‘Children
in Heed of Services Law’. Deze wet beoogde een bijdrage
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te leveren aan de decriminalisering en de deinmtitutio—
nalimering van deze groep jongeren (Guberman, 1979).
Decriminalisering in de zin dat deze groep jongeren ont
daan werd van het label ‘delinquent’ en in de categorie
‘Children in need of services’ terecht kwam.
Deinmtitutionalisering in die zin dat er gestreefd werd
om deze groep jongeren buiten de ‘correctional
institutes’ te houden. Overigens is het effect van deze
wet niet aangetoond. In tegondeel: 20 tot ÇQ% van de jon
gens en 70% van de mei mjes die tot de ‘status—offenders’
gerekend kunnen worden, zouden toch in gevangenissen,
detention homes en correctionaje institutes terecht ko
men. Het aislukken van de ‘Children in Need of Services
Law’ wordt deels geweten aan de negatieve houding van de
kinderrechters.
In de Federal Criminal Diversion Act van 1977 wordt een
einde geeaakt aan iedere vorm van detentie voor
‘status—offenders’. Gebleken is dat de diversie——projec—
ten zich hoofdzakelijk richten status— en lichtere
delinquenten. De groeiende belangstelling van overheids
wege voor de preventie van jeugddelinquentie, alsook het
geloof in de stelling dat jongeren door justitiele con
frontatie ‘stigmatiserend letsel’ oplopen hebben
bijgedragen tot een ware ‘diversiexp1osie’ (Klein,
1981).

2.2 Enkele projecten

2.2.1 Het Special Service Project in Palm County0l
Het Special Service Project (5SF) in Palm County werd in
1970 opgezet door de universiteit van Irvine in samen
werking met de politie aldaar, opdat de politie naast de
bestaande afdoeningswijzen jongeren ook zou kunnen ver
wijzen naar hulpverleners. Voor het project werden twee
counselorm ter beschikking gesteld, die hun intrek namen
in het politiebureau. Deze counselors kregen van de po
litie dagelijks naeen door van voor het project in
aanmerking komende jongeren. Overigens ging het uit
sluitend om de zgn. ‘status—offenders’. Met de ouders
van de jongeren werden afspraken gemaakt op het bureau,
waar hen duidelijk werd gemaakt dat de politie had afge
zien van verdere actie en dat het niet noodzakelijk was
aan het project deel te nemen. In het
counseling—programma lag de klemtoon op het werken aan
de communicatieproblenen tussen ouders en kind, waarvan
werd aangenomen dat die de aanleiding waren tot het
mtatumdel i ct.

o2 Ontleend aan Andriessen (1980).
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De ervaringen met het programma van zowel de oudors en de

jongeren als van de politie waren postief te noemen. Een

driejarige evaluatieperiode na afloop van hot project

gaf gunstige recidivecijfers te zien van deze jongeren

ten opzichte van een groen jongeren die een dergelijk

programma niet hadden gevolgd.

2.2.2 Youth Service Bureau in Freemontt

Evenals het 551’ in Palm County is dit project

geïnitieerd door de politie (zonder begeleiding van een

universiteit). Aanleiding was de onvrede bij de politie

met het functioneren van het Probation Department die

beslist over het al dan niet vervolgen van politiever—

balen. Een groot aantal politieverbalen werd geseponeerd

zonder er enige begeleiding aan to koppelen. Hierin

wilde men met het Youth Service Bureau (YSB) voorzien.

In tegenstelling tot het SSP worden bij het YSB alleen

jongeren opgenomen die geverbaliseerd zijn (dus geen

jongeren die er met een waarschuwing vanaf gekomen

zijn). Verder worden niet alleen ‘status—offenders’,

maar ook’delinquent—offenders’ en niet—delinquento jon

geren die door scholen of ouders zijn aangemeld, in het

project opgenomen.

Onderdak heeft men niet op het politiebureau gezocht,

maar elders in de stad teneinde identificatie-met de po

litie te voorkomen. 0e intake—procedure heeft een ver

plicht karakter; desondanks kwam in de experimenteerpe—

node de helft van de door de politie doorverwezen

gevallen niet opdagen. Evenals in Palm Countv wordt in

dit project de counseling—methode gehanteerd, speciaal

met het oog op het oplossen van gezinsproblemen bij de

‘status—offenders’. Om aan te sluiten bij de problemen

van de ‘delinquent—offenders’ —die een meerderheid

vormen in dit project— wordt veel aandacht besteed aan

schoolbegeleiding op individuele basis. Dit omdat men

overtuigd is dat schoolproblemen bij deze groep aan de

basis liggen van het delinquent gedrag. Boekt men geon

successen op het vlak van de schoolbegeleiding, dan be

sluit men een baan te zoeken voor de jongere om zo toch

het gevoel van eigenwaarde van de jongeren te

versterken.
De begeleiding van de jongeren wordt geintensiveerd

naarmate een jongere op basis van variabelen als gezins—

achtergrond en strafrechtelijk verleden tot een groep

behoort die meer risico’s loopt. Er zijn drie groepen:

‘low—risk’, ‘medium—risk’ en ‘high—risk’. Onderzoek

heeft aangetoond dat ondanks de geïntensiveerde begelei

ding de ‘high—risk’ groep een hogere recidivegraad

kende.

al Ontleend aan Andriessen (1980).
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Overigens heeft dit project later om louter financi6le
redenen haar deuren gesloten voor ‘delinquent——offen—
ders’.

2.2.3 La Colonia Youth Service Program03
Dit diversieproject, genoemd naar de wijk in de stad
Dxnard waarin het gesitueerd was, is opgezet zonder
enige band eet de politie. Namen van voor het project in
aanmerking komende jongeren kreeg men van het Probation
Department. Het project was opgezet als totaalproject,
uitgaand van de concrete noden van de bewoners van de
wijk; armoede, slechte opleidingen, werkloosheid, drug—
verslaving, etc.. Delinquentie van de jongeren werd in
nauw verband gebracht met de leefomstandigheden in de
buurt.
Voornaamste doel van het project was de jongeren, die
aanraking met de politie waren geweest, op te vangen
door rechtsbijstand te verlenen en sociaal werk van
materiële en geestelijke aard te verlenen, opdat de jon
geren verantwoordelijkheid gingen dragen en eeer ge7nte—
greerd in de samenleving geraakten.
Om een aantal redenen (zie Van Lindt) bestaat dit pro
ject nu niet meer.

Tot zover deze diversieprojecten in de Verenigde Staten.
Ondanks het feit dat concrete informatie over de inhoud
van deze projecten summier is (zeker vergeleken met de
twee Engelse projecen die zijn vermeld), wordt toch een
en ander duidelijk over het karakter van deze projecten.
Tot slot willen wij nog een project bespreken, dat in
tegenstelling tot genoemde diversieprojecten geen ambu—
lant, maar een residentieel project is.

