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Voorwoord 

Maart van dit jaar zijn in ons land de experi-
menten Alternatieve Sancties voor Minder-
jarigen van start gegaan onder leiding van de 
Werkgroep Slagter. Wetenschappelijke 
begeleiding van deze experimenten geschiedt 
door de Coördinatiecommissie Wetenschappe-
lijk Onderzoek Kinderbescherming (CWOK). 
Aanleiding genoeg om in afwachting van de 
eindresultaten van dit onderzoek een thema-
nummer van Justitiële Verkenningen aan dit 
onderwerp te wijden. 
Geopend wordt met een inleidend artikel* van 
mr. Thea van der Minne-Frank waarin aandacht 
besteed wordt aan de gedachtenvorming rond 

3 	de alternatieve sancties voor minderjarigen in 
ons land, die in 1981 heeft geresulteerd in een 
door de Commissie Anneveldt samengesteld 
Interimrapport. Zowel dit Interimrapport als 
het daaruit voortgevloeide Raamwerk dat de 
basis vormt voor de thans uitgevoerde 
experimenten, zullen hier uitvoerig aan de 
orde komen. Daarnaast zal ingegaan worden 
op bepaalde bezwaren die recentelijk naar 
voren zijn gebracht tegen deze alternatieve 
sancties. 
Het tweede gedeelte van het artikel staat 
geheel in het teken van de Engelse ontwikke-
lingen op het terrein van de alternatieve 
sancties voor minderjarigen. In Engeland heeft 
men inmiddels zo'n tien jaar ervaring met 
zgn. Intermediate Treatment-projecten. Deze 
zijn te vergelijken met de door de Commissie 
Anneveldt voorgestelde leerprojecten, die 
worden onderscheiden van de werkprojecten. 
Duidelijk is dat de invoering van Intermediate 
Treatment geleid heeft tot een aantal niet-
ingecalculeerde neven-effecten, waar wij in 

* Bij het schrijven van dit artikel werd dankbaar 
gebruik gemaakt van de waardevolle deskundigheid 
van drs. Peter van der Laan, die belast is met het 
onderzoek alternatieve sancties voor minderjarigen 
ten behoeve van de CWOK. 



Nederland — voorzover een vergelijking hier 
op zijn plaats is — mogelijk toch rekening mee 
zouden kunnen houden. Het inleidende artikel 
wordt afgesloten met een overzicht van de 
stand van zaken op het terrein van deze alter-
natieve sanctievorm in Nederland en Engeland. 
Aansluitend op de inleiding volgt als bijlage het 
Raamwerk van uitgangspunten en richtlijnen 
voor experimenten met alternatieve sancties 
voor strafrechtelijk minderjarigen. 
Voorafgaande aan de experimenten in ons land 
is een vooronderzoek verricht onder de perso-
nen en instanties die bij de toepassing van de 
alternatieve sancties betrokken raken. De 
resultaten van dit onderzoek werden bij het 
ter perse gaan van dit themanummer bekend. 
Een resumé daarvan is opgenomen na het 
Raamwerk. 
Tenslotte een tweetal artikelen in bewerkte 
vorm die handelen over de Engelse situatie. 
Van Clive Morgan is `Community service voor 

4 minderjarigen, straf of behandeling?' Besloten 
wordt met een artikel van Ray Jones getiteld: 
`Intermediate Treatment: het preventiemodel 
tegenover het strafrechtelijk model'. 



Alternatieve sancties voor 
minderjarigen 

door mr. Thea van der Minne-Frank 

1. Inleiding 
Het denken over alternatieve sancties voor 
minderjarigen — en om deze categorie jeug-
digen gaat het in dit artikel — is o.a. beïnvloed 
door het inzicht dat justitieel ingrijpen nega-
tieve gevolgen kan hebben voor de mogelijk-
heden van de jeugdige in de toekomst. Onder 
verwijzing naar de labellingtheorie wordt er 
in de literatuur op gewezen dat justitieel 
ingrijpen de kans vergroot dat de jeugdige 
wéér in contact komt met de gerechtelijke 
autoriteiten. Daarnaast hebben studies in 

5 	binnen- en buitenland aangetoond dat het 
plegen van één of meer delicten tijdens de 
adolescentie-periode — zowel voor jongens als 
voor meisjes — zeer veel voorkomend gedrag 
vormt, maar dat in de meeste gevallen 'dit 
gedrag bij het opgroeien vanzelf weer 
verdwijnt (Junger-Tas, 1980). 
Kijken we naar de cijfers (Statistiek jeugd-
criminaliteit, 1979, CBS) dan blijkt dat in 
1979 slechts een derde van de strafrechtelijk 
minderjarigen die een strafbaar feit gepleegd 
had werd vervolgd. 70% kreeg een sepot. Toch 
gaat het nog altijd om zo'n 6000 jongeren die 
wèl vervolgd worden. Dit cijfer is overigens de 
afgelopen vijf jaar stabiel gebleven. Het betreft 
hier vooral vermogensmisdrijven en 
vernielingen. 'Een aantal groot genoeg om 
extra inspanningen bij het zoeken naar alter-
natieven te rechtvaardigen', aldus Rood-de 
Boer (1981). Op basis van bovengenoemde 
inzichten kan men in de huidige strafrechts-
theorie en ook langzamerhand in de praktijk 
een tendens bespeuren van een verschuiving 
van beslissingsmomenten naar een vroeger 
stadium (Dutry van Haeften, 1982). 

De auteur is verbonden aan het WODC als 
redacteur Justitiële Verkenningen. 



De alternatieve sancties in ons land vinden 
hun oorsprong in het voorbeeld van de Engelse 
Community Service Order (CSO). Community 
service wordt bij ons aangeduid met de term 
dienstverlening. In 1972 werd de CSO in 
Engeland ingevoerd voor volwassenen, tot het 
terugdringen van de korte vrijheidsstraf. In 
Nederland vormt het in 1978 verschenen 
Rapport Dienstverlening van de Commissie van 
Andel 1  de basis voor de thans uitgevoerde 
dienstverleningsexperimenten voor volwasse-
nen 2  die zijn gericht op het vervangen van de 
korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
Dit laatste rapport nu was mede in 1979 aan-
leiding voor de Commissie Anneveldt om zich 
te beraden over alternatieve sancties voor 
minderjarigen. De voorstellen van de Commis-
sie Anneveldt hebben inmiddels geresulteerd 
in het (officieel) van start gaan van experi-
menten met alternatieve sancties voor minder- 
jarigen in zes daartoe aangewezen proef- 

6 	arrondissementen. Deze experimenten — die 
lopen sinds 1 maart j.l. — staan onder leiding 
van de Werkgroep Slagter en worden weten- 
schappelijk begeleid door de Coördinatie-
commissie Wetenschappelijk Onderzoek 
Kinderbescherming (CWOK). 
Voorafgaand aan de start van de experimenten 
is onder de personen en instanties waarvan 
verwacht mag worden dat zij op een of andere 
wijze bij de toepassing van de alternatieve sancties 
betrokken raken, een voorpeiling gehouden. 3  
Hierdoor wil men inzicht krijgen in opvat-
tingen, meningen en verwachtingen ten 
aanzien van deze nieuwe sancties. 
Bij het ter perse gaan van dit artikel werden de 
gegevens die dit vooronderzoek heeft opgele- 

' Dienstverlening; Interimrapport van de Commissie 
alternatieve strafrechtelijke sancties. 's-Gravenhage, 
Staatsuitgeverij 1978. 
2  Van start gegaan op 21 februari 1981. 
3  Benaderd zijn: kinderrechters, officieren van 
justitie (jeugdzaken), advocaten, medewerkers van 
Raden voor de Kinderbescherming, medewerkers 
van (gezins-)voogdij-instellingen, functionarissen 
van gemeente- en rijkspolitie, medewerkers van 
reclasseringsinstellingen, medewerkers van 
andersoortige instellingen, zoals provinciale raden 
voor jeugdaangelegenheden en zogenaamde alter-
natieve instellingen. 



verd bekend. Een resumé daarvan is opgenomen 
in een bijlage op blz. 58. 

Op de achtergrond van de instelling van de 
Commissie Anneveldt en op de voorstellen die 
zij in haar in 1981 verschenen Interimrapport 
'Alternatieve strafrechtelijke sancties voor 
minderjarigen' aan de Minister heeft gedaan, 
zal worden ingegaan in hoofdstuk 2 en hoofd-
stuk 3. Daarbij zal de inhoud van het begrip 
alternatieve sanctie eveneens aan de orde 
komen. Tevens wordt in hoofdstuk 4 een 
aantal kritische geluiden inzake het rapport 
besproken, in welk verband ook kort aandacht 
besteed zal worden aan het begrip diversie. 

De Commissie Anneveldt heeft voorgesteld 
twee modellen op te nemen bij de experimen-
ten met alternatieve sancties voor jeugdigen 
te weten een werkmodel en een leermodel. 
Wat betreft het eerste model kan aansluiting 

7 	gevonden worden bij de ervaringen die men in 
ons land momenteel aan het opdoen is met 
dienstverleningsexperimenten voor volwassenen. 
Het is niet de bedoeling om op de resultaten 
van dit onderzoek, dat overigens door het 
WODC verricht wordt, in te gaan. 
Zonodig zal er in specifieke gevallen naar 
worden verwezen. De resultaten van dit dienst-
verleningsonderzoek voor volwassenen zullen 
uitvoerig besproken worden in een speciale 
aflevering van Justitiële Verkenningen in 1984. 
Daarin zullen tevens de Engelse ervaringen met 
CSO voor volwassenen aan de orde komen. 
Voor minderjarigen is in Engeland de CSO nog 
nauwelijks van de grond gekomen. Van recente 
datum is echter een wetswijziging opgenomen 
in de Criminal Justice Act van 1982 waarin 
Community Service mogelijk wordt gemaakt 
voor 16-jarigen. 1  In een artikel in bewerkte 
vorm zal ingegaan worden op de voor- en 
nadelen van CSO voor minderjarigen in 
Engeland. Afgezien van het feit dat er nu in 
het algemeen nog weinig literatuur èn onder- 

In Engeland ligt de grens voor meerderjarigheid 
bij 17 jaar en ouder. Op deze categorie was tot het 
moment van de Criminal Justice Act CSO alleen 
van toepassing. 



zoek bestaat over dienstverlening voor minder-
jarigen is bekend dat men deze alternatieve 
sanctievorm in de praktijk in een aantal 
Europese landen waaronder Nederland toch 
wel al toepast.' Zo kent men in West-Duitsland 
bijvoorbeeld het BrUcke-project in München 
(zie JV 4, 1980). 

Wat betreft het andere door de Commissie 
Anneveldt voorgestane (leer)model — het 
volgen van trainingen, cursussen of andere 
vormen van activiteiten — kan aansluiting 
gevonden worden bij de ervaringen die men in 
Engeland heeft met een maatregel die in 1969 
is ingevoerd ten behoeve van delinquente en 
'risico-jeugdigen' en die wordt aangeduid met: 
Intermediate Treatment. Er is (nog) nauwelijks 
onderzoek verricht op het terrein van sociale 
vaardigheidstrainingen e.d. in ons land, zij het 
dat het paedologisch instituut van de V.U. te 
Amsterdam enkele onderzoeken heeft uitge- 

8 

	

	voerd naar de effecten van gedragstherapie op 
delinquente adolescenten. 

Voor ons is vooral van belang welke ontwikke-
ling de Intermediate Treatment-gedachte in 
Engeland sinds haar in werking treding bij de 
Children and Young Persons Act van 1969 
heeft doorgemaakt. Over de Engelse situatie 
handelt het tweede gedeelte van dit artikel. 
Daarbij zal in hoofdstuk 5 e.v. worden stil-
gestaan bij de beginfase waarin het Intermediate 
Treatment-concept moeizaam van de grond is 
gekomen en bij de fase waarin men nu beland 
is, een fase die blijk geeft van een kritische 
houding t.o.v. het softe optielabel van de 
beginjaren, dat men steeds meer aan het 
verlaten is. Aan het slot wordt een overzicht 
gegeven van de ontwikkelingsstadia waarin 
Nederland en Engeland zich op het terrein van 
de alternatieve sancties voor minderjarigen op 
dit moment bevinden. Ook komt de vraag aan 
de orde in hoeverre te bepalen is of hier sprake 
is van een succesvol alternatief voor de 
klassieke straf. 

Andere landen zijn bijvoorbeeld: Denemarken, 
Italië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Sowjet-Unie, 
Zwitserland (Junger-Tas, 1983). 



2. Commissie Anneveldt 
Alvorens stil te staan bij het begrip alternatieve 
sanctie en het kader waarin deze toepasing kan 
vinden, volgt eerst een korte uiteenzetting van 
de totstandkoming van het Interimadvies van 
de Commissie Anneveldt dat de basis vormt 
voor de gedachtenvorming over dit onderwerp 
in ons land. 
De Commissie Anneveldt — officieel Commis-
sie Herziening Strafrecht voor Jeugdigen — 
werd op 21 juni 1979 door de Minister van 
Justitie ingesteld met als opdracht deze te 
adviseren inzake een algehele herziening van 
het jeugdstrafrecht. 1  De Commissie heeft 
daarbij eveneens bezien of het wenselijk zou 
zijn om ook strafrechtelijk minderjarigen voor 
alternatieve sancties in aanmerking te laten 
komen. Dit laatste resulteerde in juli 1981 in 
het (hier te bespreken) Interimadvies Alter-
natieve Sancties voor strafrechtelijk minder-
jarigen. 

9 	Het Eindrapport van de Commissie Anneveldt 
— dat dus het gehele terrein van het materiële 
en formele jeugdstrafrecht bestrijkt — werd 
het afgelopen jaar aan de Minister van Justitie 
aangeboden. Het is niet de bedoeling om in het 
kader van dit artikel op de strekking van dit 
rapport getiteld: Sanctierecht voor jeugdigen' 
in te gaan. 2  
In het Interimadvies formuleert de Commissie 
Anneveldt haar doelstelling als volgt: 
De Commissie wil zich beraden over de vraag 
of het wenselijk zou zijn om voor de sancties 
uit het jeugdstrafrecht alternatieven te 
ontwikkelen zowel om dat sanctiepakket uit te 

De opdracht luidt: 
— in hoeverre behoeven de bepalingen van het 
materiële en formele kinderstrafrecht herziening, 
waarbij in het bijzonder acht ware te slaan op het 
belang dat wordt gediend met een vereenvoudiging 
van de voorschriften? 
— in hoeverre is wetswijziging gewenst teneinde de 
straffen en maatregelen die vrijheidsbeneming mee-
brengen beter te doen beantwoorden aan de thans 
daaromtrent bestaande inzichten en opvattingen? 
— in hoeverre bestaat er behoefte aan bijzondere 
bepalingen betreffende de berechting van jeugdige 
volwassenen en zo ja, hoe zouden die bepalingen 
dan kunnen luiden? 
2  Het Interimadvies is in een aparte bijlage bij dit 
eindrapport opgenomen. 



breiden als de toepassing van de bestaande 
sanctie-mogelijkheden terug te dringen. Daarbij 
zal tevens worden bezien of in de wet dient te 
worden voorzien in de mogelijkheid van 
oplegging van alternatieve sancties voor 
jeugdigen. 
Duidelijk blijkt uit dit Interimadvies dat 
Anneveldt c.s. zich mede hebben laten inspi-
reren door het werk van de Commissie van 
Andel die zich heeft beziggehouden met het 
doen van voorstellen inzake Dienstverlening 
voor volwassenen. Gewezen wordt op de 
beschouwingen in het Rapport Dienstverlening 
(1978) over het terugdringen van de nadelen 
van het strafrechtelijk systeem, zoals leed-
toevoeging en stigmatisering. Dergelijke over-
wegingen hebben ertoe geleid dat men zich bij 
dienstverlening voor volwassenen toelegt op 
terugdringing van de korte onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf (maximaal zes maanden). De 
Commissie Anneveldt denkt bij minderjarigen 

10 	niet alleen aan het terugdringen van de onvoor- 
waardelijke vrijheidsstraf maar ook aan andere 
straffen en maatregelen, zoals de geldboete. 
Verder wordt in het Interimadvies melding 
gemaakt van een discussie die men in 1979 
heeft gehouden over dit onderwerp binnen de 
Afdeling Familie- en Jeugdrecht van de Neder-
landse Vereniging voor Rechtspraak naar aan-
leiding van een rapport van een werkgroep 
onder voorzitterschap van mr. S. Slagter (zie 
bijvoorbeeld Bartels, 1981). 
De leden van deze vereniging onderschrijven 
algemeen de conclusie van de werkgroep dat 
de sanctiemogelijkheden in het minderjarigen-
strafrecht te beperkt zijn. Zo stelt de werk-
groep voor het minderjarigenstrafrecht aan te 
vullen met een sanctie, vergelijkbaar met de 
Engelse Community Service Order (tewerk-
stelling). (Deze zou als nieuwe hoofdstraf 
dienen te worden ingevoerd). Overigens is de 
Commissie Anneveldt het niet met alle voor-
stellen van de werkgroep eens met name waar 
het gaat om de invoering van een nieuwe hoofd- 
straf die bestaat uit het opleggen aan de 
verdachte van zuiver geldelijke verplichtingen. 
Een andere bron die het Interimadvies noemt 
is een in 1979 uitgebracht rapport van een 
commissie uit enkele Raden voor de Kinder-
bescherming (zie Fokkens, 1981). 



Ook hiertegen worden in het Interimadvies 
bezwaren aangevoerd met name waar men het 
financiële karakter van de afhandeling bena-
drukt. De Commissie Anneveldt merkt hierover 
op dat bij de introductie van alternatieve 
sancties voor jeugdigen vooral moet worden 
gelet op het opvoedkundig karakter van die 
sancties. 
Tenslotte is de Commissie Anneveldt — dooi 
middel van een enquête — te rade gegaan bij 
de Officieren van Justitie en rechters die zich 
bezighouden met kinderstrafzaken. Opvallend 
is zo blijkt uit die in 1980 gehouden 
enquête — dat er zich in sommige arrondisse-
menten al in zekere zin een praktijk aan het 
ontwikkelen is op gebied van de toepassing van 
alternatieve sancties. 
Voorts dringen de ondervraagden er op aan om 
een wettelijk kader te scheppen waarbinnen de 
alternatieve sancties kunnen worden toegepast. 
Deze dienen echter zorgvuldig te worden 

11 	voorbereid en zouden voorafgegaan moeten 
worden door experimenten. Uit het Interim-
advies blijkt dat de Commissie Anneveldt deze 
laatste opvatting onderschrijft. Zij acht het 
noodzakelijk — alvorens kan worden beslist 
of een wettelijke regeling omtrent alternatieve 
sancties gewenst is — eerst door experimenten 
informatie te verwerven over de praktische 
voordelen ervan en eventuele organisatorische 
problemen. Verder dienen de experimenten 
ertoe om de samenleving met de alternatieve 
sancties vertrouwd te maken. 
Aan de wensen van de Commissie Anneveldt is 
inmiddels gehoor gegeven door de instelling 
door de Minister van Justitie, november 1981 
van de Werkgroep Alternatieve sancties voor 
jeugdigen onder voorzitterschap van 
mr. S. Slagter, welke dient ter begeleiding van 
de experimenten in zes daartoe aangewezen 
proefarrondissementen. 1  Wetenschappelijke 
ondersteuning geschiedt door de Coördinatie-
commissie Wetenschappelijk Onderzoek 
Kinderbescherming. Als leidraad voor de 
experimenten die 1 maart j.l. van start zijn 
gegaan dient een door de Werkgroep Slagter 

Dit zijn: Amsterdam, Arnhem, Groningen, 
Leeuwarden, Rotterdam en Zutphen. 



op basis van het Interimadvies Anneveldt 
samengesteld Raamwerk van uitgangspunten 
en richtlijnen. (zie de bijlage op blz. 43), 
die overigens geen verplichtend karakter dragen. 
Het streven is er op gericht om de experimenten 
binnen twee jaar af te ronden. Het staat andere 
arrondissementen vrij om ook activiteiten op 
dit terrein te ontplooien. 

3. Het begrip alternatieve sanctie 
Zowel aan de hand van het Interimadvies van 
de Commissie Anneveldt als aan de hand van 
het daaruit voortgekomen Raamwerk van de 
Werkgroep Slagter zal hieronder uiteengezet 
worden op welke wijze men inhoud denkt te 
geven aan het begrip alternatieve sanctie. 
Voorzover mogelijk zal tevens verwezen worden 
naar enkele (van de nu nog schaarse) praktijk-
voorbeelden. 
Daarnaast gaan we in op het kader waarin de 
alternatieve sanctie toepassing kan vinden en 

12 	aan welke basisvoorwaarden dient te worden 
voldaan. Verder komt ondermeer nog de 
arbeidswetgeving ter sprake. In voorkomende 
gevallen zal verwezen worden naar enkele 
tussentijdse resultaten van het Onderzoek 
Dienstverlening voor volwassenen. 