2.2.6 Orientation House in Allentown 04

Momenteel bestaat er in Allentown een residentieel ge
organiseerd behandelingsprogremma dat open staat voor
zgn. ‘high—risk’ jongeren: het ‘Orientation House’. Hier
worden jongens in de leeftijd van 13 tot 16 jaar opgeno
men voor een periode van 90 dagen. De bedoeling van het
behandelingsprogramma is de jongere inzicht bij te
brengen in zijn onaangepast gedrag met het oog op een be
ter functioneren in de samenleving. Jongeren die door
jeugdrechtbanken of door de plaatselijke ‘Children Su—
reaus’ als ‘high—risk’ beschouwd worden en die niet op
volledige steun van hun directe omgeving kunnen rekenen,
kunnen aan het programma deelnemen. Zowel verwaarloosde
kinderen, als ‘status—offenders’ en ‘delinquent——offen—

Ontleend aan Andriessen (1980).
Ontleend aan Dattillo (1981)
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ders’ komen aan bod. Op basis van een intake—gesprek en
de achtergrondgegevens van de jongere, beslissen de
stafleden over de opname van de jongere in het project.
Voor iedere jongere wordt een individueel behandelings—
plan opgesteld, waarin de doelstellingen zijn afgestemd
op de persoon. Als grondslag voor het behandelingsplan
dient ‘Carkhuffs systematic Human Relations Training Mo
del’, waarin zelfexploratie centraal staat. Via de
methode van zelfexploratie krijgt de jongere inzicht in
zijn gedrag en vervolgens ook op een meer aangepaste en
wenselijke manier van reageren. De drie fasen (zelfex—
ploratie, inzicht in gedrag en gedragsveranderingen)
staan voortdurend met elkaar in interactie. Binnen deze
drie—fasen—cyclus worden twee dimensies onderscheiden:
de ‘facilitatieve’ en de ‘actiegerichte’.
De ‘facilitatieve’ dimensie bestaat uit drie componenten
die verantwoordelijk zijn voor de sfeer waarin de behan
deling dient te verlopen:

• empathie: de ‘counselor’ moet het vermogen hebben
in de huid van zijn dient te kruipen om van daaruit
de communicatie aan te gaan in een sfeer van bergip
en warmte;

• respect: de dient moet het gevoel hebben dat de
‘counselor’ om hem geeft en dat hij zelf in staat is
om iets aan zijn problemen te doen;

• concreetheid: vanuit zijn empathisch vermogen moet
de ‘counselor’ in staat zijn zijn dient te bewegen
zijn gevoelens en ervaringen aan hem mee te delen.

De ‘actiegerichte’ dimensie wordt eveneens opgedeeld in
drie componenten:

• echtheid: hiermee wordt gedoeld op de echtheid van
de relatie tussen dient en ‘counselor’: geen
facades voor elkaar opbouwen. Deze echtheid komt au
tomatisch met het eerder geschmtste klimaat;

• confrontatie: in rollenspelen wordt een geconfron
teerd met elkaars gevoelens. De expressie van bele
venissen kan conflictoplossend zijn;

• directheid: de mogelijkheid om situaties zoals zij
zich voordoen op het moment zelf aan te kunne, ver
antwoordelijkheid te dragen voor eigen gedragingen

In het behandelingsproces in het ‘Drientation House’
ziet dit er als volgt uit:
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Week Dimensie Component Fase

1 en 2 facilitatief empathie zelfexploratie
3 en 4 facilitatief respect zelfexploratie
5 en 6 facilitatief concreetheid inzicht in eigen gedrag
7 en 8 actiegericht echtheid inzicht in eigen gedrag
9 en 10 actiegericht cenfrontatie adequater handelen
11 en 12 actiegericht directheid adequater handelen

Na het verlaten van het ‘Orientation House’ onderhoudt
de ‘counselor’ nog zo’n vier weken contact met de jon
gere.
Aan het eind van het programma moet het doel (betere in
tegratie in de samenleving) gerealiseerd zijn. In de
laatste weken van het project gaan de jongere en zijn

al op zoek naar een nieuwe omgeving: het ei
gen gezin of een ander —minder gestructueerd— tehuis.
Hoewel er wel enkele positieve geluiden te beluisteren
zijn, zijn definitieve evaluatiegegevens nog niet voor
handen.
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3 EEN LEERPROJECT IN NEDERLAND

Het project waar het hier om gaat, is in feite geen leer—
project. Evenmin is het een project met een meer perma
nent karakter zoals de hier beschreven Engelse
projecten. Het betreft hier een eenmalig werkproject of
dienstverlening, welke aan het begin van dit jaar werd
opgelegd aan een viertal jongens in verband met hun be
trokkenheid bij een geveldsdelict. In groepsverband
(meer dan vier jongens) hadden de jongens zich schuldig
gemaakt aan mishandeling van een homofiele een, hetgeen
ook wel bekend staat als ‘potenrammen’.
Op initiatief van een advocaat van een van de jongens is
er een voorstel voor dienstverlening gedaan, die bestond
uit schilder— en herstelwerkzaamheden in het landelijk
kantoor van het COC, de vereniging voor integratie en
emancipatie van homosexuelen.
In hun vakantie hebben de vier jongens het hen opgelegde
aantal uren (voor twee jongens was dat 40 uur, voor de
twee andere 70; het verschil had te maken met de mate van
betrokkenheid bij het plegen van het delict) dienstver
lening uitgevoerd.
Begeleiding werd verzorgd door de technisch medewerker
van het COC en twee vrijwilligers. Externe begeleiding
kwam van de kant van de co6rdinatrice van de experi
menten met alternatieve sancties in het betreffende er—
rondi ssement.
Behalve schilder— en herstelwerkzaamheden werden er nog
andere dingen van de jongens verwacht. Dat laatste
maakte dat het ook meer werd dan louter een werkproject.
Aansluitend bij een van de doelstellingen van het COC,
nl. voorlichting geven over homosexualiteit, werd de
jongens tijdens gesprekken met de begeleiders en andere
medewerkers van het COC verteld over homosexualiteit,
kregen zij informatie en werden zij geconfronteerd met
homosexuelen. Dit alles eet het doel hun beeldvorming
rond homofilie te veranderen. Uitgangspunt is dat
‘potenrammen’ eede het gevolg kan zijn van een bepaalde
beeldvorming zoals die bv. op school waar zij zitten
leeft. Hiermee hangt een andere doelstelling van dit
project samen: het organiseren van een voorlichtings
avond over homosexualiteit op school door de jongens,
eventueel in samenwerking met het COC. Dit laatste was
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echter niet in de overeenkomst waarin de dienstverlening

is opgenomen, vermeld, en is tot op heden ook nog niet

gereal i seerd.
Hoewel behalve het geven van informatie, leerdoelen aan

het begin ven het project niet geformuleerd waren, werd

tijdens het project duidelijk dat verandering in beeld

van homosexueel een zeer belangrijk onderdeel van het

project was. De indruk bestaat, dat de jongens zelf dit

ook als zodanig hebben ervaren.
Zoals gezegd heeft dit project geen permanent karakter.

Voornaamste reden hiervoor is de intensieve begeleiding

die een dergelijk project vraagt, en die niet permanent

voorhanden is. Daarnaast zal bij een eventuele herhaling

ook aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan,

wil het COC meedoen. Een daarvan is zekerheid hebben

over het exac-te aantal jongeren dat aan het project moet

deelnemen, een andere is zekerheid tevoren over het aan

tal uren en dat alle jongeren hetzelfde aantal uren

opgelegd krijgen. Dok zou het COC bepaalde kosten die

gemaakt worden, vergoed willen zien. Tenslotte wil het

CDC eerst binnen de vereniging de ervaringen met dit

project bespreken, alvorens te besluiten over toekomsti

ge projecten.
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BIJLAGE XI: VRAGENLIJST

oôrdinatiecommissie wetenschappelijk onderzoek kinderbescherming

C.W.0.K.

t.a.v. Onderzoek “Alternatieve Sancties
voor Minderjarigen” CH 615)

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

VRAGENLIJST VOORPEILING “ALTERNATIEVE SANCTIES VOOR MINDERJARIGEN”

1

In welke functie vult u dit formulier in? (gaarne aankruisen en evt. aanvullen)

Q kinderrechter

lid van het Openbaar Ministerie

Q advocaat

O politiefunctionaris1 werkzaam bij de afdeling:

[] medeuerkCst)er van de Raad voor de Kinderbescherming in de functie

van

Q medewerktst)er bij een Cgezins—)voogdij—instellfng in de functie

van

Q medewerktst)er van in de functie

van

Geslacht

Q vrouw (gaarne aankruisen)

73

Wilt u het hiernaast
vermelde adres zicht

baar achter het venster van
de retour—enveloppe plaatsen.

T

L

1

Arrondissement

Wilt u het voor u van toepassing zijnde arrondissement aankruisen?

Alkmaar Q’s_Gravenhage Middelburg

Almelo Groningen Roermond

Amsterdam Haarlem Rotterdam

Arnhem ‘s_HertOgenbosch Utrecht

Assen Q Leeuwarden Zutphen

Breda Q Maastricht Zwolle

Dordrecht

Functie



la Hieronder ttert u een aantal razen in het strafproces aan.

Wilt u d.m.v. het omcirkelen van een cijfer bij iedere fase aangeven in welke

mate uw voorkeur uitgaat naar het toepassen van “dienstverlening’ tijdens de

betreffende fase?

— seponeren door de politie zonder overleg zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

met de officier van Justitie uel ‘ niet

— seponeren door de politie n_oelg zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

met de officier van Justitie wel 1 ‘ ‘ t niet

— onvoorwaardelijk seponeren voorafgaand zeker
1 2 3 6 5 6

zeker

aan de dienstverlening wel niet

— onvoorwaardelijk zeponeren nadat dienst— zeker 1 2 3 4 5 6
zeker

verlening is verricht wel niet

— uitstel van de beslissing tot al dan zeker
1 2 3 6 5 6

zeker

niet vervolgen wel ‘ ‘ niet

— voorwaardelijke seponering zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

wel ‘ 1 1 1 niet

— schorsing/opheffing van de voorlopige zeker
1 2 3 4 5

zeker

hechtenis wel LI niet

— uitstel van vonniswijzing zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

wel niet

— voorwaardelijke veroordeling onder zeker
1 2 3 6 5 6

zeker

bijzondere voorwaarden wel ‘ ‘ niet

— afzien van het voornemen tenuitvoerleg— zeker 1 2 3 4 5 6
zeker

ging te vorderen van het voorwaardeliJk wel ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ niet

opgelegde strafdeel

— afzien van het voornemen tenuitvoerleg— zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

ging te gelasten van het voorwaardelijk wel ‘ ‘ ‘ ‘ niet

opgelegde strardeel

— alternatier voor vervangend arrest zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

wel niet

— afhandeling in het kader van gratie zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

1 1 1 1 1 1 niet
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ib Hieronder treft u een aantal fasen in het strafproces aan.

Wilt u d.m.v. het omcirkelen van een cijfer bij iedere fase aangeven in welke

mate uw voorkeur uitgaat naar het toepassen van “training/cursus/omscholing”

tijdens de betreffende raae?

— seponeren door de politie ofldr_oyelg zeker 1 2 3 4 5 6 zeker

met de officier van Justitie wel 1 ‘ niet

— seponeren door de politie n_oyelg zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

met de officier van Justitie wel 1 1 niet

— onvoorwaardelijk seponeren voorafgaand zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

aan de dienstverlening wel 1 niet

— onvoorwaardelijk seponeren nadat dienst— zeker
1 2 3 6 s 6

Zeker

verlening is verricht wel 1 1 t niet

— uitstel van de beslissing tot al dan zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

niet vervolgen wel ‘ niet

— voorwaardelijke seponering zeker
t 2 3 6 5 6

zeker

- wel niet

— schorsing/opheffing van de voorlopige zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

hechtenis wel niet

— uitstel van vonnisuijzing zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

wel niet

— voorwaardelijke veroordeling onder zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

bijzondere voorwaarden wel niet

— afzien van het voornemen tenuitvoerleg— zeker
1 2 3 4 6

zeker

ging te vorderen van het voorwaardelijk wel — niet

opgelegde stratdeel

— afzien van het voornemen tenuitvoerleg— zeker
1 2 3 4 5 6 zeker

ging te gelasten van het voorwaardelijk wel niet

opgelegde strafdeel

— alternatief voor vervangend arrest zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

wel ‘ niet

— afhandeling in het kader van gratie zeker
1 2 3 6 5 6

zeker

wel 1 1 1 1 1 t niet
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2 Bent u van mening dat ook bij afhandeling door de Officier van Justitie het

oordeel van de rechter moet worden gevraagd (denk aan het driehoeksoverleg)?

ja Toelichting:

Q nee

3 Hoe dient volgens u de alternatieve sanctie toegepast te worden?

1. als vervanging van een bestaande sanctie

2. als verruiming van het bestaande sanctiepakket

3. zowel vervanging als verruiming

INDIEN ANTWOORD 1 OF 3:

Wilt u d.m.v. het omcfrkelen van een cijfer bij elk van de onderstaande

straffen aangeven in welke mate u de alternatieve sanctie als vervanzing

van de betreffende straf toegepast wilt zien?

— berisping zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

wel niet

— onvoorwaardelijke geldboete zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

wel 1 1
‘ niet

— geldboete + voorwaardelijke zeker 1 2 3 4 5 6
Zeker

arreststraf wel 1 niet

— geldboete • voorwaardelijke zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

tuchtschoolstraf wel 1 1 niet

— al dan niet (gedeeltelijk) zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

voorwaardelijke arreststraf wel 1 niet

— al dan niet (gedeeltelijk) zeker 1 2 3 4 5 6
zeker

voorwaardelijke tuchtschoolstraf wel I 1 - niet

Wilt u d.m.v. het omcirkelen van een cijfer bij elk van de onderstaande

maatregelen aangeven in welke mate u de alternatieve sanctie als vervanging van

de betreffende maatree1 toegepast wilt zien?

— strafrechtelijke ondertoezicht— zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

stelling wel L niet

— ter beschikkingstelling van de zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

regering al dan niet voorwaardelijk wel L 1 niet

— bijzondere behandeling al dan niet zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

voorwaardelijk wel niet



5a Bent u van mening dat er een direct verband dient te bestaan tussen de

aard van liet delict en de aard van de “dienstverlening” ?

Dia

Q nee

Dia

nee

t
6a Bent u van mening dat er een direct verband dient te bestaan tussen de

ernst van het delict en de duur van de “dienstverlening” ?

Dia

nee

Toelichting:

6b Bent u van mening dat er een direct verband dient te bestaan tussen de

ernst van het delict en de duur van de “training/cursus/omscholing” ?

Dia

nee

Toelichting:

5b Bent u van mening dat er een direct verband dient te bestaan tussen de

aard van het delict en de aard van de “training/cursus/omscholing” ?
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7a In beginsel kan “dienstverlening” toegepast worden voor elke vorm van

delict. Kunt u d.m.v. het omcirkelen van een cijfer aangeven in hoeverre

onderstaande delicten zich naar uw mening lenen voor deze voorziening?