3.1. Twee soorten sancties 
Bij de Commissie Anneveldt staat het opvoed-
kundig karakter van de alternatieve sancties 
voor minderjarigen (dit is de leeftijdsgroep van 
12--18 jaar) voorop. 'Het streven moet er op 
gericht zijn bij de betrokken jeugdigen een 
gedragsverandering in positieve zin voor de 
toekomst te bewerkstelligen. Dit kan het geval 
zijn indien de jeugdige wordt geconfronteerd 
met de gevolgen van zijn gedrag.' Dit houdt 
in — aldus het Interimadvies -- dat er zo 
enigszins mogelijk een verband' wordt 
gelegd tussen de concrete inhoud van de 
alternatieve sanctie en de aan de jeugdige 
verweten gedraging. 
Verder wil de Commissie niet ál te eenzijdig 

Tussentijdse gegevens van het dienstverlenings-
onderzoek voor volwassenen wijzen uit dat hiermee 
weinig rekening werd gehouden in de praktijk. 
(Bol en Overwater, 1983). 



de nadruk leggen op dienstverlening zoals dat 
het geval is bij de alternatieve sancties voor 
volwassenen. Zij wil het begrip alternatieve 
sanctie in een wijdere context plaatsen. Aldus 
onderscheidt de Commissie twee soorten 
sancties, onder te verdelen in werkprojecten 
(a) en leerprojecten (b). 
ad a). Het verrichten binnen een bepaald tijds-
bestek gedurende een bepaald aantal uren van 
nauwkeurig omschreven werkzaamheden die 
maatschappelijk zinvol en pedagogisch 
verantwoord zijn. Het gaat om werkzaamheden 
die in de regel niet door een betaalde kracht 
worden gedaan. Verder mogen de werkzaam-
heden niet bedrijfsmatig worden verricht. 
In het Raamwerk worden de volgende 
categorieën werkzaamheden gesuggereerd: 
— persoonlijke diensten in de huishoudelijke 
sfeer ten behoeve van individuen of instellingen 
ten algemenen nutte; 
— hulp bij activiteiten van en voor bepaalde 

13 	bevolkingsgroepen; 
-- assistentie bij onderhoud en verbetering van 
de woonomgeving en het natuur- en landschaps-
behoud. 

ad b) Het volgen binnen een afgebakend tijds-
bestek gedurende een bepaald aantal uren van 
nauwkeurig aangegeven trainingen of cursussen 
dan wel andersoortige activiteiten, die zijn 
gericht op vergroting van de individuele sociale 
vaardigheid en weerbaarheid. 
Hierbij kan men denken aan leersituaties die 
gericht zijn op onderwerpen als sociale voor-
zieningen, beroepenoriëntatie, scholingsmoge-
lijkheden alsmede aan het bijbrengen van 
sociale vaardigheden op het gebied van bij-
voorbeeld gesprekstechniek en solliciteren. 
Ook het aanleren van praktische vaardigheden 
kan geschikt zijn via bijvoorbeeld een cursus 
gericht op bromfietstechniek, een lascursus, 
een E.H.B.0.-cursus of een cursus sportleider. 
Een andere mogelijkheid is het trainings- en 
overlevingskamp van de Outward Bound- 

• school (aldus het Raamwerk). 

3.2. Enkele praktijkvoorbeelden 

a. Werkmodel 
Wanneer we afgaan op de thans voorhanden 



zijnde literatuur blijkt dat het nu nog te vroeg 
is om wat Nederland betreft enkele concrete 
voorbeelden te geven van dienstverlenings-
projecten voor minderjarigen. 
Wel is bekend dat incidenteel al geëxperimen-
teerd wordt op dit terrein. (Zie bijvoorbeeld 
het HALT-project in Rotterdam; Tinnemans, 
1982) Ook komt het voor dat in regionale 
dagbladen aan experimenten die nu nog een 
incidenteel karakter dragen uitgebreide 
beschouwingen worden gewijd (Zutphens 
Dagblad, maart 1983). 
Een bekend buitenlands voorbeeld waarbij 
men alternatieve straffen in de vorm van het 
verrichten van dienstverlening toepast op 
minderjarigen, is het van april 1978 daterende 
Brlicke-projekt in München (BRD) (zie 
Pfeiffer in J V-4,1980). In dit project worden 
nieuwe sociaal-pedagogische methoden bij 
jeugdige delinquenten ontwikkeld. Evenals 
bij ons werkt men in dit experiment met 

14 	dienstverlening (Arbeitsauflage) als alternatief 
voor geldboete of een vrijheidsstraf. Men 
probeert zoveel mogelijk om de aard van de 
te verrichten werkzaamheden aan te passen 
aan de problematiek van de dader. 
Voorlopige onderzoeksresultaten wijzen nu al 
uit dat door toedoen van het Brcke- 
projekt de praktijk van de kinderrechter in het 
district München na één jaar in de door de 
onderzoekers nagestreefde richting is veranderd. 
Heeft zich in Engeland op het gebied van de 
leerprojecten voor minderjarigen inmiddels 
een praktijk ontwikkeld van zo'n tien jaar, op 
het terrein van de dienstverlening (CSO) staat 
het Engelse kinderstrafrecht nog in haar 
kinderschoenen. Een recente wetswijziging 
maakt evenwel community service mogelijk 
voor minderjarigen van 16 jaar. Meer over de 
Engelse situatie in het tweede gedeelte van dit 
artikel. 

b. Leermodel 
Ook het onderzoek op het terrein van de 
sociale vaardigheidstrainingen met minder-
jarigen in ons land is nog vrij schaars. De 
Commissie Anneveldt verwijst in haar 
Interimadvies naar de ervaringen die men op 
dit gebied heeft bij het Paedologisch Instituut 
van de V.U. te Amsterdam. Ook noemt de 



Commissie in dit kader de ervaringen die in 
Engeland zijn opgedaan met Intermediate 
Treatment-projecten. Wat betreft het onder-
zoek van de V.U. te Amsterdam kan opgemerkt 
worden dat men de afgelopen jaren goede 
resultaten geboekt heeft met de sociale 
vaardigheidstrainingen (Bartels, Heiner, De 
Kruyff en Slot, 1982).' 
Het uitgangspunt van de onderzoekers is dat er 
jongeren zijn die bepaalde essentiële sociale 
vaardigheden niet hebben waardoor ze in de 
problemen komen. Voorbeelden van zulke 
sociale vaardigheden zijn: eigen mogelijkheden 
reëel inschatten; plannen maken; conflicten 
zien aankomen en ze zo mogelijk voor zijn; 
omgang met leeftijdgenoten, leraren en chefs; 
geld beheren; zichzelf verzorgen; telefoneren. 
Door de jongeren te trainen in zulke vaardig- 
heden wil men nagaan of daardoor hun 
psycho-sociale situatie verbetert en hun 
conflicten, gedragsmoeilijkheden en delicten 

15 	worden verminderd. 
Sinds 1973 heeft men deze trainingen — be- 
stemd voor probleemjongeren van 14-20 
jaar — ontwikkeld en in de praktijk getoetst. 
Na behandeling vergeleek men de experimen-
tele groep met een controlegroep. Voor beide 
groepen werd een follow-up-periode van negen 

tien maanden gehanteerd. Van de therapie-
groep hadden slechts zeven jongens gerecidiveerd 
(n = 29) en van de controlegroep waren dit 
er maar liefst 20 (n = 29). 
Gezien de grote verschillen — Mk ten aanzien 
van een aantal andere factoren — tussen beide 
groepen kan zeker gepleit worden voor een 
dergelijke interventievorm. Overigens wijst 
Junger-Tas (1980) erop dat meer van deze 
experimenten nodig zijn voor men tot 
absolute uitspraken kan komen. 

3.3. Kader van toepassing 
Nu besproken is welke inhoud de Commissie 
Anneveldt c.q. de Werkgroep Slagter denkt te 

1  zie ook: 
Gedragstherapieonderzoeken (1982), speciaal nummer 
van Jeugdbescherming en Onderzoek en Gedrags-
therapie 3 (1980). 
Verder kan verwezen worden naar Hauber en van 
Winzum (1983). 



geven aan het begrip alternatieve sanctie volgt 
hierna de bespreking van het juridisch kader en 
de basisvoorwaarden voor toepassing. De stof 
is overigens voor een groot deel ontleend aan 
het Raamwerk. 
Uitgangspunt is dat de alternatieve sanctie kan 
worden opgelegd in al die gevallen waarin het 
OM tot strafvervolging zou zijn overgegaan, 
indien de mogelijkheid van de alternatieve 
sanctie niet aanwezig geweest zou zijn. Het 
invoeren van een alternatieve sanctie mag nl. 
niet tot gevolg hebben dat hierdoor die 
categorieën jeugdigen in het justitiële circuit 
terecht komen bij wie dat voorheen niet 
gebeurd zou zijn. 
Over dit laatste punt bestaat in de literatuur 
veel discussie. De problematiek wordt ook wel 
aangeduid met de term net-widening effect. 
We gaan hier in het volgende hoofdstuk op in. 

De toepassing van de alternatieve sanctie 
16 	dient te gebeuren in het kader van: 

1. een voorwaardelijk sepot 
2. een uitstel van de beslissing tot al dan niet 
vervolgen 
3. een schorsing van de voorlopige hechtenis 
4. een uitstel van vonniswijzing. 

De eerste en de tweede modaliteit die zich op 
het niveau van de Officier van Justitie afspelen, 
kunnen aangeduid worden met de term Offi-
ciersmodel, de derde en vierde modaliteit 
worden wel het Rechters- of Zittingsmodel 
genoemd. In het Raamwerk wordt uitdrukke-
lijk vermeld dat het verrichten van werkzaam-
heden en het volgen van cursussen in het kader 
van een politie-sepot alsmede in het kader van 
een onvoorwaardelijk sepot niet als alternatieve 
sanctie worden beschouwd. Men vat deze 
vormen op als diversie, waarover meer in 
hoofdstuk 4. In dit verband is het nuttig om 
het Dienstverleningsonderzoek volwassenen 
aan te halen. 
Volgens de richtlijnen van dit onderzoek kan 
dienstverlening als alternatieve sanctie wël 
toegepast worden in het kader van een 
onvoorwaardelijk sepot. Dat wil zeggen dat 
ongeacht de afloop van de dienstverlening de 
zaak door het OM wordt geseponeerd. 
De andere modaliteiten zijn, op OM-niveau: 



uitstel van vonniswijzing en voorwaardelijke 
veroordeling (welke overigens als minder 
wenselijk werd geacht). Kijken we naar de 
tussentijdse resultaten van het dienstverlenings-
experiment voor volwassenen (Bol en Over-
water, 1983) dan blijkt dat ten opzichte van 
eerder onderzoek (Bol en Overwater, 1982) 
zich een verschuiving aan het voordoen is van 
het Officiersmodel naar het Rechtersmodel. 
Hoe deze verhoudingen zullen gaan liggen bij 
het experiment alternatieve sancties minder-
jarigen is nog niet bekend. Mogelijk wordt 
hier toch wel vaker voor het Officiersmodel 
gekozen omdat men in het kinderstrafrecht te 
maken heeft met het zogenaamde driehoeks-
overleg. Hierdoor is de Officier van Justitie 
verplicht om bij het opleggen van een alter-
natieve sanctie in het kader van een beslissing 
tot al dan niet vervolgen 'het gevoelen van de 
kinderrechter' in te winnen. En in het kader 
van een voorwaardelijk sepot behoeft de 
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	Officier van Justitie 'de machtiging van de 
kinderrechter'. 
Een ander punt dat zou kunnen pleiten voor 
het Officiersmodel is dat men in het jeugd-
strafrecht zo lang mogelijk probeert te voor-
komen dat jeugdigen verder in het justitiële 
circuit doordringen. 

3.4. De Basisvoorwaarden 
Aan de volgende basisvoorwaarden — die hier 
summier zullen worden behandeld — dient 
volgens het Raamwerk te worden voldaan: 
— Het dient te gaan om een bekennende 
verdachte. 
— Het verzoek of aanbod tot toepassing van 
de alternatieve sanctie is afkomstig van de 
jeugdige zelf. 
— De jeugdige kan van de mogelijkheid van 
een alternatieve sanctie op de hoogte gesteld 
worden door: advocaten, medewerkers van 
de Raad voor de Kinderbescherming en pro-
fessionele en vrijwillige krachten als clubhuis-
werkers, straathoekwerkers, gezinsvoogden 
etc. Samen met hen kan de verdachte een plan 
uitwerken dat hij de justitiële instanties voor-
legt. 
— De justitiële autoriteiten zijn niet verplicht 
om het aanbod van een alternatieve sanctie te 
aanvaarden. 



— Aan hetgeen hiervoor reeds gezegd is over 
de rol van de kinderrechter kan toegevoegd 
worden dat op dezelfde wijze wordt aan-
bevolen om bij zaken die op rechtersniveau 
worden afgehandeld het gevoelen van de 
Officier van Justitie in te winnen. 
— De aanvaarding van het aanbod door de 
justitiële autoriteiten evenals de aard en duur 
van de alternatieve sanctie alsmede de voor-
waarden waaronder deze plaatsvindt, dienen 
schriftelijk te worden vastgelegd. Hierbij dient 
ook gedacht te worden aan de wijze waarop 
de betrokken justitiële autoriteit van het 
verloop en de afloop van een en ander op de 
hoogte wordt gehouden. 
— Ten behoeve van de justitiële documentatie 
wordt aanbevolen om bij het naar behoren 
volbrengen van de alternatieve sanctie in het 
kader van een vonniswijzing de zaak af te 
sluiten met het opleggen van één gulden boete. 
— Het is noodzakelijk dat op de uitvoering 

18 	van de alternatieve sanctie wordt toegezien, 
zowel om de jeugdige te stimuleren als hem te 
helpen bij eventuele problemen. De bericht-
geving over het al dan niet volbrengen van de 
alternatieve sanctie geschiedt via de Raad voor 
de Kinderbescherming aan Officier van Justitie 
en rechter. 
De hiergenoemde activiteiten kunnen maar 
behoeven niet in één hand te liggen. Te denken 
valt aan professionele krachten als: advocaten, 
maatschappelijk werkers, straathoekwerkers. 
Daarbij wordt aanbevolen om vooral ook 
vrijwilligers in te schakelen. Tenslotte kan het 
toezicht ook worden uitgeoefend door de 
instantie die het project leidt. 

3.5. Overige bijzonderheden 
Wanneer we de inhoud van het Raamwerk en 
daarmee de richtlijnen voor de experimenten 
volgen dan zijn er nog enkele punten die hier 
enige bespreking behoeven. 
Allereerst de leeftijd. Alternatieve sancties 
dienen in principe open te staan voor alle 
personen die onder het kinderstrafrecht vallen; 
dit is — volgens de huidige wetgeving — de 
categorie jeugdigen van 12-18 jaar. Toch 
behoeft men — aldus het Raamwerk — 18 jaar 
niet als absolute bovengrens te zien. Voor 
gevallen boven deze grens zal men in overleg 



met de betrokken Officier van Justitie moeten 
handelen. Dit geldt bijvoorbeeld bij delicten 
gepleegd in groepsverband door personen van 
verschillende leeftijdscategorieën. Indien zich 
ook meerderjarigen in een dergelijk groeps-
verband ophouden, verdient het aanbeveling 
de alternatieve sancties voor minderjarigen en 
meerderjarigen op elkaar af te stemmen. 
Overigens wijzen de tussentijdse resultaten van 
het Dienstverleningsonderzoek voor volwasse-
nen uit dat de gemiddelde dienstverlener 20 
jaar oud is (Bol en Overwater 1982 en 1983). 
Wat de duur van de alternatieve sanctie betreft: 
de werkprojecten mogen niet langer dan een 
periode van zes maanden in beslag nemen. Voor 
de werkzaamheden wordt als minimale duur 
vier uur aangehouden en een maximumduur 
van 150 uur. Deze tijden gelden minder strikt 
voor de leerprojecten. 
Bij Dienstverlening voor volwassenen bedraagt 
— volgens de richtlijnen — het minimum-aantal 
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	uren dertig en het maximum zou 150 uur 
mogen zijn. 
De meest recente onderzoekgegevens wijzen 
uit dat zowel de onder- als de bovengrens 
werden overschreden (Bol en Overwater, 
1983). 
Naast de uitvoering van de alternatieve sanctie 
kan ook een vergoeding van de materiële 
schade aan het slachtoffer plaatsvinden. Herstel 
van schade in de vorm van werkzaamheden kan 
op zich een onderdeel van de alternatieve 
sanctie vormen. 
Tenslotte de kwestie van de Arbeidswetgeving 
voor jeugdigen. Gezien de bepalingen van de 
Arbeidswet (van 1919) beveelt de Commissie 
aan de werkprojecten zo op te zetten dat 
overtreding van deze wet voorkomen wordt. 
Volgens deze wet mogen jongeren pas gaan 
werken als zij de volledige leerplicht van 
10 jaar hebben vervuld en de leeftijd van 
15 jaar hebben bereikt. Jongeren van 15 of 
16 jaar die nog volledig leerplichtig zijn, 
mogen slechts arbeid verrichten van lichte aard 
bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties of op 
zaterdagen. Op jeugdigen die nog geen 18 jaar 
zijn, zijn speciale werk- en rusttijdbepalingen 
van toepassing. De richtlijnen die de arbeids-
inspectie bij de experimenten hanteert komen 
er in het kort op neer dat de werkzaamheden 



zoveel mogelijk in schoolvakanties en/of in 
schoolvrije dagen moeten worden verricht. 
Is dit onmogelijk dan komen — gedurende 
een maximum-aantal uren — de weekends of 
de uren na schooltijd in aanmerking. 
Inmiddels hebben besprekingen tussen de 
Werkgroep Slagter en het Ministerie van 
Sociale Zaken ertoe geleid dat Sociale Zaken 
de arbeidswetgeving met een zekere soepel-
heid zal toepassen. Om een dergelijke soepele 
toepassing te garanderen is een vertegenwoor-
diger van de Arbeidsinspectie opgenomen in 
de stuurgroep die in het arrondissement 
de coördinatie van de experimenten heeft. 

4. Commentaar 
Hoewel het in dit stadium, nu de alternatieve 
sancties zich in een experimentele fase 
bevinden, eigenlijk te vroeg is om deze nieuwe 
ontwikkeling in het jeugdstrafrecht al aan een 
kritische beschouwing te onderwerpen, willen 

20 	we niettemin ingaan op enkele punten die 
recentelijk in de literatuur naar voren zijn 
gekomen. Zo wordt er door Bartels (1982) op 
gewezen dat in de voorstellen van de Commis-
sie Anneveldt een duidelijke begripsbepaling 
van de alternatieve sanctie ontbreekt. 'Des te 
meer spijtig — aldus de auteur — omdat er in 
de literatuur verschillende opvattingen over 
bestaan.' Daarbij verwijst de auteur naar ener-
zijds de gedachte, zoals die ontwikkeld is 
door Rood-de Boer, anderzijds naar de visie 
van Andriessen. 

Bepalen we ons tot de opvatting van Rood-de 
Boer (zie o.a. Grenzen van de jeugd, 1981 en 
voor een uitwerking Dutry van Flaeften, 1982) 
dan komen we daar waar in dit artikel over 
alternatieve sancties wordt gesproken de term 
diversie of alternatieve afhandeling tegen. In 
het kort betekent dat een aftakking uit het 
strafrechtelijk systeem onder alternatieve 
voorwaarden die door Justitie worden vast-
gesteld en/of gecontroleerd. Dit aftakken is 
mogelijk op verschillende niveaus. Behalve het 
niveau van het O.M. en de rechter betrekt 
Rood-de Boer hier ook het niveau van de 
politie bij (dit is het zgn. politie-sepot dat 
buiten het hier besproken Raamwerk valt). 
Hulpverlenende instellingen zouden vooral 



ingeschakeld moeten worden bij de tenuit-
voerlegging van deze diversie-sancties. 1  Volgens 
de aanhangers van deze stroming zijn de 
diversie-sancties een welkome aanvulling op 
het jeugdstrafrecht. (zie ook de uitgangspunten 
van het Interimadvies op blz. 4) en men is dan 
ook niet of nauwelijks bevreesd dat deze 
sancties zouden leiden tot een uitbreiding van 
het strafrechtelijk systeem. Volgens Rood-de 
Boer is deze vrees gebaseerd op de Amerikaan-
se situatie waar de diversie-projecten van 
geheel andere aard zijn dan bij ons. Kinderen 
die van huis weglopen bijvoorbeeld zouden bij 
ons — i.t.t. in de V.S. — nooit in zo'n project 
terecht komen. (zie ook Junger-Tas, 1981) 
Tenslotte dient deze wijze van afhandeling 
— in de wet neergelegd — met de nodige rechts-
waarborgen en andere wettelijke garanties 
omgeven te worden. 

Hiertegenover staat de opvatting die o.a. 
21 	vertegenwoordigd wordt door Margo Andries- 

sen, een opvatting waarbij men niets moet 
hebben van diversie in de zin van alternatieve 
sancties (zie bijv. Andriessen, 1981). Diversie 
in deze betekenis van het woord zou een 
flinke uitbreiding van het Icinder/jeugstrafrecht 
betekenen. Het invoeren van een diversie-achtig 
of alternatief jeugdstrafrecht wordt dus 
radicaal van de hand gewezen. In plaats daarvan 
zou o.a. het jeugdstrafrecht sterk gejuridiceerd 
moeten worden. Men ziet veel meer in het 
bevorderen door de niet-justitiële hulpverlening 
van de echte diversie waaronder men verstaat: 
het weghouden van iemand uit het strafrechte-
lijk apparaat, zonder dat Justitie daar enige 
sanctie, voorwaarde of bemoeienis aan 
verbindt. 2  

Een volgend punt van kritiek dat overigens ook 
speelt bij het experiment Dienstverlening voor 
volwassenen betreft het opleggen van een 
alternatieve sanctie door het O.M. via bijv. een 
voorwaardelijk sepot. 

Hulpverlening en recht gaan in deze opvatting 
heel wel samen (zie ook Junger-Tas, 1980). 
2  Hulpverlening en recht gaan in deze opvatting niet 
samen. 'Echte hulpverlening verdraagt geen justitiële 
stok achter de deur'. (Zie o.a. Drost, 1981) 



Er wordt aldus in feite een sanctie opgelegd 
zonder dat er sprake is van een behoorlijk 
proces. Bartels acht deze kwestie onvoldoende 
aangeroerd door de Commissie Anneveldt. 
Van Veen (1983) gaat zelfs zover dat hij voor 
wat betreft het dienstverleningsexperiment 
volwassenen geen plaats ziet voor het Officiers- 
model. Daartegen heeft hij de volgende 
bezwaren: 'De sanctie van dienstverlening is 
zo zwaar dat zij niet zonder behoorlijk proces 
mag worden opgelegd. Zo veel macht dient 
aan het O.M. niet te worden gegeven. Doet men 
dat wel dan zet men alle waarborgen van het 
procesrecht overboord en opent men het reële 
gevaar dat verdachten de dienstverlening aan-
vaarden om aan berechting te ontkomen', aldus 
Van Veen. 