— vermogensdelicten zeker zeker
123456

niet ‘ wel

— agressie tegen zaken zeker zeker
123656

niet wel

— agressie tegen personen zeker zeker
123656

niet 1l wel

— zedendelicten zeker zeker
123456

niet 1 1 1 1 wel

— verkeersmisdrijven zeker zeker
123656

niet 1 wel

— overtredingen van de opiumwet zeker zeker
123656

niet 1 wel

— andere, nl.: zeker zeker
123656

niet ‘ wel

7b In beginsel kan “training/cursus/omscholing” toegepast worden voor elke

vorm van delict. Kunt u d.m.v. het omcirkelen van een cijfer aangeven in

hoeverre onderstaande delicten zich naar uw mening lenen voor deze voor

ziening

— vermogensdelicten zeker zeker
123456

niet wel

— agressie tegen zaken zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

niet 1 wel

— agressie tegen personen zeker zeker
123456

niet ‘ ‘ wel

— zedendelicten zeker zeker
123456

niet ‘ wel

— verkeersmiadrijven zeker zeker
123456

niet 1 1 wel

— overtredingen van de Opiumwet zeker zeker
123456

niet 1 1 1 1 wel

— andere, n1. zeker zeker
123656

niet wel



Sa “Dienstverlening” is geschikt voor:

bij voorkeur “first offenders”

J bij voorkeur recidivisten

[3 zowel “first offenders” als recidivisten

Sb “Training/cursus/omscholing” is geschikt voor:

[3 bij voorkeur “first offenders”

[3 bij voorkeur recidivisten

zowel “first offenders” als recidivisten

9a In hoeverre denkt u dat bij de keuze voor “dienstverlening” als alterna

tieve sanctie de sexe van de jeugdige een rol speelt?

9h In hoeverre denkt u dat bij de keuze voor trair.in;fcursus/uscholing” als

alternatieve sanctie de sexe van de jeugdige een rol speelt?

altijd nooit123456

Toelichting:

lOa Bent u van mening dat het voor de keuze voor “dienstverlening” verschil

moet maken, of de jongere al dan niet schoolgaand is?

[3 ja, “dienstverlening” is vooral geschikt voor schoolgaande jongeren

[3 ja, “dienstverlening” is vooral geschikt voor niet—schoolgaande jongeren

[3 nee, wel of niet schoolgaand doet niet ter zake

altijd nooit
123456
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lOb Bent u van menig dat het voor de keuze voor “training/cursus/omscholing”

verschil moet maken, of de jongere al dan niet schoolgaand is?

ja, “training/cursus/omscholing” is vooral geschikt voor schoolgaande

jongeren

E ja, “training/cursus/omscholing” is vooral geschikt voor niet—school—

gaande jongeren

nee, wel of niet schoolgaand doet niet ter zake

Na Bent u van mening dat het voor de keuze voor “dienstverlening’ verschil

moet maken, of de jongere al dan niet werkloos is?

f ja, “dienstverlening” is vooral geschikt voor werkende jongeren

ja, “dienstverlening” is vooral geschikt voor werkloze joneeren

nee, werkend of werkloos doet niet ter zake

lib Bent u van mening dat het voor de keuze voor “training/cursus/omscholing”

verschil moet maken, of de jongere al dan niet werkloos is?

E ja, “training/cursus/omscholing” is vooral geschikt voor werkende

jongeren

ja, “training/cursus/omscholing” is vooral geschikt voor werkloze

jongeren

nee, werkend of werkloos doet niet ter zake

BO



In hoeverre bent u van mening dat de volgende leeftijdscategorieën voor

“dienstverlening” in aanmerking komen?

— 12 tot 14 jaar zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

wel niet

— 14 tot 16 jaar zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

wel 1 -I 1 1 niet

— 16 tot 18 jaar zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

wel niet

— 18 tot 21 jaar zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

uel 1 1 niet

12b In hoeverre bent u van mening dat de volgende lèeftijdscategorieën voor

“training/cursus/omscholing” in aanmerking komen?

— 12 tot 14 jaar zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

wel ‘ 1 1 niet

— 14 tot 16 jaar zeker
1 2 3 4 6

zeker

wel ‘ niet

— 16 tot 18 jaar
- zeker

1 2 3 4 5 6
zeker

wel 1 niet

— 18 tot 21 jaar zeker
1 2 3 4 zeker

wel 1 niet

13a Zouden personen met alcoholproblemen naar uw mening voor “dienstverleni

in aanmerking kunnen komen?

ja

nee

13b Zouden personen met alcoholproblemen naar uw mening voor “training/curs

omscholing” in aanmerking kunnen komen?

CJa
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14a Zouden druggebruikers naar uw mening voor “dienstverlening” in aanmerking

kunnen komen?

QJa

nee

14b Zouden druggebruikers naar uw mening voor “training/cursus/omscholing” in

aanmerking kunnen komen?

ja

nee

15 Van wie zou volgens u het initiatief tot een voorste) omtrent een alter

natieve sanctie uit moeten gaan?

rechter LET OP: u kunt maximaal 3 keuzes

Openbaar Ministerie maken.. Wilt u bij uw le keuze

advocatuur een 1 plaatsen, bij uw 2e keuze

Raad voor de Kinderbescherming een 2 en bij uw 3e keuze een 3 ?

Q tgezins—)voogdii—instelling

jongere

ouders

vrijwilligers

politie

anderetn), nl.

16 Wie zou volgens u de bemiddeling moeten verzorgen tussen projectieveraar

en alle andere instanties?

c rechter LET OP: u kunt maximaal 3 keuzes

c Openbaar Ministerie maken. Wilt u bij uw le keuze

C advocatuur een 1 plaatsen, bij uw 2e keuze

Raad voor de Kinderbescherming een 2 en bij uw 3e keuze een 3 ?

J (gezins—) voogdij—instelling

c jongere

ouders

vrijwilligers

politie

anderetn), nl.



17 Wie zou volgens u de begeleiding (hulp en steun) bij de uitvoering van

een alternatieve sanctie moeten geven?

rechter

Openbaar Ministerie

D advocatuur

D Raad voor de Kinderbescherming

C (gezins—) voogdij-instelling

D ouders

J vrijwilligers

C projectleveraar

Q politie

Q anderetn), nl.

LET OP: u kunt maximaal 3 keuzes

maken. Wilt u bij uw le keuze

een 1 plaatsen, bij uw 2e keuze

een 2 en bij uw 3e keuze een 3 ?

18 Wie zou volgend u de berichtgeving over het verloop/afloop van de alter

natieve sanctie naar de gerechtelijke instanties op zich moeten nemen?

advocatuur

Q Raad voor de Kinderbescherming

Q (gezins—) voogdij—instelling

D jongere

Q ouders

Q vrijwilligers

projectleveraar

Q politie

andere(n), nl.

LET OP: u kunt maximaal 3 keuzes

maken. Wilt u bij uw le keuze

een 1 plaatsen, bij uw 2e keuze

een 2 en bij uw 3e keuze een 3 ?

19 Acht u het wenselijk de taken van begeleiding en berichtgeving in én

persoon/instelling te combineren?

Q wel in é&n persoon/instelling

niet in één persoon/instelling
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20a Verwacht u problemen bij de invoering van “dienstverlening” ?

r”Ç ja

Jnee

L INDIEN JA: in welke mate verwacht u dat de volgende problemen zich zullen

voordoen ?

— te weinig geschikte candidaten voor zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

“dienstverlening” niet ‘
‘ wel

— te weinig werkprojecten zeker
1 2 3 4 5

zeker

niet ‘
‘ wel

— onvoldoende begeleiding zeker 1 2 3 4 5 6
zeker

niet ‘ wel

— onvoldoende contrôle op de naleving zeker 1 2 3 4 5 6
zeker

niet ‘ wel

— onvoldoende berichtgeving naar de zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

gerechtelijke instanties niet wel

— verzet van de openbare mening zeker 1 2 3 4 5 6
zeker

niet ‘ wel

— organisatorische problemen zeker
1 2 3 4 5 6

zeker

niet wel

— anderetn), nl zeker
1 2 3 4 5 6 zeker

niet 1 1 1 wel

2Db Verwacht u problemen bij de invoering van “training/cursus/omscholing” 2

ja

tnee

_->INDIEN JA: in welke mate verwacht u dat de volgende problemen zich zullen

voordoen ?