Een laatste opmerking die we hier willen naar 
voren brengen is dat de Commissie Anneveldt 
afstand zou nemen van het financieel 

22 	compensatoire karakter van de alternatieve 
sanctie. Inderdaad staat bij de Commissie 
Anneveldt het educatieve karakter van de 
sanctie voorop. Bartels vraagt zich hierbij af 
waarom de jeugdige te goed is om de door hem 
aangebrachte schade te vergoeden. 
Kennelijk heeft de werkgroep Slagter zich over 
deze laatste kwestie gebogen. In het Raamwerk 
voor de experimenten is inmiddels de volgende 
richtlijn opgenomen: 
Naast de uitvoering van de alternatieve sanctie 
kan ook een vergoeding van materiële schade 
aan het slachtoffer plaatsvinden, terwijl herstel 
van schade in de vorm van werkzaamheden op 
zich (een onderdeel van) de alternatieve sanctie 
kan vormen.' 
Uiteraard zouden we hier kunnen ingaan op 
nog andere vragen die het Interimadvies en het 
Raamwerk ongetwijfeld oproepen. 
Zo hebben wij onbesproken gelaten het aspect 
van de vervangende straf en de kwestie van de 
begeleiding door de hulpverlenende instellingen, 

M.n. Frehsee (1982) heeft bepleit om de sancties 
in het jeugdstrafrecht meer op herstel van schade te 
richten. Hij verwijst daarbij naar Amerikaanse 
ervaringen op dit gebied. 
(Kriminologisches Journal, 14e jrg., nr. 2,1982, 
blz. 126-136) 



hoewel deze hierboven zijdelings aan de orde 
kwam. Het zal ook zeker niet de bedoeling van • 
de onderzoekers en de Werkgroep Slagter zijn 
om deze en andere kwesties nu al uitputtend 
te regelen. 
We zullen eerst de resultaten van het onderzoek 
af dienen te wachten. 'Zeker in een experimen-
tele fase — aldus Van Buuren over het experi-
ment Dienstverlening — lijkt het belangrijk de 
inventiviteit en zelfwerkzaamheid binnen de 
proefarrondissementen te mobiliseren.' (Van 
Buuren, 1983) 

S. Ontwikkelingen in Engeland 
In Engeland heeft men, in tegenstelling tot op 
het terrein van het volwassen strafrecht vrijwel 
geen ervaring met dienstverlening (het werk-
model) voor minderjarigen. 
Inmiddels is ons bekend geworden dat via een 
wetswijziging in de Crirninal Justice Act van 
1982 — uit te voeren in de loop van 1983 — 

23 	Community service ook mogelijk wordt gemaakt 
voor jeugdigen die 16 jaar zijn (en dus minder-
jarig; de meerderjarigheidsgrens ligt in Engeland 
bij 17 jaar). Reeds in 1980 werden in het 
White Paper Young Offenders voorstellen in 
deze richting ontwikkeld. 
Wat betreft Community service voor minder-
jarigen — waar dus nog weinig literatuur over 
bestaat — volstaan we hier met te verwijzen 
naar een bewerking van een artikel van Morgan 
(1979) die ingaat op een aantal bezwaren maar 
ook voordelen die Community service voor 
jeugdigen heeft. (Zie verder nog Vass, 1981) 

Het tweede gedeelte van dit artikel handelt 
grotendeels over de ontwikkeling van het 
Intermediate Treatment (1.T.)-concept waar-
mee men in Engeland ten behoeve van 
delinquente minderjarigen inmiddels ruim 
tien jaar ervaring heeft opgedaan. Wij menen 
dat het interessant voor ons kan zijn om van 
deze ontwikkeling kennis te nemen aangezien 
de 1.T.-gedachte vrij redelijk aansluit bij het 
door Anneveldt c.s. voorgestelde leermodel. 
Ook bij de LT.-programma's, welke dienen 
als alternatief voor een inrichtingsplaatsing, 
gaat het veelal om vorming en scholing in een 
ambulante setting in de eigen woonomgeving. 
Daarbij wordt nauw samen gewerkt met andere 



hulpverleningsvoorzieningen die ter plaatse 
beschikbaar zijn. 
In de navolgende hoofdstukken volgt 
bespreking van de achtergrond van I.T., de 
uitwerking van het concept, commentaar op 
I.T. en onbedoelde neveneffecten. Tenslotte 
worden twee bijzondere vormen van I.T. 
besproken waarbij rekening is gehouden met 
een aantal bezwaren die deze interventievorm 
voor jeugdigen in de praktijk bleek te hebben. 

Intermediate Treatment 

5.1. Achtergrond 
Het begrip lntermediate Treatment kwam in 
Engeland voor het eerst aan de orde in 1968 
in het White Paper `Children in trouble' waar-
na het concept in 1969 werd opgenomen in 
de Children and Young Persons Act. 
Globaal kan onder I.T. het volgende worden 
verstaan (voor alle duidelijkheid geven wij de 

24 	definitie in het Engels): 
'LT. can be conceived as a form of interven-
tion halfway between removing delinquent 
children and or those 'at risk' of becoming 
delinquent, from their family and neighbour-
hood on the one hand; on the other hand 
letting them remain at home under supervi- 
sion' (zie bijv. Kellmer-Pringle, 1977). 
De doelstelling van I.T. is gericht op het terug-
dringen van delinquent gedrag bij jeugdigen en 
kinderen en op het voorkomen van herhaling 
ervan. Het gaat hier om een interventievorm, 
die het midden houdt tussen plaatsing in een 
tehuis en het onder de hoede/toezicht van de 
ouders blijven. 

Dat men eind jaren zestig in Engeland is gaan 
kiezen voor deze niet-institutionele interven-
tievorm is mede veroorzaakt door de teleur-
stelling die men ondervond m.b.t. de residentiële 
voorzieningen. Kellmer-Pringle (1977) geeft 
enkele cijfers waaruit duidelijk is af te leiden 
dat er bij de institutionele voorzieningen 
sprake is van een `falling successrate'. Men 
achtte langdurige verblijven in de tehuizen 
minder wenselijk en gaf de voorkeur .  aan het 
laten blijven van de jeugdige in het gezin. 
Daarbij speelt ook een rol de erkenning van de 
positieve invloed op de jeugdige van ouders en 



de gemeenschap. Tenslotte blijken ook de hoge 
kosten van de residentiële opvang van invloed 
te zijn geweest op de introductie van I.T. 
Kijken we naar de tijd waarin de I.T.-gedachte 
in Engeland tot ontwikkeling kwam, dan 
blijkt dat I.T. een reflectie is van de maatschap-
pelijke en politieke bewogenheden van de 
zestiger jaren (Jones en Kerslake, 1979 en 
Jones, 1981). 
Het zou te ver voeren om hier in detail op in 
te gaan. Feit is dat er in deze jaren een groeiend 
bewustzijn ontstaat ten aanzien van allerlei 
maatschappelijke misstanden en sociale 
ongelijkheden. Zowel de media als de politiek 
spelen hierop in. 
Het 1.T.-concept van de jaren zestig laat zien 
hoe zich in het Engelse jeugdstrafrecht een 
verschuiving heeft voltrokken van —wat de 
Engelsen aanduiden met — 'control naar care' 
en van `punishment naar treatment'. Op welke 
wijze hieraan in de wet gestalte is gegeven en 

25 

	

	dit concept verder is uitgewerkt, zal in het 
volgende hoofdstuk uiteengezet worden. 

5.2. Uitwerking van het I.T-concept volgens 
de 1969-wet 
De introductie van I.T. in de Children and 
Young Persons Act van 1969 bracht mede van-
wege haar vaagheid de nodige verwarring met 
zich mee. Door diverse instanties is op uiteen-
lopende wijze inhoud gegeven aan het begrip. 
We zullen ons in dit hoofdstuk zoveel mogelijk 
beperken tot de omschrijving die het Depart-
ment of Flealth and Social Security in 1972 en 
1973 — toen men begon met de toepassing van 
I.T. in de praktijk — heeft gegeven. Verder zal 
ingegaan worden op de interpretatie van de wet 
door het National Childrens Bureau. 

De informatie die ons bereikte inzake I.T. is 
overigens nogal fragmentarisch van aard 
gebleken. Niettemin zullen we proberen hier 
een beeld te schetsen van een ontwikkeling 
waarvan de meeste Engelse auteurs zeggen 
dat deze weinig uniform verlopen is. 

Het D.H.S.S. omschrijft 1.T. als volgt (Bur-
bidge, 1979): 
— I.T. is een behandelingsvorm voor kinderen 
en jeugdigen (tot 17 jaar) die controle of 



bescherming nodig hebben van een juvenile 
court, welke alleen verschaft kan worden via 
een zg. supervision order (bij ons: ondertoe-
zichtstelling). Intermediate' betekent dat de 
behandeling tussen twee andere maatregelen 
in ligt, te weten tussen absolute verwijdering 
van het kind/de jeugdige uit het gezin en het 
thuis blijven onder toezicht van de ouders. 

I.T. is een behandelingsvorm die — binnen 
de voorwaarden van de supervision order — 
wordt uitgeoefend naar het inzicht van de 
supervisor (i.d.g. een maatschappelijk werker). 
Deze heeft een aantal faciliteiten tot zijn 
beschikking, zowel residentiële als niet 
residentiële. 
— Deze behandelingsvorm stelt een kind/ 
jeugdige in staat om nieuwe nuttige houdingen 
en activiteiten te ontwikkelen die na afloop 
van de supervision order kunnen worden 
gecontinueerd. 
— De reeks faciliteiten, beschikbaar voor I.T. 

26 	zijn in hoofdzaak die, welke reeds gebruikt 
worden door andere kinderen en jeugdigen die 
geen supervision order hebben. Dat wil zeggen 
dat deze aansluiten bij het normale jeugd- en 
clubhuiswerk. 

Jones (1980) wijst er op dat de I.T.-maatregel 
kan worden toegepast zowel op delinquente 
kinderen en jeugdigen als op hen die het risico 
lopen delinquent te worden ('at risks'). 
I.T. — aldus Burbidge (1979) — is hoofdzake-
lijk een gemeenschapsactiviteit die de jeugdige 
in contact brengt met een andere omgeving. 
Deze nieuwe omgeving kan hem helpen nieuwe 
persoonlijke relaties te vormen en vaardigheden 
te ontwikkelen, gericht op het verwerven van 
meer zelfvertrouwen. Hij zal kunnen partici-
peren in constructieve activiteiten van sociale 
educatieve of therapeutische aard (Pitts 1979, 
over DHSS rapport, 1972). Het DHSS bena-
drukt dat deelname aan het I.T.-project vrij-
willig behoort te zijn en de instemming behoeft 
van de ouders van de deelnemer. 
Bij de uitvoering van de I.T.-projecten zijn 
verschillende instanties betrokken. Op de rol 
van het juvenile court t.a.v. de supervision 
order werd al gewezen. Verantwoordelijkheid 
voor de selectie van het geschikte I.T.-project 
wordt gedragen door de zgn. Local Authority 



(plaatselijke overheid) van het Social Service 
Department dan wel door de Probation 
(reclassering). De plaatselijke overheid dient 
eveneens de financiële middelen te verschaffen. 
Goedkeuring van de I.T.-schema's geschiedt 
door het Children's Regional Planning 
Committee (Burbidge, 1979). 
In het algemeen wordt I.T. opgevat als een 
gemeenschapsactiviteit. Het Engelse National 
Childrens Bureau (N.C.B.) heeft in haar visie 
op I.T. dit aspect sterk benadrukt en bepleit 
een buurtgerichte aanpak van I.T. 

Men gaat er van uit dat de jeugdige zoveel 
mogelijk in zijn natuurlijke omgeving dient te 
blijven zonder dat hij onderworpen wordt aan 
controleregels. Veel belang hecht het N.C.B. 
aan de betrokkenheid van de ouders en andere 
bewoners uit de buurt. De basis hiervoor kan 
gevormd worden door de reeds bestaande 
Family Advice Centres van waaruit een reeks 

27 	activiteiten ontplooid kan worden die de 
individuele vaardigheden van de jeugdige kunnen 
stimuleren (kunst, speelgroepen, handenarbeid, 
sport) (kellmer-Pringle, 1977). 
Deze brede interpretatie van I.T. zou ook de 
geïntegreerde benadering van I.T. genoemd 
kunnen worden (Evans, 1977; zie ook Jones, 
1976). 

5.3. Commentaar 
Tot dusverre hebben we ons onthouden van 
enigerlei vorm van commentaar op de werking 
van I.T, opgenomen in de Children and Young 
Persons Act van 1969, in de praktijk; een wet, 
die de nodige beroering en verwarring heeft 
veroorzaakt. 
De wet zou te vaag zijn (zie de bewerking van 
Morgan, 1979) en niet duidelijk aangeven wat 
het doel is van I.T. en op welke wijze dat doel 
bereikt kan worden (Burbidge, 1979). Met name 
onder maatschappelijk werkers die zich bezig-
hielden met de uitvoering van I.T. bestond de 
behoefte aan een goed omschreven raamwerk 
ten behoeve van de toepassing van I.T. in de 
praktijk. Ook was er het probleem dat de wet 
onvoldoende onderscheid maakte tussen jeugdi-
gen die verzorging, opvoeding en steun nodig 
hadden en een kleine minderheid voor wie een 
element van straf onontbeerlijk was (Pitts, 1979) 



met als gevolg dat de LT.-populatie steeds 
gemengder werd. 

Verschillende I.T.-programma's liepen op den 
duur stuk ten gevolge van onvoldoende coördi-
natie tussen de betrokken instanties (Probation 
en maatschappelijk werk) en te weinig aan-
dacht voor de organisatie van de behandeling: 
Daarnaast werden de LT.-projecten als gevolg 
van bezuinigingsmaatregelen financieel ook 
steeds moeilijker realiseerbaar. 
Verder bleek in de praktijk dat de procedures 
via welke I.T. tot stand gebracht kon worden 
— door middel van de supervision order — te 
omslachtig en te langdurig waren. Met name 
onder de Engelse magistratuur bestond een 
afkeer om een dergelijke wettelijk onduidelijk 
afgebakende maatregel op te leggen, een 
maatregel waarin de rechters bovendien weinig 
vertrouwen hadden. De bezwaren die de 
Engelse jeugdrechters hadden tegen I.T. waren 

28 	onder meer dat I.T. te veel het label droeg van 
een 'soft option'. De behandeling die met I.T. 
werd nagestreefd zou — vooral gelet op de 
uitleg van het gezaghebbende DHSS — te veel 
de trekken vertonen van wat sommigen cynisch 
aanduidden met `tafeltennistherapie' (Jones en 
Kerslake, 1979) of `holidays for hooligans' 
(Pryce, 1979). 
Te veel zou — althans in de beginjaren — het 
accent gelegd zijn op de permissieve kant van 
I.T. zonder dat men zich bekommerde om het 
stellen van controle-regels (Junger-Tas, 1980). 
Gevolg hiervan was o.a. dat maatschappelijk 
werkers belast met de supervisie, zich oneven-
redig veel inspanning moesten getroosten om 
I.T. geloofwaardig te doen overkomen bij het 
publiek. 
Het 'softe' karakter dat I.T. aldus in het begin-
stadium kenmerkte, had zijn weerslag op de 
uitspraken inzake jeugdstrafzaken van de 
Engelse magistratuur, die zoals gezegd een 
sceptische houding vertoonde t.o.v. I.T. en 

Ward, D. Chapelfield-intermediate treatment 
project. 
In: A measure of diversion?; case studies in inter-
mediate treatment; cd. by R. Adams, S. Allard. 
Leicester, National youth Bureau, 1981, 
blz. 177-210. 
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Tabel. -Procentuele wijzigingen die zich hebben voltrokken in de 
rechterlijke uitspraken ten aanzien van verschillende groepen 
jeugdige wetsovertreders in de periode 1970-1979 

Berisping 
Schuldig bevonden 
Geldboete 
Attendance centre 
order 
Supervision order 
Care order 
Borstal 
Derention centre 

deze maatregel dan ook zoveel mogelijk 
trachtte te vermijden. Terwijl de Children and 
Young Persons Act van 1969 een vermindering 
van strafrechtelijk ingrijpen inzake jeugdige 
wetsovertreders had aangekondigd, steeg 
daarentegen in de periode 1965-1977 het 
aantal plaatsingen van jeugdigen van 14-17 
jaar in attendance centres, detention centres 
en borstals meer dan ooit tevoren. 

Een onderzoek dat werd verricht door een 
team van de Universiteit van Lancaster op 
basis van een analyse van rechterlijke beslis-
singen in jeugdzaken, toont deze stijging aan. 
Tegelijkertijd daalde het aantal door de rechter 
opgelegde supervision orders (Pryce, 1979). 
De meest recente cijfers — afkomstig van de 
Universiteit van Keele,' ontleend aan de 
Criminal Statistics 1981 — laten zien dat deze 
ontwikkeling zich voor deze leeftijdsgroep 
heeft voorgezet. 

Verklaringen: 
Attendance centre order 

Supervison order 

Care order 

Jongens 	 Meisjes 

jonger 	14-17 jonger 	14-17 
dan 	jaar 	dan 	jaar 
14 jaar 	 14 jaar 

36% 
30% 
24% 

5% 
44% 
34% 

(- 
+ 

- 

- 

+ 

91% + 143% + 
15%— 17%+ 
12%— 4%+ 

109% 
14% — 
42% — 
56% 

155% 

190% 
30% 
51% 

28%+ 	7% 
11% + 12% 
_ + 121% 

— jeugdige wordt maximaal 24 uur 
vastgehouden 

— onder toezichtstelling voor 
maximaal 3 jaar 

— te vergelijken met ontheffing van 
de ouderlijke macht; impliceert 
meestal uithuisplaatsing 

' Deze gegevens werden ons beschikbaar gesteld en 
persoonlijk toegelicht door Prof. H. Giller, verbonden 
aan de Universiteit van Keele (G.B.). 



Detention centre 

Borstal 

— soort tuchtschoolstraf met een 
maximale duur van 3 maanden. 
Voor jongens van 14-17 jaar 

— inrichting voor jongeren van 
15-17 jaar die daar tot een 
maximum van twee jaar 
geplaatst kunnen worden. 

Met het onderzoeksteam uit Lancaster kunnen 
we uit bovenstaande cijfers concluderen dat 
I.T. niet is uitgevoerd in de geest van de 
Children and Young Persons Act van 1969. 
De onderzoekers plaatsten duidelijk vraagtekens 
bij het geloof in de 'zachte' aanpak, die de I.T.- 
gedachte in beginsel steeds heeft gekenmerkt. 
Hierbij kan ook verwezen worden naar de 
bewerking van een artikel van Jones (blz. 72) 
die van mening is dat het zgn. preventieve I.T.- 
model (dat hij onderscheidt van het punitieve 
model) momenteel ter discussie staat. 
Nadere beschouwing van de hierboven 
geschetste ontwikkeling leert dat in de ruim 

30 	tien jaar dat de I.T.-programma's inmiddels 
in de praktijk zijn gebracht, zich een verschui-
ving heeft voorgedaan in de Engelse jeugd-
rechtspraak en ook in het beleid ten aanzien 
van de jeugd. Lag in de jaren zestig het accent 
op het behandelende aspect (care) steeds meer 
komt eind jaren zeventig, begin tachtig het 
controle-aspect (control) naar voren, waarbij 
men teruggrijpt naar meer conservatieve 
middelen. Zoals we zagen heeft dit geleid tot 
een enorme stijging van het aantal plaatsingen 
in attendance centres, detention centres en 
borstals. Deze recente ontwikkeling maakt 
deel uit van een zgn. law and order campagne, 
waar de Engelse regering de laatste jaren haar 
beleid op baseert, een beleid dat volgens Pratt 
(1983) is ingegeven door de ineffectiviteit van 
de te veel welzijnsgeoriënteerde Children and 
Young Persons Act van 1969. 

Een weerslag van deze toch wel radicaal te 
noemen omwenteling in het Engelse jeugd-
strafrechtbeleid vormt het in 1980 door het 
Home Office gepubliceerde White Paper 
'Young Offenders' (Morris en Giller, 1981). 
In dit White Paper wordt de nadruk gelegd op 
versterking van de interventie in het leven van 
de jeugdige delinquent en dan vooral via 
residentiële behandeling of `custodial treat- 



ment'. In tegenstelling tot voorheen rust de 
controle en het toezicht op I.T. bij de juvenile 
courts. De voorstellen verwoord in het White 
Paper zijn inmiddels grotendeels overgenomen 
in de Criminal Justice Act van 1982 en zullen 
in de loop van 1983 worden ingevoerd. 

5.4. Enkele bijzondere vormen van Inter-
mediate Treatment 
Naar aanleiding van de vele bezwaren die er in 
de loop van de tijd tegen I.T. bleken te 
bestaan, heeft zich niet alleen een wijziging in 
het Engelse jeugdstrafrechtbeleid en laatstelijk 
ook in de wetgeving voorgedaan. 
Ook hebben sommige onderzoekers en prak-
tijkmensen pogingen ondernomen om het 
I.T.-concept op bepaalde 'zwakke plekken' 
beter te nuanceren. Twee van deze wat 
realistischer te noemen visies op 1.T. willen we 
hier ten slotte naar voren brengen. 

31 	a. Rapport van het Personal Social Service 
Council (PSSC) 
'A future for Intermediate Treatment', is de 
titel van een in 1977 door het PSSC gepubli-
ceerd rapport. In het rapport wordt een 
grotere betrokkenheid van de rechters bij de 
uitvoering van LT.-programma's voorgesteld. 
Deze dienen volledig op de hoogte te worden 
gesteld van de aard van het I.T.-project en de 
wijze waarop dit al dan niet wordt volbracht. 
Verder staan er sancties op niet-deelname door 
de jeugdige aan deze projecten. De herinvoering 
van rechterlijke controle en sancties is volgens 
Pitts (1979) de voornaamste bijdrage die het 
rapport heeft geleverd aan de gedachten-
vorming over I.T. In die zin vertoont het 
rapport overeenkomsten met de teneur van 
het hiervoor besproken White Paper (1980) en 
de daaruit voortgekomen bepalingen in de 
Criminal Justice Act van 1982. Verder bevat 
het rapport voorstellen om naast IT., dat 
bestemd is voor een vrij brede groep jeugdigen, 
waaronder ook zij die het risico lopen voor de 
rechter te verschijnen, een meer intensieve, 
zwaardere vorm van I.T. in te voeren. Deze 
zgn. Intensive Intermediate Treatment (IIT) 
zou dan bestemd zijn voor een kleine minder-
heid jeugdigen die een ernstiger en langduriger 
delinquent verleden hebben. 



1.I.T. kent — aldus het rapport — twee compo-
nenten (Jones en Kerslake, 1979 en Kellmer-
Pringle, 1977). 
Nadat de jeugdige is veroordeeld, volgt een 
residentiële plaatsing van twee weken. Het 
residentiële verblijf in een behandelingscentrum 
wordt gevolgd door een gecontroleerd dag-
programma waarin de jeugdige o.a. werk-
ervaring kan opdoen, opleidingen kan volgen 
etc. Mocht de tweede fase niet de te verwachten 
resultaten hebben, dan kan de persoon in 
kwestie wederom voor korte tijd in het 
behandelingscentrum geplaatst worden. 
De aldus door het PSSC naar voren gebrachte 
visie is volgens Pitts in geen enkel opzicht 
permissief en verschilt in belangrijke mate van 
de `early LT.-gedachte' (Pitts, 1979). Meer dan 
voorheen wordt in deze voorstellen de 
behandeling van de jeugdige voorgeschreven en 
onderworpen aan sancties. Volgens Junger-Tas 
(1980) wil men met dit systeem een flexibelere 

32 	procedure bereiken doordat men beschikt over 
verschillende combinatie-mogelijkheden van 
residentiële en niet-residentiële voorzieningen. 
De auteur waarschuwt er echter voor dat 
mogelijk het accent steeds sterker zal komen 
te liggen op de gedwongen behandeling en 
controle, waarbij de oorspronkelijke doelstel-
lingen van IT., zoals vrijwillige deelname en 
integratie in de gemeenschap verloren dreigen 
te raken. 

b. Continuum of care 
In 1979 werd door Thorpe en Paley een 
model ontworpen dat in de literatuur bekend 
staat als het 'Continuum of Care of Inter-
mediate Treatment'. Ook dit model tracht een 
alternatief te bieden voor het brede, te weinig 
uitgewerkte I.T. concept van eind zestiger 
jaren, door meer de behoeftes te individuali-
seren van de te behandelen jeugd. 
Het continuum of care omvat een reeks 
faciliteiten, die variëren in aanpak, duur en 
intensiteit. Aan de ene kant van het conti-
nuum is plaats voor een adequaat en actief 
opgezet jeugddienstencentrum dat buurtgericht 
werkt en algemene voorzieningen biedt. Aan 
de andere kant van het continuum wordt 
meer intensieve dagopvang verleend aan 
jeugdigen (Pitts, 1979). 
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De intensiteit van de behandeling varieert per 
individu, afhankelijk van de aard van zijn 
problemen. 
Doel is dat de jeugdige gedurende zijn opvang 
opschuift in het continuum van een intensief 
programma naar het gebruik van de meer 
algemene voorzieningen zoals jeugdclubs e.d. 
Overigens zijn de laatste stadia in het 
continuum van Thorpe en Paley volgens 
Jones en Kerslake (1979) te vergelijken met 
het hierboven besproken Intensive Inter-
mediate Treatmentprogramma. 

6. Slotbeschouwing 
Wanneer we de stadia van ontwikkeling met 
betrekking tot alternatieven in het jeugdstraf-
recht in beide hierboven besproken landen 
— te weten Nederland en Engeland — aan een 
vergelijking onderwerpen, valt het op dat de 
Engelsen ons qua ervaring met de leerprojec-
ten ruim tien jaar voor zijn. De start van de 
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	eerste I.T.-projecten — reeds wettelijk 
geregeld in 1969 — ligt rond 1972. 
In ons land is het onderzoek alternatieve 
sancties voor minderjarigen voorjaar 1983 van 
start gegaan, waarbij men via experimenten in 
een zestal proefarrondissementen eerst 
ervaring op wil doen met zowel leer- als 
werkprojecten. 
Wat de dienstverlening voor minderjarigen 
betreft, bevinden beide landen zich in 
ongeveer dezelfde ontwikkelingsfase zij het 
dat de Engelsen met de inwerkingtreding van 
de Criminal Justice Act van 1982 de 
Community service voor minderjarigen (dat 
wil zeggen 16-jarigen) direct al een wettelijke 
grondslag gegeven hebben. In Nederland 
dienen de experimenten er juist toe om, 
vóórdat een wettelijk kader wordt geschapen, 
informatie te verwerven over mogelijke voor-
delen van de alternatieve sancties in de 
praktijk en ook over meer organisatorische 
kanten van de zaak. 
Het lijkt er op dat de Engelsen zich onvol-
doende rekenschap hebben gegeven van de 
mogelijke uitwerking die de I.T.-projecten in 
de praktijk zouden kunnen hebben. Kennelijk 
heeft het wettelijk kader waarin de IT.-
gedachte haar omlijning vond (de Children 
and Young Persons Act van 1969) niet die 



waarborgen kunnen verschaffen die men 
beoogde. 
Dit in tegenstelling tot de CSO voor volwasse-
nen welke resultaat is geweest van zorgvuldige 
planning en research (Morgan, 1979). 
In de beginjaren hadden velen de illusie dat de 
I.T. hèt alternatief zou zijn voor het onder-
brengen van jeugdigen in de diverse residentiële 
voorzieningen, waarmee men reeds de nodige 
teleurstellingen had ondervonden. Deze niet-
institutionele behandelingsvorm zou tegemoet 
komen aan een nieuwe visie op het jeugdstraf-
recht in de jaren 1960 waarbij een accent-
verschuiving zichtbaar werd van `punishment 
naar treatment' en van 'control naar care'. Men 
hoopte met I.T. een vermindering te bewerk-
stelligen van het strafrechtelijk ingrijpen 
jegens jeugdige wetsovertreders. Dat een en 
ander inderdaad op een illusie berustte wordt 
met de hiervoor aan de Engelse Criminal 
Statistics ontleende cijfers geïllustreerd. We 

35 	zien (voor de leeftijdsgroep 14-17 jarige 
jongens) stijgingen in negen jaar tijd van het 
aantal plaatsingen in attendance centres, 
detention centres en borstals van soms meer 
dan 100%. 
Bij de supervision orders — in aanvulling 
waarop de I.T. kan worden opgelegd — doet 
zich tegelijkertijd een daling voor. 
Kijken we naar de oorzaak van deze niet mis 
te verstane omslag in het Engelse jeugdstraf-
rechtbeleid, dan kan deze niet in de eerste 
plaats aan een stijging van de jeugdcriminaliteit 
worden toegeschreven. Het is met name de 
Engelse magistratuur die moeite blijkt te 
hebben met een concept dat een te vage 
wettelijke omschrijving kent, daarnaast het 
label draagt van een 'soft option' en tenslotte 
ook via te omslachtige tijdrovende procedures 
tot stand moet komen. Verder moeten we ons 
bedenken dat ook in organisatorisch opzicht 
de 1.T.-projecten te wensen overlieten, vanwege 
hun in de praktijk vaak moeilijk uitvoerbare 
behandelingsstrategieën. De Engelse wetgever 
heeft hierop ondermeer gereageerd met de van 
1982 daterende Criminal Justice Act waarin 
meer dan voorheen de nadruk bij I.T. komt te 
liggen op een controlerende taak van de rechter 
bij de uitvoering van deze alternatieve sanctie-
vorm. 



Liggen de Engelsen dus in theorie zo'n tien jaar 
op ons voor, de praktijk laat zien dat dit 
verschil van tien jaar uiterst betrekkelijk is. 
Van deze Engelse ontwikkeling en de kennelijk 
niet ingecalculeerde neveneffecten van een wet, 
kan men in andere landen mogelijk iets leren, 
hoewel vergelijkingen anderzijds weer moeilijk 
zijn te trekken. 
Een belangrijk verschilpunt tussen ons land en 
Engeland is dat wij het controle-element en 
feed-back aan de rechterlijke macht van meet 
af aan hebben geïntroduceerd. Verder hebben 
wij, anders dan de Engelsen, de eventuele 
wettelijke invoering van alternatieve sancties 
vooraf laten gaan door experimenten. De 
eindresultaten hiervan zullen uiteindelijke mede 
bepalen in welke richting de wetgever zijn voor-
stellen zal gaan formuleren. Uit die experimen-
ten zal bijvoorbeeld blijken welke juridische 
voor- en nadelen de diverse modaliteiten 
hebben; of er in de toekomst recht gesproken 

36 	gaat worden via het Rechtersmodel dan wel 
voorkeur gegeven wordt aan het Officiersmodel. 
Daarbij komt dan nog het voordeel dat 
ervaringen kunnen worden uitgewisseld op 
basis van de resultaten van het reeds enige tijd 
lopende experiment Dienstverlening volwassenen. 

Mogelijk zal de voorkeur uitgaan naar het 
Officiersmodel, ook al omdat het streven er in 
het Jeugdstrafrecht op is gericht te voorkomen 
dat de jeugdigen verder in het justitiële 
circuit doordringen. 
Aan de andere kant is het niet ondenkbaar dat 
het Rechtersmodel verkozen gaat worden. Te 
denken valt aan de bezwaren die er bestaan 
tegen het Officiersmodel dat onvoldoende 
garanties zou bieden voor een behoorlijke 
procesgang. Ook zal het onderzoek uitwijzen 
in hoeverre de justitiële autoriteiten bepaalde 
delicten geschikter achten voor leer- dan wel 
werkprojecten en welke voor- en nadelen de 
onderhavige alternatieve sancties hebben in 
de praktijk (zijn er voldoende passende 
projecten te vinden?). 
Uiteraard blijven er voldoende discussie-
punten over. Ook in ons land zijn sommige 
deskundigen bevreesd dat de alternatieve 
sancties zullen leiden tot een uitbreiding van 
het strafpakket van de jeugdige, terwijl weer 



anderen een diep vertrouwen koesteren in hen 
op wie de taak rust recht te doen in het belang 
van het kind. 
Eén van de voorwaarden voor het slagen van 
de experimenten is de acceptatie van de 
alternatieve sancties door het publiek. 
Verder moeten we onze ogen niet sluiten voor 
de bezuinigingsmaatregelen die ook van invloed 
blijken te zijn op de experimenten. Deze 
bezuinigingen mogen echter niet zover gaan 
dat er proefarrondissementen zijn die wegens 
gebrek aan financiële middelen voor het aan-
stellen van een coördinator, hun deelname 
aan de experimenten moeten staken. Ten 
onrechte wordt er o.a. in het Interimadvies 
vanuit gegaan dat er bij de Raden voor de 
Kinderbescherming voldoende ruimte bestaat 
om mensen vrij te stellen voor dit werk. 
Onduidelijk is nog op dit moment welke van 
de betrokken instanties zich bezig zullen 
houden met de begeleiding van de alternatieve 
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	sancties, het toezicht op de uitvoering daarvan 
en de berichtgeving aan Justitie. 
Hier zal zich mogelijk hetzelfde probleem 
voordoen als bij het Dienstverleningsonder-
zoek volwassenen waar de Reclassering moeite 
blijkt te hebben met het combineren van een 
hulpverlenende en een controlerende taak. 

Hoewel de resultaten van de experimenten 
nog (niet) (nauwelijks) bekend zijn, toch een 
enkele opmerking over hoe in de toekomst 
vastgesteld zou kunnen worden of er hier 
sprake is van een redelijk succesvol alternatief 
voor de straf. 
Van Veen (1983) — doelend op het Dienst-
verleningsonderzoek volwassenen — heeft 
hierover onlangs het volgende opgemerkt: 'Met 
recidive valt m.i. op korte termijn niets te 
meten'. Doch ook op langere termijn acht deze 
strafrechtdeskundige de recidive geen maat-
staf. Want of iemand recidiveert hangt meer af 
van allerlei omstandigheden als werkloosheid, 
vrienden, leeftijd, verslaving etc. De factor 
straf weegt betrekkelijk weinig volgens Van 
Veen en is nauwelijks te isoleren. Daarnaast 
moet bekeken worden of de alternatieve 
sanctie inderdaad minder nadelen heeft dan 
de klassieke, in dit geval vrijheidsstraf. 
Ook het onderzoeksteam van de Universiteit 



van Lancaster heeft zich — in verband met 
I.T. — over de hierboven opgeworpen vraag 
gebogen. De doelstelling van 1.T. — zo stellen 
de Engelse onderzoekers — is niet zozeer het 
voorkomen van herhaling van delinquent 
gedrag. 
'It would in general be life style, one's 
appearance, conduct and demeanour, the 
observable habits of speech and expression, 
which would be elevated to a position of 
central importance'. 
Anderzijds kunnen we ook weer niet helemaal 
aan recidivecijfers voorbij gaan, hoewel de 
nodige omzichtigheid geboden is. 
Zo stemmen bijvoorbeeld de recidivecijfers van 
de experimenten aan het Paedologisch Instituut 
van de V.U. tot enig optimisme. Hierbij richt 
men zich op het aanleren van sociale vaardig-
heden bij jeugdige delinquenten. Hetzelfde 
geldt in zekere zin voor een (wederom) door de 
Universiteit van Lancaster verricht onderzoek 

38 	(besproken in Junger-Tas, 1983). Hierbij werd 
het succes gemeten van een aantal I.T.- 
programma's. Vergeleken met de recidivecijfers 
van de controle-groep toonden de behandelde 
jeugdigen een aanzienlijk beter resultaat. Dit 
geldt echter alleen na het eerste jaar van de 
behandeling. In het tweede jaar na de 
behandeling nam de recidive weer toe. Ook 
Junger-Tas meent dat ondanks mogelijk minder 
gunstige recivide-cijfers, zelfs t.o.v. na een 
inrichtingsplaatsing, er toch nog voldoende 
argumenten zijn om de voorkeur te geven aan 
ambulante programma's en dus aan alternatieven 
in het jeugdstrafrecht. 
Zoals de voorzitter van de Experimenten-werk-
groep alternatieve sancties voor minderjarigen 
Mr. S. Slagter onlangs in een vaktijdschrift 
verklaarde: 'Al die tijd zijn we zo fantasieloos 
beziggeweest met geldboete en vrijheidsbene-
ming. Als het jeugdrecht pretendeert pedago-
gische doelstellingen na te sreven — en dat doet 
het — dan moet je meer mogelijkheden hebben 
dan de weinig flexibele sancties van nu.' 
(ontleend aan Griever, 1983) 
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1. Begripsomschrijving 
Onder toepassing van een alternatieve sanctie 
voor strafrechtelijk minderjarigen wordt in het 
kader van deze experimenten het volgende 
verstaan. 

a. Het binnen een bepaald tijdsbestek gedurende 
een bepaald aantal uren doen verrichten van 
nauwkeurig omschreven werkzaamheden; zulks 
als reactie op strafbaar gesteld gedrag en ten-
einde oplegging van de in de wet omschreven 
straffen en de daaraan verbonden niet beoogde 
negatieve effecten te voorkomen. Deze werk-
zaamheden dienen zoveel mogelijk maatschap-
pelijk zinvol en pedagogisch gericht te zijn. 
De werking kan in daarvoor aangegeven 
gevallen wellicht worden verhoogd door de aard 
van de werkzaamheden in verband te doen 
staan met het strafbare gedrag en/of het daar-
door benadeelde belang. 

b. Het binnen een afgebakend tijdsbestek 
gedurende een bepaald aantal uren doen volgen 
van nauwkeurig aangegeven trainingen, 
cursussen of andersoortige activiteiten 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 beoogde negatieve 
effecten te voorkomen. 

Het uitgangspunt van eer: alternatieve sanctie 
bij minderjarigen moet zijn dat deze kan worden 
opgelegd in al die gevallen waarin het openbaar 
ministerie tot strafvervolging zou zijn over-
gegaan indien de mogelijkheid van de alterna- 

* Bijvoegsel bij aanwijzingsbrief proefarrondissementen 
experimenten alternatieve sancties voor jeugdigen. 



tieve sanctie niet aanwezig geweest zou zijn. 
Een strikte hantering van dit uitgangspunt in 
de experimenteerperiode is van belang daar het 
invoeren van een alternatieve sanctie niet tot 
gevolg mag hebben dat daarmee die categorieën 
jeugdigen in het justitiële circuit terecht komen 
•bij welke dat voorheen om goede redenen niet 
zou gebeurd zijn. 
Overigens wordt bij de experimenten voor 
volwassenen van een ander uitgangspunt uit-
gegaan; aldaar is dienstverlening namelijk 
alleen mogelijk bij een voorgenomen korte, 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal 
6 maanden. Het gaat bij de minderjarigen voor-
al om de experimentele toepassing van een 
nieuwe sanctie vanuit enerzijds de behoefte 
van de rechtspraktijk aan uitbreiding van de 
sanctiemogelijkheden, anderzijds de behoefte 
aan sancties met een grotere opvoedkundige 
waarde dan waarover men nu de beschikking 
heeft. 

44 	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 gebied van wetgeving en op organisatorisch 
terrein. 

II. Het kader en de basisvoorwaarden voor 
toepassing van alternatieve sancties 

11.1. Het kader 
De toepassing van de alternatieve sanctie dient 
te gebeuren in het kader van 
• een voorwaardelijk sepot 
• een uitstel van de beslissing tot al dan niet 
vervolgen 
• een schorsing van de voorlopige hechtenis 
• een uitstel van vonniswijzing. 

In de opzet van de onderhavige experimenten 
worden het uitvoeren van werkzaamheden en 
het volgen van cursussen in het kader van het 
politie-sepot alsmede in het kader van het 
onvoorwaardelijk sepot niet als een alternatieve 
sanctie beschouwd; deze vormen worden als 
diversie opgevat. 

Overigens dient de toepassing van de alterna-
tieve sanctie bij voorkeur zo kort mogelijk na 



het plegen van het delict plaats te vinden. 

11.2. De basisvoorwaarden 
1. Het dient te gaan om een bekennende 
verdachte. 

2. Het verzoek of aanbod tot toepassing van 
een alternatieve sanctie is afkomstig van de 
jeugdige zelf. Zoveel mogelijk dienen de 
verdachte en zijn wettelijke vertegenwoordiger 
overeenstemming te hebben over de keuze van 
een alternatieve sanctie. De wettelijke vertegen-
woordiger moet de gelegenheid hebben zijn 
mening over het plan uit te spreken. 

3. Het de jeugdige op de hoogte stellen van de 
mogelijkheid van een alternatieve sanctie kan 
geschieden door advocaten, medewerkers van 
de Raad voor de Kinderbescherming en profes-
sionele en vrijwillige krachten als clubhuis-
werkers, straathoekwerkers, gezinsvoogden etc. 
Samen met hen kan de verdachte een plan uit- 

45 	werken dat hij de justitiële instanties voorlegt. 

4. De justitiële autoriteiten zijn niet verplicht 
om het aanbod van een alternatieve sanctie te 
aanvaarden. 

5. Bij oplegging van een alternatieve sanctie in 
het kader van een uitstel van de beslissing tot 
al dan niet vervolgen dient de officier van 
Justitie het gevoelen van de kinderrechter in 
te winnen; in het kader van een voorwaardelijke 
niet-vervolging behoeft de officier van Justitie 
de machtiging van de kinderrechter. In het 
kader van een schorsing van de voorlopige 
hechtenis alsmede in het kader van een uitstel 
van vonniswijzing wordt aanbevolen om 
analoog aan de beide voorafgaande gevallen het 
gevoelen van de officier van Justitie in te 
winnen. Indien genoemde gedragslijnen worden 
gevolgd, wordt geen voorkeur gegeven aan een 
zogenaamd officiersmodel of aan een zoge-
naamd rechtersmodel. 

6. Het is noodzakelijk dat de beslissing van de 
justitiële autoriteiten op het aanbod met de 
daaraan ten grondslag liggende motivering 
schriftelijk wordt vastgelegd. 
Deze eis wordt enerzijds gesteld in verband met 
de rechtszekerheid voor de verdachte en is 
anderzijds in het belang van een goede dossier- 
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vorming ten behoeve van de evaluatie van de 
experimenten. Ook zou deze vastlegging van 
belang kunnen zijn in geval er sprake is van 
een klacht ex artikel 12 Wetboek van Straf-
vordering. 

7. Naast schriftelijke vastlegging van het aan-
vaarden van het aanbod moeten aard en duur 
van de alternatieve sanctie alsmede de voor-
waarden waaronder de alternatieve sanctie 
dient plaats te vinden, op schrift worden 
gesteld. 
Bij deze voorwaarden moet ook worden 
gedacht aan de wijze waarop de betrokken 
justitiële autoriteit van het verloop en de 
afloop van de toe te passen alternatieve sanctie 
op de hoogte wordt gehouden en eveneens aan 
de consequenties bij het niet nakomen van de 
afspraken. In geval van afwijzen van het aanbod 
is het in verband met de evaluatie van de 
experimenten wenselijk dat die afwijzing wordt 
gemotiveerd, eventueel onder verwijzing naar 
de relevante selectiecriteria. 

8. Aanbevolen wordt om bij het naar behoren 
volbrengen van een alternatieve sanctie in het 
kader van uitstel van vonniswijzing de zaak af 
te sluiten met het opleggen van één gulden 
boete. Hierdoor kan via de justitiële documen-
tatie later worden begrepen dat hier sprake is 
geweest van een alternatieve sanctie. 

9. Het is noodzakelijk dat op de uitvoering 
van de alternatieve sanctie wordt toegezien. 
Daarnaast kan het gewenst zijn dat de jeugdige 
wordt gestimuleerd om de aangegane verplich-
ting naar behoren te volbrengen en dat de 
jeugdige in het voorkomende geval wordt 
geholpen bij het zoeken naar oplossingen bij 
eventuele problemen en, zo deze niet worden 
gevonden, bij het opnemen van contact met de 
betrokken justitiële instantie. 
Op het moment dat aan de alternatieve sanctie 
niet naar behoren wordt voldaan, alsmede aan 
het eind van de alternatieve sanctie moet 
onverwijld een korte berichtgeving via de Raad 
voor de Kinderbescherming aan officier van 
Justitie en rechter geschieden. Genoemde 
activiteiten kunnen, maar hoeven niet in één 
hand te liggen. Te denken valt aan professionele 
krachten als advocaten, maatschappelijk 
werkers, straathoekwerkers waarbij ten zeerste 



wordt aanbevolen om vooral ook vrijwilligers 
in te schakelen. Het uit te oefenen toezicht 
kan ook heel wel worden gedaan door de 
instantie die het object levert. 