— te weinig geschikte candidaten voor zeker 1 2 3 4 5 6
zeker

“training/cursus/omscholing” niet ‘ wel

(vervolg op blz. 13)



723456
Ci 1

123456

123456
ii

123456

123456
1 1 1

123456
1 1 1

123456

Indien “dienstverlening” of “training/cursus/omscholing” mislukt, omdat de

jongere zich aan het betreffende project onttrokken heeft, bent u dan van

mening dat er dan een andere straf opgelegd moet worden?

ja

nee

— te weinig 1eerprojecten

— onvoldoende begeleiding

— onvoldoende contr6le op de naleving

— onvoldoende berichtgeving naar de

gerechtelijke instanties

— verzet van de openbare mening

— organisatorische problemen

— andere(n), nl.

zeker

niet

zeker

niet

zeker

niet

zeker

niet

zeker

niet

zeker

niet

zeker

niet

zeker

wel

zeker

wel

zeker

wel

zeker

wel

zeker

wel

zeker

wel

zeker

wel

Toelichting:
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22 Bent u van mening dat een alternatieve sanctie een straffend karakter

moet dragen ?

t
---

ja

.Qnee

L_3 INDIEN JA: waaruit zou dit straffend karakter bij voorkeur moeten bestaan ?

Q de sanctie moet er voor zorgen dat LET OP: u kunt maximaal 3 keuzes

men het recht niet in eigen hand maken. Wilt u bij uw le keuze

neemt een 1 plaatsen, bij uw 2e keuze

een 2 en bij uw 3e keuze een 3 ?
de sanctie moet duidelijk maken dat

gestelde regels worden gehandhaafd

de sanctie moet genoegdoening aan

de samenleving verschaffen

J de sanctie moet genoegdoening aan

het slachtoffer verschaffen

Q anders, nl.
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23 Bent u van mening dat een alternatieve sanctie een opvoedend karakter

moet dragen ?

---s ja

nee

—) INDIEN JA: waaruit zou dit opvoedend karakter bij voorkeur moeten bestaan ?

de sanctie moet een positief

zelfbeeld bevorderen

de sanctie moet de jongere leren

zich in practische werkzaamheden en

in het sociale verkeer beter te

handhaven

de sanctie moet de jongere de gevol

gen van het gedrag leren inzien door

confrontatie met dë toegebrachte

schade/leed

de inhoud van de straf moet tot grotere

acceptatie van straf leiden dan bij

een bestaande sanctie

de sanctie moet een grote inzet van

de jongere vergen, omdat zij in zijn/

haar vrije tijd wordt volbracht

anders, nl.

LET OP: u kunt maximaal 3 keuzes

maken. Wilt u bij uw le keuze

een 1 plaatsen, bij uw 2e keuze

een 2 en bij uw 3e keuze een 3 ?

Opmerkingen:
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Coötdinatiecommissie wetenschappelijk onderzoek kinderbescherming

TOELICHTING BIJ 0E VRAGENLIJST

aac aanleiding van het interi.advies van de cosasissie Herziening Strafrecht

voor Jeugdigen, van juli 1981, is de werkgroep Slagter ingesteld om experi—

tenten met alternatieve sanctfes voor minderjarigen op te zetten.

Onder auspicfn van de Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek

Kinderbescherming zullen deze experimenten wetenschappelijk begeleid en

onderzocht worden.

Gezien het feit dat het hier om een vernieuwing van het Jeugdstratrecht gaat,

is het belangrijk middels een voorpeiling inzicht te krijgen in de opvattingen,

enfngen en verwachtingen ten aanzien van deze nieuwe sancties. Deze kunnen

drn later getoetst worden aan de toepassing ervan en de ontwikkeling in de

praktijk. De voorpefling zal worden gehouden onder diegenen, die mogelijker

wijze —nu of later— bij alternatieve sancties voor minderjarigen betrokken

raken: rechters, officieren, advocaten, medewerktst)ers van Raden voor de

Kinderbescherming en tgezins—)voogdij—instellingen, politiefunctionarissen, etc.

Het gaat hier om een landelijke voorpeiling en dus niet uitsluitend in die

arrondissementen, die misschien als proefarrondissenent worden aangewezen.

Anders dan bij de experimenten voor volwassenen, wordt hij alternatieve

sancties voor Jeugdigen niet alleen gedacht aan dienstverleningsprojecten

(werkprojecten), maar ook aan trainingen, cursussen en omscholingsprojecter,

tleerprojecten).

Onder dienstverlening wordt verstaan: het binnen vastgesteld tijdsbestek en

in de vrije tijd verrichten van bepaalde werkzaamheden, die maatschappelijk

zinvol en pedagogisch verantwoord zijn. Wat de aard van de werkzaamheden

betreft kan men onder meer aan de volgende globale categorieën denken:

— persoonlijke diensten in de huishoudelijke sfeer ten behoeve van indivi

duen of instellingen ten algemenen nutte

— assistentie bi j Onderhoud en verbetering van de woonomgeving en bij het

natuur— en landschapsbehoud.

Trainingen, cursussen of omscholingsprojecten zijn activiteiten, die gericht

ztJn op het vergroten van sociale vaardigheden en sociale weerbaarheid. Wat de

aard van de leerprojecten betreft zou men kunnen denken aan leersituaties, die

gericht zijn op Onderwerpen als sociale voorzieningen, beroepenoriëntatie,

scholingsmogelijkheden alsmede aan het bfjbrengen van sociale vaardigheden.

Ook het aanleren van practische vaardigheden behoort tot de mogelijkheden,

bijvoorbeeld een cursus gericht op bromfietstechnfek, een lascursus, een

E.H.S.O.-cursus of een cursus voor sportleider.



Toelichting bij de vragenlijst.

1. De vragenlijst bevat een aantal vragen met 6—puntsschalen (1 2 3 4 5 6)
I !i

Het is de bedoeling dt punt op de schalen aan te geven, dat volgens u het

meest van toepassing is, door middel van het omcirkelen van het cijfer boven

het betreffende punt.

Kunt u op geen enkele wijze uw mening/voorkeur aangeven dan dient zowel cijfer

3 als cijfer 4 omcirkeld te worden. Dit duidt aan ‘geen mening’, ‘geen voor

keur’ of ‘weet niet’. We verzoeken u echter er zoveel mogelijk naar te streven

slechts één cijfer te omcirkelen.

2. De vragenlijst bevat tevens een aantal vragen waarbij u maximaal 3 keuzes

kunt maken. Bij deze vragen krijgt het antwoord met de hoogste prioriteit

het cijfer 1, het antwoord met de tweede prioriteit een 2, met de derde

prioriteit een 3.

3. Bij de overige vragen kunt u maximaal 1 antwoord geven, door middel van het

aankruisen van één hokje.

4. De kaders met ‘toelichting’ erboven dienen er voor nadere toelichting en/of

argumenten bij het antwoord te vermelden.

5. Toelichting bij vraag 1. Hier wordt gesproken over de fasen het strafproces.

Hieronder volgt een korte uitleg van wat onder deze fasen wordt verstaan.

— seponeren door de politie zonder — de zaak wordt door de politie als afge—

overleg met de officier van handeld beschouwd onder bepaalde voor—

justitie. waarden.

— seponeren door de politie in — de zaak wordt door de politie, in (in—

overleg met de officier van formeel) overleg met de officier van

justitie. justitie als afgehandeld beschouwd onder

bepaalde voorwaarden.

— onvoorwaardelijk seponeren — de officier van justitie besluit tot het

voorafgaand aan de dienst— verrichten van dienstverlening/training

verlening. etc. en de zaak als afgehandeld te be

schouwen.