III. De selectiecriteria bij toepassing van 
alternatieve sancties 

III .1 . Selectiecriteria ten aanzien van het 
' delict en de verdachte 

De werkgroep acht het op dit moment niet 
gewenst om delicten aan te geven die uitgesloten 
worden van de mogelijkheid van toepassing van 
een alternatieve sanctie. In beginsel komen alle 
zaken waarvoor in het andere geval de jeugdige 
verdachte vervolgd zou zijn geweest in aan-
merking voor een alternatieve sanctie. 
De aard van het delict in combinatie met de 
omstandigheden waaronder het is gepleegd en 
de persoon van de dader zullen per concreet 
geval gewogen moeten worden bij de beslissing 

47 	inzake het aanvaarden van het aanbod. Het • 
spreekt daarbij vanzelf dat op dit punt vooral 
bij zeer ernstige misdrijven grote terughoudend-
heid geboden zal zijn. 
De justitiële autoriteiten dienen ook rekening 
te houden met de gevoelens van de door het 
delict benadeelde partij. Bij persoonlijke slacht-
offers wordt aanbevolen om hen in ieder geval 
omtrent de gang van zaken in te lichten en hen 
eventueel de mogelijkheid te geven hun stand-
punt kenbaar te maken. 

Naast de uitvoering van de alternatieve sanctie 
kan ook een vergoeding van materiële schade 
aan het slachtoffer plaatsvinden, terwijl herstel 
van schade in de vorm van werkzaamheden op 
zich (een onderdeel van) de alternatieve sanctie 
kan vormen. 
In ieder concreet geval moet ook de mogelijke 
reactie van de samenleving in de overwegingen 
worden betrokken. De experimenteerperiode 
kan overigens juist van belang zijn om de 
samenleving wat meer vertrouwd te maken met 
de alternatieve sanctie. Daarnaast zal men 
rekening moeten houden met de persoon van 
de verdachte. Enquêteformulieren inzake 
strafzaken, voorlichtingsrapporten en 
besprekingen in het driehoeksoverleg zullen 
over het algemeen wel een voldoende indicatie 



geven of de betrokkene voor een alternatieve 
sanctie in aanmerking kan komen. 
De alternatieve sancties dienen in principe 
open te staan voor alle personen die onder het 
kinderstrafrecht vallen. De leeftijd tot 18 jaar 
zal men niet als een absolute bovengrens 
moeten zien: voor gevallen boven deze grens 
zal men in overleg met de betrokken officier 
van Justitie naar bevind van zaken moeten 
handelen. 
Vooral daar waar delicten worden gepleegd 
door groepen die bestaan uit personen van 
verschillende leeftijdscategorieën, is het zaak 
bij toepassing van de alternatieve sanctie tussen 
minderjarigen en meerderjarigen te zorgen voor 
afstemming. Daarbij zal duidelijk moeten zijn 
of de behandeling in principe onder het 
minderjarigenstrafrecht, dan wel het meerder-
jarigenstrafrech t valt. 

111.2. Selectiecriteria ten aanzien van de 
48 	projecten 

De projecten zijn te onderscheiden in 'werk-
projecten' en in leerprojecten'. 

111.2.1. De werkprojecten 
Bij de werkprojecten gaat het om het verrichten 
van bepaalde werkzaamheden die ten algemenen 
nutte dienen en die in de gegeven situatie, in de 
regel, niet door een betaalde kracht worden 
gedaan. De werkzaamheden mogen bovendien 
door de betrokkene niet in feite bedrijfsmatig 
worden verricht. 
Voor deze werkzaamheden vindt betaling niet 
plaats. 
Waar dat mogelijk en gewenst is staan de 
werkzaamheden in enig verband met de aan de 
jeugdige ten laste gelegde gedraging of het 
gelaedeerde belang. Uiteraard mogen de werk-
zaamheden geen inbreuk maken op de gods-
dienstige en staatkundige vrijheid van de 
jeugdige. Wat de aard van de werkzaamheden 
betreft kan worden gedacht aan de volgende 
globale categorieën: 
— persoonlijke diensten in de huishoudelijke 
sfeer ten behoeve van individuen of 
instellingen ten algemenen nutte; 
— hulp bij activiteiten van en voor bepaalde 
bevolkingsgroepen; 
— assistentie bij onderhoud en verbetering van 



de woonomgeving en het natuur- en land-
schapsbehoud. 
In alle drie bovengenoemde categorieën zijn 
bij volwassenen reeds vele en bij jeugdigen 
verschillende voorbeelden van alternatieve 
sancties in de praktijk toegepast.* 
Mogelijkheden om via de alternatieve sanctie 
de dader te confronteren met het effect van 
zijn gedrag vallen bij vandalisme en vermogens-
delicten makkelijker te organiseren dan bij 
geweldsdelicten. Toch zijn ook bij gewelds-
delicten dergelijke mogelijkheden in praktijk 
gebracht zoals bijvoorbeeld het verrichten van 
werkzaamheden voor een toegetakeld slacht-
offer dat hiertoe zelf niet meer in staat was. 
Voordat men de keuze laat vallen op zulke 
vormen van persoonlijke conflictoplossing zal 
het slachtoffer ruimschoots de gelegenheid 
moeten hebben daarmee volledig in te stemmen. 
Daar waar de kans op een verdere sociale 
isolering van de dader op grond van de alterna- 

49 	tieve sanctie aanwezig is, kan het gewenst zijn 
te zoeken naar mogelijkheden waar de werk-
zaamheden samen met anderen kunnen worden 
verricht. Dit geldt ook voor jeugdigen die 
gezamenlijk een delict hebben gepleegd. 
Activiteiten in de sfeer van verbetering van de 
woonomgeving en in het kader van het 
natuur- en landschapsbehoud kunnen goed in 
groepsverband worden verricht, terwijl bij-
voorbeeld persoonlijke diensten in de huis-
houdelijke sfeer heel goed op individuele basis 
kunnen plaats vinden. De aard en de zwaarte 
van de werkzaamheden zullen moeten worden 
afgestemd op de persoon van de dader. Zo zijn 
bijvoorbeeld activiteiten in de sfeer van hand-
vaardigheid en ambachtelijke werkzaamheden 
vooral geschikt voor jongeren met een 
technisch gerichte achtergrond. 

Tenslotte wil de werkgroep er nog op wijzen 
dat het verlangen om projecten een bepaalde 
bekendheid te geven tegenstrijdig kan zijn 
aan de bescherming van de privacy van de 
betrokkenen; ook kan in verschillende situaties 
waar een rustige opzet een voorwaarde is 
voor het slagen van het project, ruchtbaarheid 
verstorend werken. 

* Zie voor concrete voorbeelden de bijlage. 



111.2.1 .1 . De arbeidswetgeving voor jeugdigen 
Bij de werkprojecten moet worden gewezen op 
de specifieke bepalingen van de arbeidswet-
geving voor jeugdigen. 
In het algemeen mogen jongeren pas gaan 
werken nadat zij de volledige leerplicht van 
10 jaar hebben vervuld en de leeftijd van 15 jaar 
hebben bereikt. Jongeren van 15 of 16 jaar die 
nog volledig leerplichtig zijn mogen werken als 
het gaat om arbeid van lichte aard tijdens de 
schoolvakantie, het bezorgen van kranten door-
deweeks, en op zaterdag werkzaamheden van 
lichte aard in winkels alsmede huishoudelijke 
arbeid van lichte aard in verpleeg- en verzor-
gingsinrichtingen. Op jongeren die nog geen 
18 jaar zijn, zijn de werk- en rusttijd 
bepalingen uit het Jongerenstatuut van 
toepassing. 
Uitgangspunt bij de experimenten is dat in 
principe dient te worden getracht de werk-
projecten zo op te zetten dat overtreding van 

50 	de Arbeidswet 1919 wordt voorkomen. In een 
aantal gevallen kan het eventueel voorkomen 
dat ontheffingen van bepaalde arbeidsverboden 
moeten worden verleend waarbij wordt afge-
weken van het tot nu toe in deze gevoerde 
beleid, als ook dat in die gevallen waarvoor de 
Arbeidswet 1919 geen ontheffings-/vrijstel-
lingsmogelijkheid kent, afwijkingen van de 
wettelijke bepalingen moeten worden gedoogd. 
Het is daarom van belang dat in de stuurgroep 
die in het arrondissement de coördinatie van 
deze experimenten heeft een vertegenwoordiger 
van de Arbeidsinspectie is opgenomen. De 
districten van de Arbeidsinspectie zullen bij de 
experimenten de volgende richtlijnen hanteren. 
• De veiligheidsbepalingen van het Arbeids-
besluit Jeugdigen blijven-  onverkort van kracht. 
Dit betekent dat er geen werkzaamheden 
worden opgedragen die ingevolge dit besluit 
zijn verboden. 
• Indien de jeugdige onderwijs volgt, hetzij 
wettelijk daartoe verplicht, hetzij op vrijwillige 
basis, dienen de opgedragen werkzaamheden te 
worden verricht buiten de normale schooluren; 
een eerste prioriteit moet daarbij gegeven 
worden aan de schoolvakanties en/of school-
vrije dagen; wordt de vakantie gekozen dan 
zal gezien het belang van een snelle terecht-
wijzing zoveel mogelijk de eerstvolgende 
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vakantie in aanmerking komen. 
• Indien de opgedragen werkzaamheden niet 
verricht kunnen worden in de schoolvakanties 
en/of schoolvrije dagen omdat dit uit straf-
rechtelijk of pedagogisch oogpunt ongewenst 
is, zal gedurende het experiment op dagen 
waarop onderwijs wordt genoten maximaal 
twee uur arbeid mogen worden verricht (tot 
uiterlijk 21.00 uur) of op de zaterdag of op de 
zondag maximaal vijf uur; bij degenen die 
verplicht zijn gedurende twee dagen per week 
onderwijs te volgen (partieel leerplichtigen) en 
daarnaast gedurende 3 dagen per week arbeid 
verrichten, kan zich de situatie voordoen dat 
met het aantal uren dat in het kader van een 
alternatieve straf moet worden gewerkt, het 
door de Arbeidswet toegestane maximum 
wordt overschreden; 

• Indien de jeugdige een volledige, 40-urige 
werkkring heeft, dient ook hier een eerste 
prioriteit te worden gegeven aan het verrichten 
van werkzaamheden in de vakantie en/of verlof-
dagen; 

• Indien de opgedragen werkzaamheden niet 
verricht kunnen worden in de vakantie en/of op 
verlofdagen van een jeugdige met een volledige 
40-urige werkkring, omdat dit uit strafrechtelijk 
of pedagogisch oogpunt ongewenst is, zullen 
gedurende het experiment daarenboven op 
werkdagen gedurende maximaal 2 uur per dag 
(tot uiterlijk 21.00 uur) of maximaal 5 uur op 
de zaterdag of zondag werkzaamheden mogen 
worden verricht; door het districtshoofd van de 
Arbeidsinspectie zal in geval de betrokken jeug-
dige reeds in een onderneming werkzaam is, 
ontheffing worden verleend van de bepaling 
dat 'een jeugdige persoon geen arbeid mag 
verrichten in meer dan één onderneming'; 

• Indien een jeugdige, door het opleggen van 
werkzaamheden in het kader van alternatieve 
sancties jeugdigen, werkzaamheden moet 
verrichten in meer dan één onderneming, zal 
gedurende het experiment en in afwijking van 
de wet, geen gevolg behoeven te worden 
gegeven aan de bepaling van art. 80 van de 
Arbeidswet, dat, 'de eventuele werkgever in 
kennis moet worden gesteld van de als straf 
opgelegde arbeid'. 



• Jeugdigen die vrijgesteld zijn van de 
verplichting tot het volgen van onderwijs of 
aan deze verplichting hebben voldaan en geen 
werk hebben, genieten veelal een uitkering. 
Bij de experimenten van dienstverlening door 
volwassenen hebben zich bij verschillende 
werkloze werknemers problemen voorgedaan 
met betrekking tot het voortzetten van de 
uitkering. Veelal was hier sprake van dienst-
verlening tijdens de normale arbeidsuren. 
De Federatie van Bedrijfsverenigingen heeft 
in 1982 de bedrijfsverenigingen geadviseerd, 
daar waar de dienstverlening in overeenstem-
ming is te achten met de door de Sociale 
Verzekeringsraad vastgestelde criteria inzake 
pro-deo arbeid, de uitkering in het kader van 
de Werkloosheidswet niet aan te tasten. Wat 
de uitkering in het kader van de Wet Werkloos-
heidsvoorziening en de Rijksgroepsregeling 
werkloze werknemers betreft, heeft het 
Ministerie van C.R.M. identiek geadviseerd. 

52 	Daar de betrokken organen langzamerhand 
onderkennen dat de mogelijkheden buiten de 
normale arbeidsduren beperkt zijn staan zij 
niet strikt afwijzend tegen te verrichten werk-
zaamheden binnen de gebruikelijke arbeids-
uren. 
Teneinde bij voorkomende gevallen problemen 
op het gebied van de uitkering zoveel mogelijk 
uit de weg te gaan, is het verstandig om al- 

' vorens de werkzaamheden verricht gaan worden 
de betrokken uitvoeringsorganen zo goed 
mogelijk op de hoogte te stellen. 

111.2.2. De leerprojecten 
Bij de leerprojecten gaat het om het volgen 
van bepaalde trainingen, cursussen of andere 
vormende aktiviteiten die gericht zijn op het 
vergroten van sociale vaardigheden en sociale 
weerbaarheid. 
Voor de onderhavige categorieën jeugdigen 
kan men denken aan leersituaties die gericht 
zijn op onderwerpen als sociale voorzieningen, 
beroepenoriëntatie, scholingsmogelijkheden 
alsmede aan het bijbrengen van sociale 
vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld 
gesprekstechniek en solliciteren. 
Ook het aanleren van praktische vaardigheden 
kan geschikt zijn via bijvoorbeeld een cursus 
gericht op bromfietstechniek, een lascursus, 



een E.H.B.0.-cursus of een cursus voor sport-
leider. Een specifieke mogelijkheid is het 
trainings- en overlevingskamp van de Outward 
Boundschool. 

Daarnaast kunnen bestaande omscholings-
cursussen in de overweging worden betrokken. 
De betrokkenen zullen zelf zoveel mogelijk de 
kosten van deze leerprojecten moeten dragen, 
waarbij uiteraard waar mogelijk van bestaande 
regelingen gebruik kan worden gemaakt. 
Deze mogelijkheden worden als alternatieve 
sanctie nog nauwelijks toegepast. In de 
betrokken proefarrondissementen zal men 
zoveel mogelijk te rade moeten gaan bij 
vormingscentra ter plaatse. 

Het Ambulatorium van het Paedologisch 
Instituut te Amsterdam heeft ervaring met 
het bij probleemjongeren aanleren van sociale 
vaardigheden op gedragstherapeutische basis. 
Dit instituut is bereid om beroepskrachten of 

53 vrijwilligers een korte opleiding te geven die 
het hen mogelijk maakt om jongeren in het 
kader van de alternatieve sanctie volgens de 
door dit instituut beproefde methodiek te 
trainen. 

111.2.3. De omvang en de duur van alternatieve 
sanctie 
De zwaarte van de alternatieve sanctie zal in 
een evenredige verhouding moeten staan tot de 
ernst van het gepleegde feit en het strafrechte-
lijk verleden van de delinquent. 
De werkprojecten mogen niet langer 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. 
Reistijden dienen niet meegeteld en reiskosten 
niet vergoed te worden. 
Ten aanzien van de lengte en duur van de leer-
projecten kan waarschijnlijk niet in alle 
gevallen strikt aan de bovenvermelde tijden 
worden vastgehouden, de omvang van het leer-
project dient evenwel begrensd en voor de 
jeugdige overzienbaar te blijven. 

111.2.4. De verzekering 
Zowel in de proefarrondissementen als in de 
overige arrondissementen is voor de jeugdigen 



die een alternatieve sanctie krijgen opgelegd 
een collectieve verzekering inzake ongevallen 
en wettelijke aansprakelijkheid van kracht. 
Indien enigszins mogelijk dienen de kosten van 
de premie door de jeugdige respectievelijk diens 
ouder of voogd gedragen te worden. 

IV. De coördinatie in het proefarrondissement 
Ten behoeve van het totale gebeuren in het 
arrondissement rond de alternatieve sanctie 
voor jeugdigen is een coördinatiegroep gefor-
meerd. In deze coördinatiegroep is vertegen-
woordigd de Raad voor de Kinderbescherming, 
het Openbaar Ministerie en de plaatselijke 
balie. Met het oog op de arbeidswetgeving voor 
jeugdigen is aan de coördinatiegroep een 
vertegenwoordiger van de regionale Arbeids-
inspectie toegevoegd. Voor zo ver dit nog niet 
is gebeurd verdient het verder aanbeveling te 
denken aan een vertegenwoordiger van de 
gezinsvoogdij, van de kinderpolitie en van 

54 	instanties die mogelijkheden hebben om het 
aanbod van objecten zo groot mogelijk te 
maken (bijvoorbeeld het Arbeidsbureau, de 
Kamer van Koophandel, de gemeente, de 
Rotaryclub, een vrijwilligerscentrale, een onder- 
steuningsbureau voor alternatief werk). 
Deze coördinatiegroep dient ervoor te zorgen 
dat de mogelijkheid van alternatieve sancties 
in brede kring zoveel mogelijk bekendheid 
krijgt. Dit houdt onder meer in: het stimuleren 
dat het toepassen van alternatieve sancties bij 
daarvoor in aanmerking komende gevallen 
door de betrokkene zoveel mogelijk wordt 
overwogen, en het zoeken naar en motiveren 
van organisaties die werk- en leerobjecten 
kunnen leveren. 
De coördinatiegroep zal verder erop moeten 
toezien dat instanties of personen worden 
aangewezen die op de uitvoering van individuele 
gevallen van alternatieve sancties toezien en 
rapporteren. Ook zal zij zich ten behoeve van 
de verdere beleidsadvisering en -voering op de 
hoogte moeten houden van de voortgang van 
de lopende projecten en de resultaten van de 
afgesloten projecten. Daarnaast zal zij gegevens 
moeten beheren omtrent de voorstellen tot 
alternatieve sancties, de geaccepteerde alterna-
tieve sancties en het verloop ervan. 
Verder zal tussen coördinatiegroep en de 



Werkgroep Experimenten Alternatieve Sancties 
voor Jeugdigen regelmatig bijeenkomsten plaats-
vinden, waarbij wordt gestreefd naar oplossing 
van voorkomende problemen en knelpunten en 
naar een bepaalde mate van uniformering van 
beleid tussen de verschillende proefarrondisse-
menten. Het is raadzaam om een van de 
vertegenwoordigers in de coördinatiegroep als 
coördinator aan te wijzen. 

V. Het evaluatie-onderzoek 
De experimenten, waarbij voorlopig wordt 
gedacht aan een periode van 2 jaar, hebben tot 
doel de minister te 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 
terrein moet worden voldaan. 
Als hulpmiddel bij deze beleidsadvisering dient 
een evaluatie-onderzoek, dat plaatsvindt onder 

55 	auspiciën van de Coördinatiecommissie Weten- 
schappelijk Onderzoek Kinderbescherming. 
Bij dit onderzoek wordt gedacht aan een drietal 
fasen. De eerste fase omvat een peiling onder 
alle betrokken instanties naar meningen en 
verwachtingen ten aanzien van de nieuwe 
sancties. 
De inventarisatiefase zal bestaan uit het 
verzamelen van gegevens over de betrokken 
jongeren, terwijl justitiële en andere betrokken 
instanties aan begin en eind van iedere alter-
natieve sanctie zullen worden benaderd. Ten-
slotte zal de evaluatiefase bestaan uit een aan-
tal deelonderzoeken: interviews met justitiële 
instanties, begeleiders van projecten, een 
dossieronderzoek dat klaarheid moet scheppen 
over de vraag voor welke straffen de nieuwe 
sancties een alternatief vormen, en tevens 
inzicht geeft M mogelijk vergelijkbare recidive 
cijfers; tot slot zullen ook de jongeren zelf 
— en mogelijk hun ouders — geïnterviewd 
worden, met name om het pedagogisch 
karakter van de nieuwe sancties te evalueren. 
Dit onderzoek zal afgezien van de voorpeiling 
zich beperken tot de proefarrondissementen. 
Een en ander betekent geenszins dat de overige 
arrondissementen niet kunnen experimenteren 
met alternatieve sancties. Het verdient juist 
aanbeveling dat in alle arrondissementen een 
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start wordt gemaakt met alternatieve sancties 
dan wel dat continuering of uitbreiding van 
reeds in gang gezette aktiviteiten op dit gebied 
plaatsvindt. Een goede overlegvorm met die 
instanties die het centrale punt voor de dienst-
verlening voor volwassenen vormen (Reclasse-
ringsraad respectievelijk regionale stuurgroep 
voor dienstverlening voor volwassenen), is 
daarbij uiteraard gewenst. 

1 februari 1983. 



Bijlage bij raamwerk van uitgangspunten en 
richtlijnen van experimenten met alternatieve 
sancties voor strafrechtelijk minderjarigen 

Enkele projecten van dienstverlening, die al 
zijn uitgevoerd door minderjarigen (leeftijd 
niet bekend). 
— werkobjecten van instellingen ten algemeen 
nutte, zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen 
en club- en buurthuizen; 
— werkzaamheden in de tuin van een internaat 
in de Paas- en Pinkstervakantie, onder hoede 
van het hoofd van de tuindienst aldaar; 
— werkzaamheden verricht voor de gedupeerde, 
die zelf daartoe het voorstel had gedaan; 
— een project van Natuurmonumenten; 
— in een bejaardentehuis; 
— in club- of buurthuis; 
— administratieve werkzaamheden; 
— een soort recycling-fabriekje op non-profit-
basis (herstellen van huishoudelijke apparaten, 

57 	meubilair e.d.); 
— bejaarden- en/of verzorgingshuizen (huis-
houdelijk werk; assisteren bij gymnastiek); 
— jeugdsociëteiten/buurthuizen (opknapwerk-
zaamheden); 
— werkzaamheden bij de dienst plantsoenen; 
— werkzaamheden in en rond een buurthuis; 
— het transport en het monteren van een 
geprefabriceerd clubgebouw; 
— terreinwerkzaamheden; 
— het aanleggen van een tegelpad en een 
omheining; 
— het omzagen van bomen en eventueel het 
slopen van het oude clubgebouw; 
— het doen van klussen voor een vormings-
centrum; 
— werken in de keuken van een ziekenhuis; 
— het schoonmaken van sprengen op de 
Veluwe (in een erkend natuurgebied); 
— expeditiewerkzaamheden; 
— gedurende een aantal weken verzorgings-
werkzaamheden verrichten in een dierenasyl; 
— werkzaamheden verrichten ten behoeve van 
de S.O.S. dierendienst en een speeltuin; 
— werk in een project 'mensen zonder werk'. 



Resumé van het vooronderzoek 
Alternatieve Sancties voor 
Minderjarigen* 

Welke fasen in het strafproces acht men 
geschikt voor de toepassing van de alternatieve 
sancties? 
— 77% van alle respondenten is van mening 
dat voor de politie of zij nu wel of niet met de 
Officier van Justitie in overleg treedt, geen taak 
is weggelegd op het gebied van de toepassing 
van alternatieve sancties. Binnen de totale 
respondentengroep, zijn de functionarissen van 
politie (gemeente- en rijks) alsook de 
Officier van Justitie mits zij in het overleg 
worden betrokken, degenen,die de mogelijk-
heid om zelf initiatieven te ontplooien binnen 
dit kader niet uitsluiten. 

58 	Van een echte positieve houding ten aanzien 
van deze modaliteit kan niet gesproken worden. 

— Onvoorwaardelijk seponeren voorafgaand 
aan het leer- of werkproject, wordt unaniem 
afgewezen als een in aanmerking komende 
modaliteit. 

— De volgende modaliteiten worden daaren-
tegen wel voorgestaan: 
— onvoorwaardelijke seponering nadat alterna-
tieve sanctie verricht is. 
— voorwaardelijke seponering. 
— schorsing/opheffing van de voorlopige 
hechtenis. 
— uitstel van vonniswijzing. 

* Ontleend aan het onderzoek 'Alternatieve sancties 
voor minderjarigen, opgezet door de Coördinatie-
commissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinder-
bescherming, door drs. P. van der Laan en Hilde van 
Lindt e.a. (mei 1983) 

• 
Benaderd zijn: kinderrechters, officieren van justitie 
(jeugdzaken), advocaten, medewerkers van Raden voor 
de Kinderbescherming, medewerkers van (gezins)- 
voogdij-instellingen, functionarissen van gemeente- en 
rijkspolitie, medewerkers van reclasseringsinstellingen, 
medewerkers van andersoortige instellingen, zoals 
provinciale raden voor jeugdaangelegenheden en 
zogenaamde alternatieve instellingen. 



— Duidelijk is dat men voorkeur heeft voor 
die modaliteiten waarvan de afloop van het 
project nog gevolgen heeft voor de uiteindelijke 
wijze van afdoening. 
Er blijkt bij de respondenten dan ook een 
behoefte te bestaan om dit 'zicht houden op' 
enigszins te formaliseren, gezien de nog 
sterkere positieve houding t.o.v. de modaliteit 
voorwaardelijke veroordeling onder bijzondere 
voorwaarden (de bijzondere voorwaarden zijn 
in dit geval het verrichten van de alternatieve 
sancties). 

— Ten aanzien van 'afzien van het voornemen 
tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk 
strafdoel te vorderen' (door de OvJ) dan wel te 
gelasten' (door de rechter) is men iets 
gematigder. 

— Een alternatieve sanctie in plaats van 
vervangend arrest vindt met name veel gehoor 

59 bij de medewerk(st)ers van (gezins)voogdij-
instellingen, bij de officieren van justitie wat 
minder. 

— Het meest verdeeld zijn de meningen t.a.v. 
de modaliteit 'afhandeling in het kader van 
gratie'. 

Aan welk model wordt de voorkeur gegeven? 
Uit de bespreking van de modaliteiten waar-
binnen alternatieve sancties zouden kunnen 
voorkomen, blijkt dat er geen duidelijke voor-
keur bestaat 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 â 80% 
van de respondenten wel noodzakelijk — kan 
zowel volgens het Officiers- als volgens het 
Rechtersmodel worden gewerkt. 
Opvallend is echter wel dat, hoewel de kinder-
rechters afhandeling door de Officier van 
Justitie niet afwijzen, zij toch een grotere 
voorkeur lijken te hebben voor afhandeling 
door henzelf. 

In welke mate dienen bestaande maatregelen 
en sancties verruimd en/of vervangen te 
worden door alternatieve sancties? 
Voor een verruiming van het bestaande sanctie- 



pakket spreekt zich 25% van de respondenten 
uit. Hierbij moet worden opgemerkt dat zo'n 
45% van de Officieren van Justitie deze mening 
is toegedaan. 
Voor de respondenten die zich daarentegen 
uitspreken voor eventuele vervanging van 
bestaande sancties door alternatieve sancties 
zullen we nu aangeven in welke mate straffen 
en/of maatregelen hiervoor in aanmerking 
komen: 
— De straffen worden meer geschikt geacht 
om vervangen te worden door alternatieve 
sancties dan de maatregelen. 
— Binnen het strafpakket worden de vrijheids-
berovende straffen het meest geschikt geacht 
ter vervanging; vervolgens de geldboete. 
Berisping wordt eerder niet geschikt geacht. 
— De maatregelen komen eerder niet in aan-
merking voor vervanging, zo vindt men. 

Welke delicten komen in aanmerking voor 
60 	alternatieve sancties? 

Alle delictsoorten komen volgens de respon-
denten in aanmerking voor een alternatieve 
sanctie; er zijn wel verschillen naar de vorm 
van alternatieve sancties waar te nemen: 
— 'Agressieve delicten tegen zaken, worden het 
meest geschikt geacht voor een alternatieve 
sanctie (dit geldt zowel voor de werkprojecten 
als voor de leerprojecten). 
— Het minst geschikt voor een alternatieve 
sanctie acht men de 'zedendelicten' en de 
'opiumdelicten'. 
— Opgesplitst naar de aard van de alternatieve 
sanctie, vindt men de leerprojecten toch iets 
meer geschikt bij zedendelicten en opium-
delicten dan de werkprojecten, doch uitge-
sproken gunstig liggen de meningen niet. 
— Over het verband tussen de aard van 
gepleegde delict en duur van alternatieve 
sancties spreekt men zich het meest gunstig 
uit als het om de werkprojecten gaat: 70% van 
de respondenten bevestigt dit verband; wat de 
leerprojecten betreft vindt slechts 45% van de 
respondenten dit verband belangrijk. 

Welke groepen jongeren komen in aanmerking 
voor alternatieve sancties? 
— 70% van de respondenten vindt dat zowel 
'recidivisten' als 'first Wenders' voor een 



alternatieve sanctie in aanmerking kunnen 
komen. 
— De overige 30% spreekt zijn voorkeur uit voor 
ofwel de groep 'recidivisten', ofwel voor de 
groep 'first offenders'. 
— Opgesplitst naar de vorm van alternatieve 
sancties vindt: 
— 4% van de respondenten dat werkprojecten 
uitsluitend in aanmerking komen voor 
'recidivisten', 
— daarentegen vindt 12% van de respondenten 
dat leerprojecten uitsluitend voor 'recidivisten' 
in aanmerking komen. 
— 80% van de respondenten is de mening toe-
gedaan dat voor de keuze van een werkproject, 
het er niet toe doet of de jongere al dan niet 
schoolgaand is; wat de leerprojecten betreft is 
slechts 50% van de respondenten deze mening 
nog toegedaan. 
— 30% van de respondenten vindt dat werkend 
of werkloos zijn van een jongere geen rol zou 

61 	mogen spelen in de toekenning van een werk- 
project; wat de leerprojecten betreft, vindt 63% 
van de respondenten dit (34% vindt dat juist 
werklozen hiervoor in aanmerking zouden 
moeten komen). 
-- Wat de leeftijd van de jongeren betreft, is 
men in het algemeen de mening toegedaan, dat 
hoe ouder de jongere is, hoe meer hij/zij in 
aanmerking komt voor een alternatieve sanctie. 
Wanneer we een onderscheid maken tussen 
werk- en leerprojecten, dan wordt deze mening 
bevestigd, op één uitzondering na, nl. de 
rechters en officieren vinden leerprojecten in 
nog sterkere mate ongeschikt bij jongeren 
tussen 12-14 jaar, dan wat betreft de werk-
projecten. 
— Men vindt dat zowel jongeren met alcohol-
als met drugsproblemen in principe in aan-
merking kunnen komen voor alternatieve 
sancties. De leerprojecten worden nog gunstiger 
gevonden dan de werkprojecten, waarbij men 
dan waarschijnlijk denkt aan afkick-programma's. 

Aan welke voorwaarden dient het verloop van 
de alternatieve sancties te voldoen? 
— Men vindt dat het initiatief tot een alterna-
tieve sanctie dient uit te gaan van de jongere 
zelf. (Waarschijnlijk is er hier verwarring met 
het Raamwerk waarin gesproken is over het 



voorstel dat van de jongere moet komen). 
— De bemiddeling tussen projectleveraar en 
de betrokken personen bij de uitvoering van de 
alternatieve sanctie, dient een zaak te zijn van de 
Raad voor de Kinderbescherming. Deze mening 
is het sterkst tot uiting gebracht door de 
gerechtelijke instanties, nl. door 80%. Vervol-
gens is 60% van de respondenten uit de voogdij-
instellingen deze mening toegedaan en 55% van 
de medewerkers van de Raden voor de Kinder-
bescherming. 
De mogelijkheid dat vrijwilligers deze taak op 
zich zouden nemen is niet uitgesloten. 
— Wat betreft de begeleiding daarentegen 
acht men een taak weggelegd voor de hulp-
verleningsinstanties; justitiële autoriteiten 
komen hier niet voor in aanmerking. Behalve 
de professionele hulpverleners (voogdij-
instellingen en Raden voor de Kinderbescher-
ming), zijn het ook vrijwilligers die hier een 
taak zouden kunnen vinden. 

62 	— Wat de berichtgeving aan de justitiële 
autoriteiten omtrent het verloop en de afloop 
van de alternatieve sancties betreft, blijken 
met name de kinderrechters, officieren van 
justitie en advocaten te kiezen voor de Raad 
als berichtgever. De Raden zelf hebben deze 
voorkeur ook uitgesproken, zij het in iets 
mindere mate. 
Medewerkers van de instellingen voor (gezins)- 
voogdij kiezen ook meer voor zichzelf als het 
om deze taak gaat. 
De projectleveraars worden door alle 
respondenten als mogelijke berichtgevers 
genoemd, met 'een duidelijke' piek, van de 
kant van de advocaten en de gemeentepolitie. 

In welke mate werden er door de respondenten 
problemen verwacht bij de invoer van de 
alternatieve sancties? 
85% van de totale groep respondenten verwacht 
dat de invoering van de alternatieve sancties 
problemen zal meebrengen en dit hoofd-
zakelijk op de volgende terreinen: 
— de begeleiding zal problemen opleveren 
— er zijn te weinig projecten voorhanden 
— de organisatie van de alternatieve sanctie is 
niet eenvoudig. 

Alle respondentgroepen zijn van mening, dat 



indien er zich problemen voordoen, deze het 
sterkst zullen zijn op het vlak van de 
organisatie. 
De verwachting dat er onvoldoende projecten 
voorhanden zullen zijn is het sterkst aanwezig 
bij de Raden voor de Kinderbescherming en de 
(gezins)voogdij-instellingen. 
Het probleem van de uitoefening van de 
controle op de alternatieve sancties is het 
sterkst aangevoeld door de Kinderrechters en 
officieren. Daarentegen zijn het vooral mede-
werkers van (gezins-)voogdij-instellingen die 
verwachten dat de publieke opinie zich zal 
richten tegen de alternatieve sancties. 

Verder werd de vraag voorgelegd of er een 
andere straf opgelegd moet worden wanneer 
door toedoen van de jongere zelf een dienst-
verlening of leerproject mislukt. Hierop 
antwoordde 86% van de respondenten 
bevestigend. Als reden hiervoor werd door de 

63 	respondenten meestal naar voren gebracht dat 
het opleggen van alternatieve sancties anders 
een te vrijblijvende zaak is. 

Moeten de alternatieve sancties een straffend 
en/of opvoedend karakter dragen? 
75% van de respondenten meent dat een 
alternatieve sanctie een straffend karakter 
moet hebben; bijna alle respondenten zijn van 
mening dat een alternatieve sanctie een 
opvoedend karakter moet dragen. Beide 
aspecten sluiten elkaar dus niet uit, ze kunnen 
samen voorkomen. 
Toch kan aangenomen worden dat bij de 
alternatieve sancties meer de nadruk komt te 
liggen op het opvoedend karakter. 
De houding t.a.v. het straffend karakter dat 
een alternatieve sanctie moet hebben, is niet 
eensluidend bij de verschillende respondent-
groepen. De Officieren van Justitie zijn er het 
meest van overtuigd dat dit een aspect is dat 
aan alternatieve sancties toekomt (90% vindt 
dit), daarentegen vinden slechts 58% van de 
kinderrechters dit aspect van belang. 
Wat het opvoedend karakter betreft, zijn er 
geen verschillen tussen de respondentgroepen 
te vinden. 

De respondenten vinden dat het straffend 



karakter bij voorkeur moet bestaan uit het 
duidelijk maken dat gestelde regels worden 
gehandhaafd. 
Voor de kinderrechters telt zeer zwaar dat er 
genoegdoening aan de samenleving wordt 
verschaft, evenals genoegdoening aan het 
slachtoffer. 

Wat het pedagogisch karakter betreft, vinden 
de medewerkers van (gezins-)voogdij-instel-
lingen dat dit het beste tot uitdrukking komt 
als deze sanctie een positief zelfbeeld bij de 
jongere bevordert. 
Alle respondenten achten het in dit kader van 
belang dat de sanctie de jongere de gevolgen 
van zijn/haar gedrag laat inzien door 
confrontatie met de toegebrachte schade/leed. 
Een ander opvoedend aspect dat men 
constateert is de jongere te leren zich beter te 
handhaven in praktische werkzaamheden en in 
het sociale verkeer. Dit aspect is vooral in 

64 	verband met leerprojecten als alternatieve 
sancties, terwijl het voorgaande aspect, nl. de 
confrontatie met toegebrachte schade, in 
verband is gebracht met werkprojecten als 
alternatieve sancties. 



Community service 
voor minderjarigen: 
straf of behandeling.* 

door C. Morgan 

De afgelopen tien jaar vormden in Engeland 
twee wetten een aanzet tot alternatieve straf-
fen: de Children and Young Persons Act van 
1969 en de Criminal Justice Act van 1972. 
Dit resulteerde in alternatieven voor gevange-
nisstraf, en wel in tweeërlei vorm: 
— Intermediate Treatment (I.T.) voor minder-
jarigen, gekoppeld aan een supervision order 
(ondertoezichtstelling) 
— Community service order (C.S.0.) voor vol-
wassenen (dienstverlening). 
De laatste is op grote schaal met veel 

65 	enthousiasme ontvangen en heeft het voor 
velen mogelijk gemaakt een gevangenisstraf te 
vermijden. 
Intermediate Treatment daarentegen ontstond 
in een tijd van grote beroering en is helaas 
onderwerp geworden van verwaarlozing. 
De Children and Young Persons Act van 1969 
werd maar gedeeltelijk uitgevoerd; de richt-
lijnen die werden gegeven voor I.T. waren vaag 
en veroorzaakten onrust onder de maatschappe-
lijk werkers die met geheel nieuwe verantwoor-
delijkheden te maken kregen. Niettemin tonen 
de projecten die hier en daar opgezet zijn over-
duidelijk aan dat I.T. het gewenste doel kan 
bereiken. Het 'jaar van het kind' (1979) was 
voor diverse instanties aanleiding om te pogen 
op dit terrein de draad weer op te pakken 
bijvoorbeeld door middel van conferenties 
over dit onderwerp. 

Het verlies van vertrouwen van de kant van de 
Engelse rechters gecombineerd met een afkeer 
onder maatschappelijk werkers om de super-
vision orders aan te bevelen, leidden ertoe dat 

* Dit is een verkorte weergave van: Community 
service for juyeniles: punishment or treatment. 
Paper van de Gwent Probation and After Care Service, 
nov. 1979. 



zich tussen 1969 en 1977 een daling voordeed 
van het aantal opgelegde supervision orders. 
Over diezelfde periode trad meer dan een ver-
dubbeling op van het aantal veroordelingen 
van jeugdigen tot plaatsing in een detention 
centre en borstal. De harde realiteit is dat de 
Children and Young Persons Act, in plaats van 
te resulteren in een vermindering van het aan-
tal residentiële plaatsingen, gezorgd heeft 
voor een alarmerende verhoging ervan! 
In juli 1979 werd in Sheffield een conferentie 
gehouden `Getting on with Intermediate 
Treatment'. Op deze conferentie kwam een 
sceptische opstelling t.o.v. I.T. duidelijk naar 
voren. Op L. Britten, vertegenwoordiger van 
het Home Office werd dan ook met enthou-
siasme gereageerd toen deze stelde dat voor 
een zeer kleine groep jongeren de afschrikken-
de werking van een straf meer zin heeft. De 
groep 'nieuwe benaderingswijzen van jeugd-
criminaliteit' daarentegen wees op een andere 

66 	kant van de zaak. Er zijn geen aanwijzingen 
dat de jeugdcriminaliteit zou afnemen door 
meer jonge overtreders te detineren. Instituten 
op dit terrein hebben weinig successen geboekt 
binnen deze leeftijdsgroep en de recidivecijfers 
zijn hoog. 
De laatste jaren zijn er enkele succesvolle 
projecten van de grond gekomen doordat er 
meer geld beschikbaar werd gesteld en meer 
deskundigen. Aan de ene kant signaleert 
John Harding echter, dat men zich daarbij 
overwegend op de zwakkere groepen richt en 
zo in het vaarwater van het bestaande jongeren-
werk komt. Aan de andere kant geven Morris 
en Giller aan dat de grote groep jonge recidi-
visten klaarblijkelijk aan hun lot overgelaten 
wordt. 

Community service door wetsovertreders. 
Intermediate treatment voor volwassenen? 
Diverse factoren hebben geleid tot de invoering 
van Community service order: de kosten van 
gevangenhouding, twijfel aan de effectiviteit 
ervan en de schadelijke uitwerking van gevan-
genhouding op 'kleine' wetsovertreders. Anders 
dan bij de Children and Young Persons Act 
welke de basis vormde voor I.T., was de 
Community service het resultaat van zorgvul-
dige planning en research. 



Toen de proefschema's met betrekking tot 
C.S.O. goed uitvoerbaar bleken, stelde het Home 
Office gelden ter beschikking om de C.S.O. uit 
te breiden tot geheel Engeland en Wales. De 
Probation (reclassering) en After care benoem-
den speciale teams om de C.S.O. te introdu-
ceren. Verder pleegden de organisatoren van 
de C.S.O. overleg met reclasseringsambtenaren, 
maatschappelijke groeperingen en vakbonden. 

De rechters werden betrokken bij de keuze van 
werkzaamheden die de dienstverleners zouden 
kunnen verrichten. 

Community service heeft een straffend aspect, 
omdat de overtreder in zijn vrije tijd hard moet 
werken; een vergoedingsaspect, omdat de over-
treder de samenleving terugbetaalt voor zijn 
wandaden; een vormingsaspect, omdat de 
overtreder door het contact met zwakkeren 
(b.v. gehandicapten) mogelijkerwijze veran- 

67 	dert en zijn gevoel van eigenwaarde verhoogd 
wordt. De werktaken variëren: natuurbehoud, 
opknappen van welzijnsinstellingen en werken 
in meer persoonlijke projecten bijvoorbeeld 
met bejaarden. De praktijk in Gwent is, dat 
meer dan de helft van de werktaken in deze 
sfeer tot de sociale dienstverlening gerekend 
kunnen worden. Na veel aanvankelijke discus-
sies over de filosofie achter deze gedachte en 
de praktische uitwerking ervan, kunnen we 
zeggen dat het vertrouwen in deze aanpak sterk 
gegroeid is. Er komt steeds meer medewerking 
voor de realisering van deze vorm van strafuit-
voering. 

Ook de samenwerking met de gerechtelijke 
autoriteiten functioneert goed. En bij een 
tekortschieten van de kant van de veroordeel-
de wordt hij onmiddellijk terugverwezen naar 
de rechter. Deze categorie bedraagt echter 
slechts 8%. Er zijn geen recente recidivecijfers 
beschikbaar. Maar ook in dit opzicht stemt de 
ervaring in Gwent tot optimisme. Het blijkt 
dat veel veroordeelden als vrijwilliger nog lang 
na het verstrijken van hun verplichte termijn 
hun werk blijven doen. Een duidelijke aanwij-
zing, dat deze aanpak met recht Intermediate 
Treatment ten behoeve van volwassenen', 
genoemd kan worden! 



Community service voor jongeren? 
Vaak is de vraag gerezen, of er ook voor jonge-
ren een mogelijkheid moet komen om tot 
dienstverlening veroordeeld te worden. Het 
lijkt een aantrekkelijke mogelijkheid, gezien 
de goede resultaten bij volwassenen. Op grond 
van mijn eigen werkzaamheden op dit terrein 
voorzie ik echter tal van problemen: 

— Tenzij de leeftijd waarop men strafrechtelijk 
meerderjarig wordt, verlaagd wordt tot 16 jaar, 
zal de bemoeienis van de kinderrechter bepaal-
de problemen met zich meebrengen. Deze heb-
ben betrekking op de toestemming van de 
betrokken jongere en het in acht te nemen 
vertrouwen bij de plaatsing op een project. 

— Bij 16-jarigen is meer ondersteuning, aan-
moediging en een zorgvuldiger plaatsing op 
een project nodig en ik heb het gevoel dat hun 
zorgeloosheid het moeilijker maakt om vol te 
houden. 

68 	— Mijn ervaring met 17-jarigen leert mij, dat 
zij nogal onverdraagzaam zijn ten opzichte van 
bejaarden en gehandicapten. Vaak leidde dit 
ertoe, dat zij elders geplaatst moesten worden 
of dat zij het er gewoon bij lieten zitten. 

— Lopen 16-jarigen gevaar om negatief bein-
vloed te worden door het contact met oudere 
en meer ervaren wetsovertreders? 
— Nu is het zo, dat jeugdige delinquenten na 
hun ervaringen met de kinderrechter op 
17-jarige leeftijd een nieuwe start kunnen 
maken bij de 'volwassen rechter'. Er wordt dan 
gestreefd naar andersoortige straffen dan vrij-
heidsbeneming. Ondanks alle goede bedoelingen 
zou de invoering van Community service ertoe 
kunnen leiden, dat jongeren meer kans g: an 
maken op vrijheidsbenemende straffen. 

Het komt misschien egoïstisch over, maar ik 
ben bang dat de waarde van Community ser-
vice als straf voor volwassenen aan waarde zal 
inboeten bij een invoering voor jongeren. 