— onv”orwaardelijk ..êjoii.aen — als dienstverlening/training etc. is ver—

nadat dienstverlening is richt volgens gestelde voorwaarden wordt

verricht. de zaak als afgehandeld beschouwd.
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uitstel van de beslissing door — de officier houdt de beslissing tot

de officier tot al dan niet ver

volgen.

— voorwaardelijke seponering.

— schorsing/opheffing van de voor

lopige hechtenis.

— uitstel van vonniswijzing.

— voorwaardelijke veroordeling

onder bijzondere voorwaarden.

— afzien van het voornemen ten—

uitvoerlegging te vorderen van

het voorwaardelijk opgelegde

strafdeel.

— afzien van het voornemen ten—

uitvoerlegging te gelasten van het

voorwaardelijk opgelegde strafdeel

— alternatief voor vervangend

arrest.

vervolging aan, in afwachting het ver

loop, de afloop van de dienstverlening!

training etc.

— de officier van justitie besluit onder

bepaalde voorwaarden te seponeren. Als

bepaalde voorwaarde zou dienstverlening/

training ete. kunnen gelden.

— voorlopige hechtenis wordt opgeheven

onder voorwaarde dat dienstverlening!

training etc. wordt verricht.

— de vonniswijzing wordt uitgesteld onder

voorwaarde dat dienstverlening/training

etc. wordt verricht.

— de bijzondere voorwaarden zijn in dit

geval het verrichten van dientverlening/

training etc.

— Er is uitspraak gedaan. Eventueel is een

onvoorwaardelijk strafdeel verricht.

Aan het voorwaardelijk strafdeel moet

echter ook worden voldaan, behalve wan

neer een voorgestelde dienstverlening!

training etc. is verricht.

— Hier geldt min of meer d4zelfde situatie

als bij het vorige punt. Het betreft hier

echter een volgende fase van het straf—

proces. De officier eist ten uitvoerleg—

ging van het voorwaardelijk opgelegd

strafdeel, maar de rechter gelast dit

niet omdat er sprake is van een voorstel

tot het verrichten van dienstverlening!

training etc.

— er is een sanctie opgelegd, een

boete. Deze boete kan niet betaald

worden. Dan komt daarvoor in de plaats

een vervangend arrest behalve wanneer

in dit geval dienstverlening/training etc

wordt verricht.90



— afhandeling in het kader van de rechter adviseert gratie onder

gratie. voorwaarde dat dienstverlening/training

etc. wordt verricht.

Tot slot verzoeken wij u de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.

Bijgevoegd vindt u een retour enveloppe met venster. Wij willen u vragen

er bij het retourneren van de vragenlijst om te denken dat de lijst zodanig

in de enveloppe wordt gestopt, dat het adres op de lijst (C.W.O.K. t.a.v

zichtbaar is achter het venster.

Tevens willen wij u er op wijzen dat de vragenlijst uiterlijk december

in ons bezit dient te zijn.

Indien er vragen of onduidelijkheden zijn betreffende de vragenlijst in het

algemeen of specifieke vragen, kunt u telefonisch contact opnemen met n

van ons op de volgende nummers: 070—707029 of 706550 of 707175.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

P.H. van der Laan

namens het onderzoekteam.
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BIJLAGE XIX: MODALITEITEN

Tabel 1: Seponeren door de politie zonder overleg met de
officier van justitie

Kinderrechter zeker 1 2 3 6 5 6 zeker s
wel 1 1 t niet 5.88 0.63

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 5.90 0.30
wel t t niet

Advocaat zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 5.51 1.30
wel t t 1 II niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 4.04 2.20
wel 1 t t t t niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 4.31 1.87
wel t 1 t t niet

Raad v.d. 1(0 zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 5.24 1.47
wel t t t 1 niet

(Gez.) voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 6.76 1.71
wel t t 1 niet

Tabel 2: Seponeren door de politie in overleg met de officier
van justitie

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker m
wel t t * 1 niet 5.04 1.84

Officier v. Just. zeker 1 2 3 6 6 zeker 4.60 1.65
wel t t t’t t niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 6.44 1.75
wel t tt 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.13 2.05
wel t t t t niet

Rijk5politie zeker 1 2 4 5 6 zeker 3.00 1.92
wel 1 t t t 1 niet

Raad v.d. 1(3 zeker 1 2 3 4 S 6 zeker 6.02 1.96
wel t t t t niet

(gez.)voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.75 1.96
wel t t t t niet
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Tabel 3; Onvoorwaardelijk seponeren voorafgaand aan leer of
uerkproj ect

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker X s
wel 1 1 niet 5.76 0.83

Officier v. Just. zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 5.33 1.09
wel 1 1 ly niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 Ç 6 zeker 4.72 1.63
wel 1 1 yI 1 nïet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 4.71 1.64
wel 1 1 II 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 5.12 1.65
wel 1 1 niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 6.44 1.62
wel 1 I 1 1 niet

Cgez.)voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.90 1.90
wel 1 1 1j1 1 1 niet

Tabel (t; Onvoorwaardelijk seponeren jj leer— of werkproject
is verricht

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 S 6 zeker s
wel 1 niet 2.44 1.85

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.00 1.44
wel 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 2.67 1.72
wel 1 II 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.03 1.63
wel 1 1 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.15 1.66
wel 1 1 niet

Raad v.U. KB zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 1.92 1.31
wel 1 I 1 1 niet

Cgez.)voogdij zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 2.30 1.66
wel 1 I 1 niet
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Tabel 5: Uitstel van beslissing tot al dan niet vervolgen

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker s
wel 1 1 niet 2.52 1.65

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.65 1.84
wal 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.14 1.96
wel 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.40 1.4$
wel 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.35 1.65
wel 1 I 1 niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.62 1.64
wel 1 1 1 niet

Cgez.)voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.66 1.76
wel t 1 t 1 niet

Tabel 6: Voorwaardelijke seponering

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker
wel 1 1 1 niet 2.23 1.63

Officier v. Just. zeker 1 3 4 5 6 zeker 2.83 1.55
wel 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.61 1.72
wel t 1 I 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.73 0.90
wel 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.96 1.43
wel 1 1 niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.22 1.34
wel 1 I 1 niet

(gez.)voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zakr 2.56 1.63
wel 1 ll t 1 nc.
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Tabel 7: Schorsing/opheffing van de voorlopige hechtenis

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker
wel 1 1 niet 2.15 1.76

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.29 1.64
wel 1 I 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.05 1.61
wel 1 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 3 4 5 6 zeker 2.73 1.43
wel LL)(I 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.16 1.60
wel 1 1 1 niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.32 1.56
wel 1 t 1 t nipt

Cgez.)voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.56 1.68
wel 1 I’yl t 1 niet

Tabel 8: Uitstel van vonniswijzing

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker
wel 1 1 niet 1.61 1.39

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.6$ 1.97
wel 1 t t t niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.03 1.60
wel t t nipt

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.81 1.38
wel t t XI 1 t niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.65 1.57
wel 1 I t t t nipt

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.28 1.59
wel t niet

(gez.)voogdij zeker 1 2 3 4 S 6 zeker 2.66 1.70
wel ILt 1 niet
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Tabel 9: Voorwaardelijke veroordeling onder bijzondere voor
waarden

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 5

wel 1 I)( 1 1 niet 2.30 1.74
Officier v. lust, zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.81 1.96

wel 1 )(I 1 1 niet
Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.66 1.31

wel 1 1 niet
Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.10 1.06

wel

______________

niet
Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.92 1.38

wel 1 1 niet
Raad v.d, KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.10 1.41

wel 1 1 1 niet
fgez.)voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.94 1.32

wel 1 1 1 niet

Tabel 10: Afzien van het voornemen tenuitvoerlegging te rz
deren van het voorwaardelijk opgelegde strafdeel