Zo een aparte vorm van veroordeling tot 
Community service voor jongeren niet moge-
lijk is, zou deze dan in het grotere geheel van 
Intermediate Treatment gerealiseerd kunnen 
worden? Deze mogelijkheid werd onderzocht 
door een werkgroep van het Department of 



Health and Social Security (DHSS) maar deze 
kwam in haar rapport tot de conclusie, dat dit 
een volstrekt ongeschikte benadering is en dat 
de gedachte van een 'junior'-Community 
service order volgens haar niet haalbaar is. Daar 
werd nog aan toegevoegd, dat Intermediate 
Treatment geen straf is en dat belemmert een 
integratie van C.S.O. in Intermediate Treat-
ment. I.T. wordt slechts spaarzaam toegepast 
in die gevallen, waarin er behoefte lijkt te 
bestaan aan een dergelijke behandeling of een 
gunstige reactie erop te verwachten valt. In deze 
gevallen blijft steeds buiten beschouwing of het 
gaat om iemand die het risico loopt van een 
vrijheidsbenemende straf of niet. 
Prof. Tutt (1979) signaleert een verschuiving 
van een welzijnsbenadering naar een meer 
strafrechtelijke sinds de Children and Young 
Persons Act van 1969. Om deze tendens naar 
meer vrijheidsbenemende straffen enigszins 
tegen te gaan zou het misschien wel terecht 

69 	zijn om de criteria voor Intermediate Treat- 
ment te verruimen. Dat zou het mogelijk 
maken een programma op te stellen, dat zowel 
elementen van straf alsook van behandeling 
bevat. Als zodanig zou het een volwaardig 
alternatief voor vrijheidsbeneming kunnen 
bieden. 
Een andere ingang, waarlangs Community 
service voor jongeren ingevoerd zou kunnen 
worden, is misschien gelegen in een uitbreiding 
van de bevoegdheid van de kinderrechter tot 
het geven van een Attendance centre order 
(hierbij wordt de jeugdige maximaal 24 uur 
vastgehouden). 
Het is echter de vraag of een opgelegde taak of 
training in dit verband als Community service 
ervaren zou worden. 

Er blijken dus verschillende bezwaren te kleven 
aan zowel de invoering van een aparte Com-
munity service order voor jongeren als aan de 
invoering van Community service binnen het 
kader van de Attendance centre order. Een 
handzaam alternatief voor gevangenisstraf is 
echter dringend nodig. Het lijkt mij dan ook 
realistisch om binnen de Intermediate Treat-
ment een mogelijkheid tot Community service 
in te bouwen. Volgens rechter Watkin Powell 
(1975) is `Community service met name 



heilzaam voor diegenen die uit verveling crimi-
neel gedrag vertonen, die géén hechte familie-
banden hebben en geen oog voor anderen'. De 
cliënten van de kinderrechter behoren vaak 
ondermeer tot deze categorie jongeren. 
Als voorbeeld wil ik hier'een poging noemen 
die in Gwent in juni 1975 van start is gegaan: 
het project `Community service door wetsover-
treders'. Op grond van de ervaringen met dit 
project heb ik er vertrouwen in, dat het heel 
goed mogelijk is om een Community service-
programma op te stellen dat de jeugdige over-
treder een schat aan nieuwe en zinvolle erva-
ringen geeft en hem oog leert krijgen voor de 
zwakkeren in onze samenleving. Zo'n program-
ma biedt de mogelijkheid om de gekozen 
activiteiten als vrijwilliger voort te zetten. 
Ik wil hier enige suggesties doen m.b.t. de vorm 
die een dergelijk programma zou kunnen krij-
gen. Als centraal onderdeel zouden de jongeren 
EHBO en reddingzwemmen kunnen leren. De 

70 	situatie van gehandicapten zou door een film 
met discussie diepgaand aan de orde gesteld 
kunnen worden. In aansluiting daarop zou 
actieve deelname aan clubs voor gehandicapten 
kunnen plaatsvinden. Er zouden discussies 
gehouden kunnen worden over vandalisme en 
de rol van de politie, gevolgd door een bezoek 
aan de politie en een overzicht van de vernie-
lingen in een stadscentrum. Twee residentiële 
weekends zouden er georganiseerd kunnen 
worden in een thematisch werkverband. De 
aard van deze weekends kan variëren al naar 
gelang het karakter van de omgeving, bijv. 
natuurbeschermingsactiviteiten, reddingswerk 
in de bergen, gevelbeschilderingen in steden. 
Bij dit alles dienen er stevige eisen aan de deel-
nemers gesteld te worden. Er dienen kansen te 
zijn voor persoonlijke groei, het verwerven van 
sociale en praktische vaardigheden, een verbete-
ring van het gevoel van eigenwaarde en een 
beter oog voor de noden van een ander. Een 
belangrijk aspect van het hele gebeuren is de 
mogelijkheid die hiermee geboden wordt om 
hulp te verschaffen i.p.v. deze te ontvangen. 
Voor de harde kern van jonge recidivisten kan 
een dergelijk programma een zinvol alternatief 
voor gevangenisstraf zijn. 
Een programma, zoals hier voorgesteld, zal de 
organisatoren voor tal van problemen plaatsen 
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en er zal geld en mankracht beschikbaar moeten 
komen. Deze kosten zullen echter ruimschoots 
opwegen tegen de kosten van residentiële 
behandeling en de voordelen vormen voor een 
voldoende rechtvaardiging. 



Intermediate Treatment. 
het preventiemodel tegenover het strafrechtelijk model 

door R. Jones 

Inleiding 
Sinds in 1969 Intermediate Treatment bij wet 
is geregeld, zijn de maatschappelijke waarden 
en de politieke opvattingen, die dit onder-
werp raken, aan verandering onderhevig 
geweest. De nadruk is komen te liggen op het 
onder controle houden van gedepriveerde 
jongeren naast of in plaats van op het bevor-
deren van hun welzijn. Dit heeft geleid tot 
een poging om Intermediate Treatment (LT.) 
een andere inhoud te geven. De twee belang-
rijkste I.T.-modellen die uit de discussie daar- 

72 	over naar voren zijn gekomen, zijn het preven- 
tiemodel en daartegenover het strafrechtelijk 
model. In de volgende paragrafen zullen de 
verschillen tussen beide modellen aan bod 
komen, waarbij het strafrechtelijk model 
slechts zijdelings belicht zal worden. Op het 
preventiemodel zal, mede aan de hand van 
recente onderzoeksresultaten veel dieper 
worden ingegaan aangezien het op dit moment 
het meest controversiële van de twee is. Zoals 
gezegd blijkt dit model in te druisen tegen de 
opvattingen op sociaal en politiek terrein en 
zowel uit de academische als uit de professio-
nele hoek komen geluiden die tegen dit model 
ingaan. 

De verschillen tussen preventiemodel en straf-
rechtelijk model 
Het strafrechtelijk model, de term geeft het 
al aan, richt zich op delinquente jongeren: een 
veroordeling voor delinquent gedrag recht-
vaardigt het ingrijpen in hun leven. Dit 
betekent dat afzonderlijke en gespecialiseerde 
voorzieningen geschapen worden voor jonge- 

Dit is een verkorte weergave van: The preventive and 
the penal: a comment on two models of intermediate 
treatment. In: Journal of Adolescense, nr. 3,1980, 
blz. 307-320. 



ren die met justitie in aanraking zijn gekomen. 
Ze zijn niet bedoeld voor jongeren die nog 
geen delicten hebben gepleegd, terwijl zij éen 
verhoogd risico lopen dit te gaan doen. Ook 
andere niet-delinquente jongeren worden niet 
bij dit soort projecten betrokken. Deze I.T.- 
projecten voor delinquenten voorzien over 
het algemeen in programma's, die gericht zijn 
op behandeling en opleiding (gedragsverande-
ring, sociale vaardigheden of op ontspanning) 
(dagvoorzieningen en vrijetijdsbestedingen 
's avonds). Er wordt gewerkt met van bovenaf 
gevormde groepjes delinquenten. De speciale 
centra die meer en meer ten behoeve van deze 
vorm van I.T. opgericht worden oriënteren zich 
vanzelfsprekend vooral op officiële instellingen: 
ze werken gewoonlijk alleen met jongeren die 
speciaal naar hen verwezen zijn. 
Het preventiemodel daarentegen is met name 
gericht op kansarme jongeren. Dit is gedeelte-
lijk gebaseerd op de gedachte dat een achter. 

73 	standssituatie een goede voedingsbodem vormt 
voor delinquent gedrag. Er klinkt daarnaast 
ook de maatschappelijke opvatting in door dat 
maatschappelijke voorzieningen niet slechts 
gereserveerd kunnen worden voor degenen die 
volgens een bepaalde definitie delinquent 
genoemd kunnen worden, maar dat ook de 
'zieligen' (depressieven en noodlijdenden) 
en de minder begaafden (zij die van streek zijn) 
recht hebben op hulp. 
Het preventiemodel heeft zich in twee richtin-
gen ontwikkeld. 

le) Sommige programma's gaan er van uit dat 
degenen, die een verhoogd risico lopen delicten 
te gaan plegen, positief gediscrimineerd dienen 
te worden, opdat zo delinquent gedrag voor-
komen wordt. Niet-risicogroepen blijven buiten 
beschouwing. Deze projecten vertonen grote 
gelijkenis met de I.T.-projecten speciaal voor 
delinquenten. 

2e) Een andere bevredigender manier van pre-
ventie probeert juist te voorkomen dat bepaalde 
jongeren een etiket van afwijkend gedrag krijgen 
opgeplakt, door geen speciale voorzieningen te 
treffen. De bedoeling is eventuele risicogroepen 
te betrekken bij reeds bestaande niet gespeciali-
seerde algemene gemeenschapsvoorzieningen. 



Hiervan kan iedereen in de buurt gebruik 
maken. Ze zijn dus gericht op de gemeenschap 
en een van de grote voordelen is dat gewerkt 
kan worden met groepjes die op natuurlijke 
wijze ontstaan zijn uit vriendschap, i.p.v. met 
door de sociaal werker gevormde groepjes. Voor 
het geval reeds bestaande voorzieningen niet 
voldoen, dienen ten behoeve van deze mis-
deelde jongeren andere en betere voorzieningen 
ontwikkeld te worden, die natuurlijk weer voor 
de gehele gemeenschap open dienen te staan. 
In de volgende paragrafen zullen we het 
preventiemodel van dichterbij gaan bekijken. 

De verschillende stadia in het preventiemodel 

Wat dient voorkomen te worden? 
Een aantal marxistische criminologen heeft 
gesteld dat afwijkend gedrag normaal is in die 
zin, dat mensen bewust betrokken zijn bij het 
handhaven van de menselijke verscheidenheid. 

74 	Het gaat er volgens deze criminologen dan ook 
om een maatschappij te creëren, waarin deze 
verscheidenheid niet onderworpen wordt aan 
criminalisering (Taylor, Walton en Young, 
1973). Deze zienswijze is mijns inziens onrealis-
tisch en naïef. Niet wordt beschreven hoe deze 
maatschappij zonder misdaad en zonder de 
noodzaak tot formele sociale controle er dan 
uit zou moeten zien. Vermoedelijk zal misdaad 
blijven bestaan en daarmee ook de roep om er 
iets tegen te ondernemen. Hierop moeten we 
reageren. In de eerste plaats omdat anders 
diegenen de ruimte krijgen, die wel bezorgd 
zijn over de criminaliteit, maar die zich om de 
delinquent niet bekommeren. De tweede reden 
is dat een groot gedeelte van de criminaliteit 
juist diegenen benadeelt die even achtergesteld 
en verdrukt zijn als de meeste delinquenten. 
Een van de doelen van het preventiemodel 
moet derhalve ook zijn te voorkomen dat 
iemand delicten pleegt. 
Moet I.T. zich ook richten op sociale achter-
standssituaties? Het is duidelijk dat I.T. niet in 
staat is structurele achterstanden te verminde-
ren, net zo min als zij er voor kan zorgen dat 
de criminaliteit in zijn totaal teruggedrongen 
wordt. Armoede en criminaliteit zijn gewor-
teld in de structuur van onze maatschappij en 
afhankelijk van de manier, waarop we bepaalde 



omstandigheden en gedragingen definiëren. De 
achterstandssituatie, waarin sommigen verkeren 
mag daarom echter niet ongemoeid worden 
gelaten: binnen zekere grenzen kan er wat aan 
gedaan worden. 
Tenslotte is er een overvloedige hoeveelheid 
bewijsmateriaal voorhanden om de stelling te 
ondersteunen, dat er een verband bestaat tus-
sen een achterstandssituatie en delinquentie. 
West en Farrington (1973) toonden bijv. aan 
in hun nog voortdurende longitudinale studie 
onder ruim 400 jongens uit een Londense 
arbeiderswijk, dat delinquent gedrag een statis-
tisch significante samenhang vertoonde met de 
volgende vijf kenmerken: laag gezinsinkomen, 
groot gezin, criminaliteit van de ouders, lage 
intelligentie en tekortkomingen in ouderlijk 
gedrag (zoals gezinsruzie, onvoldoende discipline 
en toezicht). Iets dergelijks vond ook Wadsworth 
(1979) in zijn longitudinale studie naar 5000 
in maart 1946 geboren kinderen: gezinsont- 

75 	wrichting en de grootte van het gezin corre- 
leerden met toekomstig delinquent gedrag. 
Aangezien deze studies longitudinaal waren, 
d.w.z. gegevens over achtergrondkenmerken zijn 
verzameld voordat er sprake was van het plegen 
van delicten, worden de uitkomsten niet beih-
vloed door eventuele stigmatiserende effecten. 
De conclusie is dat delinquentie en achter-
standssituatie beiden mikpunt van interventie 
moeten zijn. 

Hoe kunnen risico-groepen getraceerd worden? 
Laten we de resultaten van de twee bovenge-
noemde studies eens van naderbij bekijken. In 
de eerste plaats bleek dat in de onderzoeks-
groep van West meer personen zaten die delic-
ten gingen plegen dan bij Wadsworth. Dit is 
echter te verklaren uit de omstandigheid dat 
West zijn onderzoek deed in een Londense 
arbeiderswijk, terwijl het bij Wadsworth om 
een representatieve landelijke populatie ging. 
West (1976) vond vervolgens dat de onder-
zochte jongeren die drie of meer van de vijf 
met criminaliteit verbonden kenmerken had-
den (15% van de totale groep) meer dan zes 
keer zo'n grote kans hadden recidivist te wor-
den dan de rest van de groep. Ruim een derde 
van de latere delinquenten (en 51% van de 
recidivisten) kwam uit de risico-groep, het- 



geen betekent dat West voor dat deel een 
goede voorspelling deed. Een door leraren 
gegeven score voor probleemgedrag en het 
oordeel van klasgenoten op achtjarige leeftijd, 
waren even goede voorspellers als de genoemde 
achtergrondmerken. Toch bleek het niet moge-
lijk met zekerheid te voorspellen of een jongen 
later delinquent zou worden. Meer dan de 
helft van de latere delinquenten was niet af-
komstig uit de als kwetsbaar gedefinieerde 
groep! 

Ook het Wadsworth-onderzoek gaf resultaten 
te zien die in dezelfde lijn liggen. Hoewel daar 
zelfs ongeveer drie kwart van de delinquenten 
uit de van tevoren gedefinieerde risicogroep 
afkomstig bleek te zijn, moest geconstateerd 
worden, dat in deze risicogroep ook in 44% 
van de gevallen personen zaten die niet in de 
officiële criminele statistieken terecht zouden 
komen. Wadsworth trekt hieruit de conclusie 

76 dat een interventie om toekomstig delinquent 
gedrag te voorkomen, die van deze voorspellen-
de factoren uitgaat, ondenkbaar is. 
West en Farrington blijven daarentegen toch 
voorstander van een preventieve aanpak. Hun 
redenering is dat jonge recidivisten een relatief 
kleine groep vormen met kenmerken als 
probleemgedrag, sociale desintegratie, nega-
tieve gezinsomstandigheden en weinig talent 
om te leren of om zichzelf te vermaken. Hun 
problemen bestendigen zich en gaan over op 
volgende generaties, zodat een oneindige 
achterstandscyclus ontstaat. Een geslaagde 
interventie op een willekeurig punt van deze 
cyclus kan dan preventief werken voor volgen-
de generaties en betekent ook op het moment 
zelf een verbetering. 
We kunnen dus concluderen dat het mogelijk 
is bijna alle toekomstige delinquenten te 
traceren door een grote groep mensen aan te 
wijzen als risicogroep. Je neemt hierdoor ook 
veel jongeren mee die zich niet delinquent 
zullen gaan gedragen. Bij een tegenovergestelde 
benadering mis je weer veel toekomstige 
delinquenten. Overigens constateren zowel 
West als Wadsworth dat velen van degenen die 
wel in de risicogroep vallen, maar later geen 
officieel strafblad krijgen, toch ernstige proble-
men zullen ondervinden. Uit de studie van 



West bleek dat deze mensen een grotere kans 
hadden om neurotisch of eenzelvig te worden 
of emotionele stoornissen op te lopen. De 
kans is daarom groot dat ze later ook met wel-
zijnsinstellingen te maken zullen krijgen, zij 
het dan niet wegens criminaliteit. 
Wat zijn de praktische consequenties van deze 
resultaten? Voor een antwoord op deze vraag 
zal eerst de vraag beantwoord moeten worden 
of en zo ja op welke wijze interventie moet 
plaatsvinden. 

Interventie-strategieën 
Binnen het preventiemodel kan zoals gezegd 
een keuze gemaakt worden tussen twee metho-
den van interventie. In de eerste plaats is er de 
mogelijkheid tot het scheppen van algemene 
voorzieningen die achterstandssituaties ophef-
fen. Je kan ook d.m.v. speciale voorzieningen 
juist degenen die er het slechtst aan toe zijn of 
een verhoogd risico lopen positief discrimineren. 

77 	Er bestaan verbanden tussen een gebrek aan 
algemene voorzieningen — op het gebied van 
onderwijs, ontspanning en werkverschaffing 
— en het criminaliteitsniveau en andere pro-
blemen bij opgroeiende kinderen (Bagley 
1972; Gladstone 1974; Rutter, Maughan 
Mortimore en Ousten 1979). Degenen die 
werken met delinquenten en kansarme jonge-
ren, inclusief degenen die werken bij I.T.- 
projecten, stellen daarom waarschijnlijk voor-
namelijk belang in het niveau van deze typen 
algemene voorzieningen en proberen dat 
niveau te verhogen. 
Met name echter in het kader van I.T. lijkt 
me een beperkter concept van voor iedereen 
toegankelijke voorzieningen rechtstreeks toe-
pasbaar. Ik denk hierbij aan buurtgerichte 
projecten. De kritiek hierop zou kunnen zijn 
dat de definitie van I.T. daardoor zo ruim 
wordt dat het begrip betekenisloos wordt en 
verder, dat het scheppen van wijkvoorzienin-
gen tot de taak behoort van andere diensten 
en instellingen. Buurtgeoriënteerde projecten 
zorgen echter voor een betere toegankelijk-
heid en zijn meer acceptabel voor degenen, 
waar ze voor bedoeld zijn. Verdere stigmatise-
ring van probleemjongeren en hun familie 
wordt voorkomen. Zowel jongeren als ouders 
uit achterstandsbuurten blijken positief te 



staan tegenover dergelijke initiatieven (Jones 
1979). 	 - 
In wezen is een dergelijke opzet een compromis 
tussen algemene en selectieve voorzieningen. 
Algemeen in die zin dat ze voor alle jongeren 
in een bepaalde wijk open staan, maar selectief 
omdat ze slechts in die buurten opgezet wor-
den waar ze het hardst nodig zijn. Een derge-
lijke selectiviteit lijkt me alleszins acceptabel. 
Een groter vraagteken kan echter geplaatst 
worden, wanneer selectiviteit betekent dat 
slechts die jongeren in I.T.-projecten terecht 
dienen te komen, die volgens de maatschappe-
lijk werker, de politie of de leraren een ver-
hoogd risico lopen delicten te gaan plegen. In 
de vorige paragraaf is gebleken dat de voorspel-
lingen op dit gebied niet voldoende nauwkeurig 
zijn. Tevens bestaat bij deze methode het ge-
vaar dat juist de stigmatisering die op deze 
wijze ontstaat, bij zal dragen tot het voorspel-
de gedrag. Een verplichte aanmelding bij derge- 

78 	lijke projecten is daarom niet goed verdedig- 
baar. 

Preventief of strafrechtelijk model 
Moet I.T. gereserveerd worden voor met justitie 
in aanraking gekomen jongeren? Vele studies 
hebben duidelijk gemaakt dat het verschijnen 
voor de kinderrechter of een veroordeling bij-
draagt tot toekomstig delinquent gedrag. Dat 
zou bijv. het gevolg kunnen zijn van het feit, dat 
iemand zich na zo'n gebeurtenis als delinquent 
beschouwt of dat anderen (werkgevers) hem 
een etiket opdrukken en discrimineren. Ook 
zou een eventueel afschrikkend effect, dat 
van een mogelijke verschijning voor de rechter 
uitgaat (bewezen is dat nooit), kunnen verdwij-
nen wanneer iemand dat eenmaal heeft meege-
maakt (zie Ericson 1975). Tenslotte wordt ook 
het risico vergroot dat later plaatsing in een 
inrichting volgt, hetgeen op zich weer de kans 
op toekomstig delinquent gedrag doet toenemen 
Er lijkt daarom plaats te zijn voor diversie-
programma's binnen de I.T.-projecten. Het 
bewijsmateriaal dat nu voorhanden is wijst er 
op, dat hierdoor de kans niet vergroot wordt dat 
de minderjarige bij een eventuele latere verschij-
ning voor de rechter plaatsing in een inrichting 
of hechtenis krijgt opgelegd (Gildersleeve, 
1979; Thorpe, Green en Smith 1980). 