Kinderrechter zeker 1 2 3 6 S 6 2eker X s
wel 1 1 niel 3.91 2.06

Officïer v, lust, zker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.43 1.66
wel 1 I 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.74 1.71
wel i 1 ‘I 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 311 1.73
wel 1 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.81 1.92
wel 1 1 I 1 t niet

Raad ed. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3,13 1.52
wel 1 1 1 niet

Cgez.)voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.60 1.69
wel I’i t 1 niet
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Tabel 11: Afzien van het voornemen tenuitvoerlegging te

lasten van het voorwaardejiik strafdeel

Kindrrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 5

wel 1 t niet 2.31 1.87
Officier v. Just. zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 3.29 1.78

wel 1 t t niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.05 1.52

wel 1 t t niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.70 1.77
wel t 1 11 1 t niet

Ri5kspolitie zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.80 1.78
wel t Xl 1 t niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.98 1.77
Wel 1 t niet

(gez.)voogdi zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.45 1.54

wel t IxI 1 t ] niet

Tabel 12: Alternatief voor vervangend arrest

Kinderrechter zeker 1 2 3 6 5 6 zeker
wel t t t t niet 2.77 2.05

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.52 1.93

wel 1 II t t niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.13 1.58

wel 1 t 1 t niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.87 1.82
wel t t t niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.62 1.50
wel 1 I’I t t niet

Raad v.d. (0 zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.66 1.75
wel 1 t l t t niet

Cgez.)voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.83 1.32
wel t )t t t niet
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Tabel 13: Afhandeling in het kader van gratie

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker s
wel 1 1 niet 3.40 2.20

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.83 1.83
wel 1 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.84 1.95
wel 1 1 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 4.18 1.93
wel 1 1 Iy 1 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.76 1.94
wel 1 t 1 niet

Raad v.d. KO zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.44 2.09
wel 1 1 II 1 1 niet

(gez.)voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.48 1.74
wel 1 ‘1 1 1 niet
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BIJLAGE XV: STRAFFEN EN MAATREGELEN

Tabel 1: Berisping

Tebel 2: Onvoorwaardelijke geldboete

Kinderrechter zeker
wel

Officier v. Just. zeker
wel

Advocaat zeker
wel

Gemeentepolitie zeker
wel

Rijkspolitie zeker
wel

Raad v.d. 1(3 zeker
- wel

Voogdij zeker
wel

123 f.56
1

II
123456

123456
1 1

123456
1 i’I

123456
1 1

123456

1)1 1
123456

II

zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet

x
5.71
5.17

5.35

4.65

4.15

4.96

6.56

5

0.72
0.71

1.38

1.72

2.23

1.57

1.85

Kinderrechter zeker
wel

Officier v. Just. zeker
wel

Advocaat zeker
wel

Gemeentepolitie zeker
wel

Rijkspolitie zeker
wel

Raad v.d. 1(8 zeker
wel

Voogdij zeker
wel

123656

123456
1 yI t 1

123456
lI)(lI
123456

II 1
123456

IjI t
123656

1 I t
123456

III

zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet

x
2.33
2.78

2.91

2.65

2.70

3.09

2.91

S

1.96
1.46

1.67

1.57

1.84

1.81

1.72
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Tabel 3: Geldboete en voorwaarUeijke arreststraf

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker
wel 1 1x 1 niet 2.30 2.00

Officier v. Jumt. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.47 1.55
wel 1 II 1 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.33 1.61
wel t niet

Gemeentepolitie zeker t 2 3 4 S 6 zeker 2.10 1.02
wel 1 1 1 niet

Rijkepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.65 1.69
wel 1 1 1 1 niet

Raad v.d. KE zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.54 1.41
wel II 1 1 niet

Voogdij zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.16 1.19
wel 1 1 1 t 1 niet

Tabel 4: Geldboete en voorwaardelijke tuchtmchoolmtraf

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker s
wel 1 niet 1.95 1.79

Officier v. Jumt. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.41 1.50
wel 1 l’I 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.36 1.62
wel 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.35 1.27
wel I 1 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.15 1.84
wel 1 1 t niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 4 5 6 zeker 2.30 1.23
wel I’q 1 1 i niet

Voogdij zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.07 1.21
wel 1 1 niet

102



Tabel 5: Al dan niet (gedeeltelijk) voorwaardelijke
arrestatraf

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker S

wel 1 1 niet 1.71 1.55
Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.94 1.34

wel 1 1 1 1 niet
Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.74 1.19

wel 1 1 1 1 1 niet
Oeaeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.25 1.16

wel 1 1 1 niet
Rijkspolitie zeker 1 3 6 5 6 zeker 2.25 1.29

wel 1 I 1 1 niet
Raad v.d. 1(5 zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 1.97 1.16

wel 1 t 1 niet
Voogdij zeker 1 > 3 4 5 6 zeker 2.17 1.39

wel 1 t t niet

Tabel 6: Al dan niet (gedeeltelijk) voorwaardelijke tucht—
achoolstraf

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 7
wel 1 niet 1.71 1.55

Officier v. Juat. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 188 1.36
wel t 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.93 1.32
wel 1 1 niet

Geeeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.40 1.31
wel t tI 1 t niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.58 1.35
wel 1 t I t t t niet

Raad v.d. 1(8 zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 1.90 1.16
wel 1 t t t t niet

Voogdij zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.24 1.39
wel t t t niet
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Tabel j: OTS

Kindetochtar zeker 1 2 3 4 5 6 zeker
wel 1 1 niet 5.95 0.22

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 5.75 0.58
wel t 1 t I niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 6.08 1.65
wel LJ 1 1 t niet

Gecaantapolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 6.90 1.29
wel t t t niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 6 zeker 6.26 1.63
wel t t t I 1 1 niet

Raad v.d. KE zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 6.62 1.71
wel t niet

Tabçil 8: TBR

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker s
wel t t niet 6.00 0.00

Officier v. ]ust. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 5.88 0.48
wel t t niet

Advocaat zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 4.28 1.79
wel t t ty t niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 5.35 0.74
wel t t

I niet
Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 5.12 1.45

—wel t t t i t niet
Raad y.d. KB zeker 1 2 3 4 6 zeker 4.86 1.43

wel t t I ] niet
Voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 6.18 1.74

wel tL t I( 1 1 niet
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label 9: 5.8.

kinderrpchtpr zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 5

wel 1 1 niet 6.00 0.00

Offjcjer v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 5.65 1.06
wel 1 1 1 t III niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 4.02 1.71
wel t 1 t t niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 5.21 1.08
wel t t 1 1 Ly t niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 6 6 zeker 6.29 1.83
wel 1 1 I t t niet

Raad v.d. KE zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 6.87 1.55
LIQ1 t 1 t t t t niet

Voogdij zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 3.88 1.70
wel 1 t t 1 niet
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BIJLAGE V: DELICTEN

CD) dienstverlening CL) leerprojecten

Tabel 1: Vereogensdelicten CD)

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker s
wel 1 i t 1 1 niet 1.82 1.64

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.49 0.93

wel Ii t t niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.27 1.85

wel t l 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.10 1.23

wel t t niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.27 2.00

wel t i t niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.23 1.65

wel LJ t t t 1 niet

Voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 257 1.71
wel t_.JI t t t niet
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Tabel 2: Agreie tegen zaken CD)

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker s
wel II 1 1 niet 1.52 1.37

Officier v. Just. zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 1.65 1.28
wel 1 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.88 1.72
wel 1 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.63 1.16
wel III 1 1 1 niet

Rijk5politie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.40 1.61
wel 1 II t niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.84 1.47
wel 1 niet

Voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.92 1.40
wel 1 1 niet

Tabel 3: Agre55ie tegen permonen CD)

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker X S

wel 1 1 niet 2.19 1.69
Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.88 1.56

wel 1 t 11 1 .L....J niet
Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.19 1.81

wel 1 1 t niet
Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.39 1.45

wel t I 1 t niet
Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.52 1.39

wel t It t 1 niet
Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.25 1.58

wel 1 t 1 niet
Voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.21 1.58

wel 1 I 1 1 niet
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Tabel 6: Zedendelicten CD)

Tabel 5: Verkeersdelicten CD)

Kinderrechter zeker
wel

Officier v. Just. zeker
wel

Advocaat zeker
wel

Gemeentepolitie zeker
wel

Rijkspolitie zeker
wel

Raad v.d. KB zeker
wel

Voogdij zeker
wel

123456
1 lyl 1

123456
1 1 1 I 1
123456

1 II 1 1
123456
1 t t

II
t

123456

123456
t t t I t t
123456
1 1

I
t 1 t

zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet

x
3.40
4.54

3.42

4.47

4.12

3.84

3.31

5

1.91
1.48

1.87

1.59

1.79

1.77

1.80

Kinderrechter

Officier v. Just.

Advocaat

Gemeentepolitie

Rijkspolitie

Raad v.d. KB

Voogdi j

zeker 1 2 3 4 5 6
wel t 1 1 1 t
z:ker 1 2 3 6 5 6
wel t 1 t 1
zeker 1 2 3 4 S 6
wel 1

‘xt 1 1 1
zeker 1 2 3 6 5 6
wel t lI t t
zeker 1 2 3 6 5 6
wel 1 t t t
zeker 1 2 3 6 5 6
wel tt)(I t
zeker 1 2 3 6 5 6
wel t

I
t 1

zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet
zeker
niet

x
2.00
2.88

2:52

2.61

2.32

2.51

2.26

S

1.62
1.65

1.90

1.51

1.66

1.66

1.51
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Tabel 6: Opiumdelicten CD)

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker X s
wel IJ 1 1 1 1 niet 3.66 2.00

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 4.25 1.60
wel 1 1 ly 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4’ 5 6 zeker 3.55 1.93
wel 1 1 III 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 4.22 1.83
wel 1 1 1 ly 1 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4’ 5 6 zeker 3.41 1.82
wel II II 1 1 niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 3.76 1.76
wel II 1 II 1 1 niet

Voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.22 1.64
wel t t t 1 t t niet

Tabel 7: Vermogensdelicten CL)

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker
wel 1 t niet 1.97 1.51

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.77 1.94
wel Xl 1 t t t niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.35 1.75
wel t t niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.63 1.36
wel 1 t )(t t 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.96 1.64
wel t t t niet

Raad v.d. KO zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.64 1.71
wel t (I t t niet

Voogdij zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.61 1.75
wel t 1 t niet
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Tabel 8: Agressie tegen zaken CL)

Kinderrechter zeker 1 2 3 6 5 6 zeker s
wel ¼ 1 niet 2.12 1.69

Officier v. Just. zeker 1 3 4 5 6 zeker 1.87 1.22
wel 1 1 1 niet

Advocaat zeker 1 3 4 5 6 zeker 2.20 1.75
wel 1 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.13 1.36
wel ‘k 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.32 1.28
wel L 1 1 1 niet

Raadv.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.35 1.66
wel 1 1 1 niet

Voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.32 1.50
wel 1 i 1 1 niet

Tabel 9: Agressie tegen personen CL)

Kinderrechter - zeker 1 2 3 4 5 6 zeker s
wel 1 I 1 1 niet 2.38 1.62

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.67 1.72
wel 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.21 1.70
wel 1 l 1 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.62 1.72
wel 1 1 I t t niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.12 1.05
wel 1 1 LJ niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.26 1.60
wel 1 I 1 1 niet

Voogdij zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 2.65 1.60
wel t II t 1 niet

111



Tabel 10: Zedendelicten CL)

Kinderrechter zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 5

wel 1 1 1 1 1 niet 2.56 1.65
Officier v. Just. zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 3.25 1.75

wel 1 1
i

1 1 niet
Advocaat zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 3.20 2.03

wel 1 1 1 1 niet
Gemeentepolitie zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 3.52 1.86

wel 1 1
li 1 1 niet

Ri5kspolitie zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 2.72 1.57
wel 1 II 1 1 niet

Raad v.U. KE zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 2.77 1.76
wel 1 t I 1 1 niet

Voogdij zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 2.79 1.72
wel 1 1 I 1 t 1 niet

Tabel 11: Verkeersdelicten CL)

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker s
wel 1 1 1 1 niet 1.93 1.59

Officier v. Just. zeker 3 (t 5 6 zeker 2.29 1.2(t
wel I 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 2.66 1.85
wel 1 Ii 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 2.60 1.81
wel 1 li 1 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 2.(t4 1.42
wel 1 li t 1 niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.5(t 1.64
wal 1 lI t t t niet

Voogdij zeker 1 2 3 (t 5 6 zeker 2.58 1.62
wel 1 lxi t 1 t niet
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Tabel 12: Opiumdelicten (1)

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker s
wel 1 1 1 1 niet 2.92 1.91

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.18 1.61
wel L 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.12 2.01
wel L 1 ¼ 1 niet

Geeeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.32 1.93
wel 1 1 I 1 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.56 1.25
wel 1 I)(I 1 1 niet

Raad v.d. KO zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.23 1.66
wel 1 t 1 t niet

Voogdij zeker 1 2 3 4 S 6 zeker 2.68 1.68
wel 1 l)(I t t niet
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BIJLAGE VI: LEEFTIJDEN EN ALTERNATIEVE SANCTIES

Tabel 1: 12 tot 14 jaar

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker X 5

wel t 1 Ii 1 1 niet 3.42 1.96

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.80 1.70

wel t 1 i 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.00 1.92
wel 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.57 1.93

wel 1 1 II 1 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.67 1.76

wel 1 l t t niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.19 1.91
wel LI ti t niet

Voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 3.11 1.66

wel 1 t t niet

Tabel 2: 14 tot 16 jaar

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker S

wel t 1 t t niet 1.87 1.49

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.38 1.39

wel 1 I t t t 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.09 1.51

wel t 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 3 6 5 6 zeker 2.23 1.62

wel t I 1 t niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.63 1.45

wel t tI t t t niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.06 1.41

wel t t t t niet

Voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 2.26 1.50

wel t t t niet
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Tabel 3: 16 tot 18 jaar

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker s
wel 1 1 1 niet 1.12 0.40

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.73 1.19
wel LXI 1 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.24 0.58
wel 1 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.37 0.59
wel l 1 1 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 1,85 0.93
wel L yI 1 1 niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.38 0.87
wel Ly 1 1 1 niet

Voogdij zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.60 1.14
wel L)L 1 1 niet

Tabel 4: 18 tot 21 jaar

Kinderrechter zeker 1 2 3 4 5 6 zeker s
wel l 1 1 niet 1.19 0.46

Officier v. Just. zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.85 1.25
wel LXI 1 1 niet

Advocaat zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.27 0.76
wel 1 niet

Gemeentepolitie zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.36 0.76
wel 1 niet

Rijkspolitie zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 1.63 0.99
wel II 1 1 niet

Raad v.d. KB zeker 1 2 3 4 5 6 zeker 1.46 1.01
wel lI 1 1 niet

Voodij zeker 1 2 3 6 5 6 zeker 1.64 1.24
wel Il 1 1 niet
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