Het gevaar van onnodige plaatsing zou ook 
verkleind kunnen worden door het strafrechte-
lijk model niet in plaats van, maar naast het 
preventieve model te gebruiken. Het straf-
rechtelijk model zou dan de intensievere 
gespecialiseerde voorzieningen moeten leveren 
ten behoeve van delinquenten die voor de 
rechter zijn verschenen. Dit wordt door het 
Centre for Youth, Crime and Community van 
de universiteit van Lancaster gepropageerd. 
Zij vormen een rechtstreeks alternatief voor 
plaatsing in een inrichting. 
Het Lancaster studiecentrum heeft drie criteria 
opgesteld, waaraan voldaan moet worden wil 
de maatschappelijk werker een aanbeveling 
kunnen doen tot plaatsing in een tehuis. Zo 
wordt het gevaar verkleind dat jongeren onno-
dig in een inrichting terecht komen. De drie 
criteria zijn: 
1) het kind levert een gevaar op voor zichzelf 
of voor anderen, 

79 	2) thuis blijven is onmogelijk vanwege bijv. 
onvoldoende zorg of toezicht, 
3) het kind heeft opvoedings-, medische of 
psychiatrische voorzieningen nodig, die alleen 
in een residentieel kader geboden kunnen 
worden. 
Tenslotte dienen we ons af te vragen of het 
preventieve model ook preventief werkt. Het 
meeste onderzoek op het gebied van criminali-
teitspreventie laat zien dat programma's gericht 
op delinquenten of veronderstelde risico-
groepen (wat betreft het plegen van delicten) 
weinig effect hebben (Lipton, Martinson en 
Wilks 1975). Toch is meer dan eens gevonden 
dat bepaalde vormen van rechtstreekse inter-
ventie in bepaalde buurten weldegelijk een 
positief resultaat opleveren, d.w.z. verminde-
ring van delinquent gedrag. Een voorbeeld is 
het Wincroft Youth Project (Smith, Farrant 
en Marchant 1972). 
Met betrekking tot het opheffen van achter-
standssituaties moet eerst opgemerkt worden, 
dat dit een relatief en subjectief begrip is. 
Relatief, omdat wat onder acceptabele en wen-
selijke levensstandaard verstaan wordt aan ver-
andering onderhevig is, en subjectief omdat 
het afhankelijk is van het zich achtergesteld 
voelen of niet. Hoewel geen enkele vorm van 
sociaal- of jeugdwerk de in de maatschappij 
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ingebouwde ongelijkheid kan opheffen, blijken 
voorzieningen die voor ontspanning en vriend-
schap zorgen door de kansarmen gewaardeerd 
en geaccepteerd te worden (Jones 1979). 
Samengevat sluit ik noch het ene model noch 
het andere uit. Dit impliceert dat ik niet hoop 
dat het strafrechtelijk model, waarvoor op 
dit moment een grote politieke voorkeur 
bestaat, het enige model zal worden van waar-
uit projecten op het gebied van intermediate 
treatment worden ontworpen. 
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Van de artikelen die in deze rubriek zijn gepu- 
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81 het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documen-
tatiecentrum van het Ministerie van Justitie een 
kopie worden aangevraagd. 
Ook lezers die geïnteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desge-
wenst gebruik maken van de diensten van deze 
afdeling. 
In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documenta- 
tie van het W.O.D.C., Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Bruinsma, J. F. en N. Huls. Interview met de 
nieuwe minister van justitie, Mr. F. Korthals 
Altes. 
Nederlands juristenblad, 58e jrg., nr. 1, 1 januari 
1983, blz. 2-8. 

In dit interview gaat de nieuwe minister van 
justitie o.a. in op het plan om de strafbaarheid 
van de pornografie af te schaffen en wat de 
regering denkt te doen aan de kleine criminaliteit. 
Daarnaast geeft hij antwoord op de vraag of 
hij van plan is om het drugsprobleem uit de 
strafrechtelijke sfeer te halen en gaat in op het 
experiment van de huisdealer in soft-drugs in 
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'de kokerjuffer' te Enschede en de rechts-
ongelijkheid die hieruit o.a. voortvloeit. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan het 
voetbalvandalisme en de plannen van de minister 
t.a.v. de bestrijding van fraude. Hierna gaat 
hij in op de betekenis van deregulering en wat zijn 
plannen hieromtrent zijn (o.a. een specifieke 
dereguleringscommissie) en geeft antwoord op 
de vraag of het geen goed idee zou zijn om de 
invoering van het nieuwe BW. voor onbepaalde 
tijd uit te stellen in het kader van deregulering 
(bepleit wordt een brede Wetenschappelijke 
Discussie over het nieuwe BW.). Vervolgens 
wordt aandacht besteed aan de bezuinigingen 
(verhogen van griffierechten, hogere eigen 
bijdrage voor rechtsbijstand en het afschaffen 
van de verplichte procesvertegenwoordiging 
bij echtscheidingen). Tot slot komen in dit 
interview een aantal actuele kwesties aan de orde, 
zoals de kritiek op art. 1639 aa e.v. BW, de 
aantasting van de rechtsorde en het kraakprobleem. 

2 
Gat, Het, van recht, hulp en geld. Themanummer. 
Advocatenblad, 62e jrg., nr. 23, 24 december 
1982, blz. 577-595 (N). 

In dit themanummer besteden diverse auteurs 
aandacht aan de gefinancierde rechtsbijstand 
zoals deze zich gedurende het dertigjarig 
bestaan van de Nederlandse Orde van Advocaten 
heeft ontwikkeld. Joop van Schie laat zien dat 
de gefinancierde rechtshulp nog geen lang 
verleden kent aangezien de balie zich lange tijd 
verzet heeft tegen de wens van velen om de 
rechtsbijstand aan on- en mindervermogenden 
uit de charitatieve sfeer te halen. Leo Kleyn 
bestudeert de werking en manier van werken 
van de zgn. advocatencollectieven. Frank 
Kuitenbouwer gaat in zijn artikel nader in op 
het tot dusverre gevoerde overheidsbeleid t.a.v. 
de gefinancierde rechtshulp. Tussen deze bijdragen 
door zijn er een tweetal vraaggesprekken van 
Marijn de Koning. Eén met Paul Verberne, 
een jurist die in praktisch alle facetten van de 
rechtshulp Werkzaam is geweest en een vraag-
gesprek met een vertegenwoordiger van een van 
de grote advocatenkantoren waar wordt 
geëxperimenteerd met een zgn. sociale sectie. 

3 
Laméris, F. J. Misdaadbeheersing: geen zaak voor 
politie en justitie alleen. 
Tijdschrift voor de politie, 44e jrg., nr. 12, 
december 1982, blz. 569-573 (N). 

Onderhavig artikel is een pleidooi om de reactie 
van de samenleving op de criminaliteit niet langer 
in hoofdzaak te beperken tot het optreden van 
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de politie en justitie. Naar de mening van de 
auteur lijkt het hoog tijd dat er een poging wordt 
ondernomen om alle in de samenleving aanwezige 
krachten op het gebied van de misdaadbeheersing 
(gezondheidszorg, maatschappelijk werk, 
reclassering, onderwijs) te mobiliseren. Met behulp 
van voorbeelden omtrent versnippering van 
misdaadbeheersing gaat de auteur nader in op de 
noodzaak van coördinatie. Hij pleit voor een 
coördinerend minister voor misdaadbeheersing, 
die richting zou moeten gaan geven aan activiteiten 
ter versteviging van de greep op de criminaliteit. 
Het bestaan van een landelijk misdaadsbeheersings-
beleid zal zijn vertaling en uitvoering dienen te 
vinden op lokaal niveau. Deze beheersing kan 
mogelijk een bijdrage leveren aan de bestrijding 
van de crisis van de moderne welvaartsstaat. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

4 
Blumstein, A. On the racial disproportionality of 
United States prison populations. 
Journal of criminal law and criminology, 73e jrg., 
nr. 3, herfst 1982, blz. 1259-1281 (USA). 

In de Verenigde Staten vormt de disproportionele 
verhouding tussen blank en zwart in de gevangenis-
bevolking een voortdurend probleem. In een 
overzichtsstaat wordt deze verhouding door de 
auteur in beeld gebracht. Een reeks van onderzoeken 
waarin het verband wordt onderzocht tussen het 
ras van daders van strafbare feiten en de uitkomst 
van het vonnis toont aan hoe complex deze 
kwestie is en hoe moeilijk het is statistisch aan te 
tonen dat er van discriminatie sprake is, laat staan 
in welke mate dit voorkomt. Bovendien kan 
eventuele discriminatie in de aanvangsfase van het 
juridisch proces latere discriminatie aanzienlijk 
maskeren. De auteur analyseert het probleem 
volgens een aantal door hem beschreven methoden. 
De eindconclusie van de auteur is dat de dispropor-
tionaliteit tussen de rassen van de gevangenis-
bevolking niet zonder meer duidt op discriminatie 
maar dat niet gezegd kan worden dat het volstrekt 
zonder deze factor is te verklaren. 
Met literatuuropgave. 

5 
Giglio, E. D. Free press-fair trial in Britain and 
America. 
Journal of criminal justice, 10e jrg., nr. 5,1982,. • 
blz. 341-358 (USA). 

In Groot-Brittannië en de V.S. bestaat er een 
constante spanning tussen het recht van justitiabelen 
op een eerlijk onpartijdig proces en de bericht-
geving van de procesgang door de media. De 
persvrijheid wordt aanzienlijk beperkt als men 
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bedenkt dat de berichtgeving tijdens een proces 
gezien kan worden als beïnvloeding van de 
rechter en derhalve een strafbaar feit kan opleveren. 
Uit het onderzoek van de auteur blijkt dat in 
Groot-Brittannië de regels m.b.t. de berichtgeving 
van de media tijdens een civiel of strafrechtelijk 
proces zeer strikt en star zijn. In de V.S. echter 
blijken deze regels aanmerkelijk soepeler zoals 
onder meer blijkt uit de berichtgeving gedurende 
het Watergate-proces. De kans dat een uitgever, 
redacteur of journalist vervolgd wordt wegens 
mogelijke beïnvloeding.van de rechtbank is in 
Groot-Brittannië dan ook aanmerkelijk groter 
dan in de V.S. Het gevolg hiervan is dat het 
publiek in de V.S. over het algemeen veel breder 
en uitvoeriger omtrent een bepaald proces 
geïnformeerd is. Tot slot doet de auteur een aantal 
suggesties om het Engelse,systeem m.b.t. de 
berichtgeving tijdens een civiel- of strafrechtelijk 
proces te veranderen. 
Met literatuuropgave. 

6 
Haag, E. van der. Could succesful rehabilitation 
reduce the crime rate? 
Journal of criminal law and eriminology, 
73e jrg., nr. 3, herfst 1982, blz. 1022-1035 (USA). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de vraag 
wat het effect is van rehabilitatie op de omvang 
van de criminaliteit. Hij stelt vast dat zelfs bij 
een honderd procent succesvolle rehabilitatie van 
veroordeelden de omvang van de criminaliteit 
gepleegd door 'first offenders' niet wordt beïnvloed. 
De rehabilitatie van daders van strafbare feiten 
beïnvloedt volgens hem wel de samenstelling van 
de totale groep daders, maar hij vraagt zich af of 
het de omvang van deze groep beïnvloedt. Het zou 
volgens hem zo kunnen zijn dat minder recidivisten 
bij een bepaald delict het aantal 'first offenders' 
doet toenemen. Hierbij dient volgens hem wel 
onderscheid te worden gemaakt tussen verschillende 
delicttypen. Bovendien dient bij de nadere 
beschouwing van ditprobleem volgens hem eveneens 
te worden betrokken de vraag wie tot het plegen van 
dat type delict in beginsel in staat is. Tenslotte 
pleit de auteur voor het verlaten van de gedachte 
dat rehabilitatie de omvang van de criminaliteit 
terugbrengt. Met deze koerswijziging valt volgens 
de auteur ten dele ook de basis weg voor de 
'probation' en de 'parole'. 
Met literatuuropgave. 

7 
Kleinmuntz, B. and 3.3. Szucko. On the fallibility 
of lie detection. 
Law and society review, 17e jrg., nr. 1, 1982, 
blz. 85-104 (USA): 
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Voor leugendetectie wordt meestal gebruik gemaakt 
van polygrafie, waarbij een aantal fysiologische 
parameters worden gemeten tijdens het beant-
woorden van vragen. Men vergelijkt de respons bij 
relevante en controlevragen. De verkregen gegevens 
worden door een deskundige geïnterpreteerd. De 
auteurs hebben veel kritiek op deze methode. Zij 
stellen dat de fysiologische respons niet specifiek 
is voor liegen (maar ook optreedt bij bijv. angst, 
woede): de methode is derhalve niet bruikbaar als 
test. In een onderzoek bij vrijwilligers, die een 
gespeeld vergrijp begingen en een retrospectief 
onderzoek van de polygrafie van 100 verdachten, 
van wie bewezen was dat ze (on)schuldig waren, 
vonden zij een fout-positieve score van ± 40%. Met 
name de interpretatie door 'deskundigen' blijkt te 
falen. Er worden enige argumenten gegeven, waarom 
in de praktijk deze fout ten onrechte toch 
geaccepteerd wordt. Tenslotte noemen de auteurs 
een alternatief de Guilty Knowledge Test, waarbij 
de fysiologische respons wordt gemeten tijdens 
het beantwoorden van (multiple choice) vragen, 
die informatie bevatten die alleen een schuldige 
kan weten. Deze test blijkt geen fout-positieve 
en ± 10% fout-negatieve score te geven. De 
toepassing ervan wordt beperkt door het feit 
dat specifieke informatie aanwezig moet zijn. De 
test is ook niet bruikbaar voor bijv. screening 
in grote bedrijven, waarvoor polygrafie nu veel 
gebruikt wordt. 
Met literatuuropgave. 

8 
Kiipcke, U. Fragwdrdigkeiten aktueller Diversions-
strategien — Zugleich eine Kritik der 'BrdckeVro-
lekte. 
Kriminologisches Journal, 14e jrg., nr. 4, 1982, 
blz. 289-302 (BRD). 

In West-Duitsland is het strafrecht voor jeugdigen 
sterk in discussie. Daarbij gaat het vooral om de 
effectiviteit van de jeugdsancties. Die zou groter 
worden als meer op de pedagogische kwaliteit 
ervan werd gelet. Er zijn nu in al minstens twintig 
plaatsen zgn. 'opvoedingscursussen' en cursussen 
in sociale vaardigheid. Daarnaast zijn er sinds 1978 
naar het voorbeeld van München in een aantal 
steden in West-Duitsland zgn. 'Brëcke'-projecten 
gestart. Deze bemiddelen bij tewerkstelling in 
gevallen waarbij 'dienstverlening' als sanctie is 
opgelegd en tevens begeleiden zij de strafrechtelijke 
minderjarigen bij de uitvoering van de 'dienst-
verlening'. Dienstverlening door jeugdigen wordt 
daarbij gezien als een zinvol alternatief voor 
geldboete en/of hechtenis. Deze sanctie zou ook 
speciaal preventief georiënteerd zijn. Volgens 
de auteur moeten deze Brlicke-projecten wat 
kritischer bekeken worden. Met name heeft hij 
twijfels omtrent de speciaal preventieve werking 
van deze alternatieve sanctie op grond van het 
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loopt de jeugdstrafrechtpleging wat betreft 
dienstverlening het gevaar dat zij bepaalde taken 
die niet op haar terrein liggen op zich gaat nemen. 
Met name doelt hij hierop het feit dat dienst-
verlening ook opgelegd wordt wanneer er geen 
sprake is van een sociaal-pedagogische werking van 
de sanctie. Tot slot pleit de auteur te zoeken naar 
effectievere maatregelen in het kader van een 
'cliversie'-project. 
Met literatuuropgave. 

9 
Myers, M. A. and G. D. Lafee. Sexual assault and 
its prosecution: a comparison with other crimes. 
Journal of criminal law and criminology, 
73e jrg., nr. 3, herfst 1982, blz. 1282-1305 (USA). 

De auteurs stellen vast dat de sociologische kijk 
op het strafrecht nogal aan het veranderen is nu 
met name het strafrechtelijk optreden tegen 
sexuele mishandeling de aandacht heeft. Vooral 
de vrouwen-conflict theoretici hebben zich zeer 
verdiept in de wijze waarop vrouwen betrokken 
bij dit delict worden benaderd. De auteurs geven 

86 	in overzichten aan waar de verschillen liggen 
tussen dit soort sexuele delicten en andere gewelds- 
delicten. Hoewel deze verschillen volgens de 
auteurs van belang zijn kan naar hun mening niet 
worden geconcludeerd dat de justitiële reactie 
overeenkomstig verschilt. Zij pleiten er dan ook 
voor om dit soort criminaliteit, de daarbij 
betrokken slachtoffers en de justitiële reactie niet 
als een geïsoleerd onderwerp te bestuderen. Hun 
stelling dat er wel verschillen tussen dit type delict 
en andere geweldsdelicten zijn, maar dat deze niet 
echt worden vertaald in een andere strafrechtelijke 
reactie, dient volgens hen nog wel nader te worden 
onderzocht. 
Met literatuuropgave. 

10 
Schneble, H. Verkehrsstrafrecht im Streit der 
Meinungen. 
Blutalkohol, 19e jrg., nr. 5, september 1982, 
blz. 385 -415 (BRD). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de 
verschillende strafrechtstheorieën toegespitst op 
het verkeersstrafrecht in West-Duitsland. Hij zet 
hierbij de vergeldingstheorie tegenover de theorie 
waarbij straf als afschrikmiddel bedoeld is. In 
het Westduitse strafrecht staat de vergeldingstheorie 
centraal. De auteur onderzoekt in hoeverre 
vrijheidsbeneming als strafmaatregel wegens 
verkeersmisdrijven een speciaal en generaal 
preventieve werking heeft. De stelling dat gevangenis-
straf geen preventief effect zou sorteren wordt 
krachtig door hem tegengesproken. Tot slot 
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besteedt de auteur aandacht aan de strafsancties 
welke gehanteerd kunnen worden bij het onder 
invloed van alcoholhoudende drank besturen van 
een motorvoertuig. De schrijver concludeert dat 
het effect van de vrijheidsbenemende sanctie van 
persoon tot persoon sterk kan verschillen en samen-
hangt met bepaalde karaktereigenschappen. 
Met literatuuropgave. 

11 
Shichor, D. and A. Binder. Community rest itution 
for juveniles: an approach and preliminary 
evaluation. 
Criminal justice review, 7e jrg., nr. 2, 1982, 
blz. 46-50 (USA). 

In Orange County, Californië, werd in 1978 een 
Community Restitution Project (CRP) voor jongeren 
gestart door de L.E.A.A., op basis van het principe 
dat iemand voor zijn eigen daden verantwoordelijk 
is en dat slachtoffers van jeugdige wetsovertreders 
recht hebben op schadevergoeding. In de experi-
mentele (CRP) groep zaten 94 jongeren afkomstig 
uit drie politiedistricten; in de controlegroep 63 
jongeren uit een ander district. In de eerste groep 
waren dit 75 jongens en 19 meisjes; in de tweede 
groep resp. 40 en 23. Om de groepen beter vergelijk-
baar te maken werden hieruit twee groepen gevormd 
met ieder 40 jongens en 19 meisjes. De CRP-jongeren 
werden door dit project buiten het strafrechtelijke 
circuit gehouden zolang ze zich aan de voorwaarden 
hielden; de controlegroep onderging een gewone 
straf. De projectleiding verzamelde het materiaal 
voor de evaluatie, de nadruk lag hierbij op recidive, 
kosten/baten en aansluitend niet-crimineel gedrag 
van de jongeren. Uit de resultaten bleek dat de 
recidive onder de CRP-jongeren lager was dan die 
van de controle-groep; wat de kosten betreft was 
CRP veel goedkoper dan alternatieven als probation, 
externe supervisie of diversie. Ten slotte scoorden 
de CRP-jongelui op een 'eerlijkheid- en verantwoorde-
lijkheidstest' even hoog als een groep plaatselijke 
padvinders. Het experiment mocht dus ook geslaagd 
worden genoemd. De CRP-groep scoorde hier hoger 
dan een vergelijkbare groep delinquenten die niet 
aan het project hadden meegedaan. Al met al biedt 
het CRP een redelijke aanpak voor jeugdige daders 
van niet-gewelddadige vermogensdelicten. 
Met literatuuropgave. 

12 
Verheul. J. M. Sociale verzekeringsfraude en 
strafrecht in Amsterdam. 
Delikt en delinkwent, 12e jrg., nr. 10, december 
1982, blz. 768-786 (N). 

Dit artikel is gewijd aan een afdeling van de 
sociale recherche, te weten de afdeling bijzondere 
controle van de Gemeentelijke Sociale Dienst in 
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Amsterdam. -In een korte historische schets schildert 
de auteur de ontstaansgeschiedenis van de bijzondere 
opsporingsdienst in Amsterdam. Er is volgens hem 
sprake van een ingrijpende verandering in het stelsel 
van de sociale zekerheid en in de opvattingen over 
de handhaving daarvan. Het dilemma waarvoor 
men zich geplaatst ziet is of er een eigen recherche 
of een politierecherche nodig is. Sociale zekerheids-
fraude kan volgens de auteur worden opgevat als een 
gebrek in de uitvoering van het stelsel maar ook als 
een strafbaar feit. Op dit moment wordt in 259 
gemeenten — al dan niet in onderlinge samenwerking 
— gebruik gemaakt van sociale recherche. Er 
bestaat volgens de auteur overigens een grote 
verscheidenheid in beleid, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de positie binnen de organisatie en de beslissings-
ruimte bij het doen van aangifte of het opmaken van 
proces-verbaal. Op dit moment telt de afdeling 
bijzondere controle in Amsterdam 14 controleurs 
plus een afdelingshoofd en diens plaatsvervanger. 
Deze controleurs hebben opsporingsbevoegdheid 
en staan onder het gezag van het OM. De auteur 
geeft een uitvoerige toelichting op de werving, 
selectie, opleiding en werkwijze van de controleurs. 

Criminologie 

13 
Aalders, M. Slachtoffers van milieudelicten en 
hun relatie met bestuursambtenaren. 
Tijdschrift voor criminologie, 24e jrg., nr. 5/6, 
september/december 1982, blz. 314-323 (N). 

Kenmerken van slachtoffers van milieucriminaliteit 
zijn volgens de auteur in de eerste plaats hun 
abstracte, haast onzichtbare relaties met de dader. 
Vaak weten ze zelf niet dat ze slachtoffer zijn. 
Milieudelicten zijn voortdurende delicten. Pas na 
lange tijd kan blijken of er slachtoffers zijn. De 
auteur heeft aan de hand van een aantal casus van 
handhavingsprocessen met betrekking tot de 
Hinderwet onder meer de contacten tussen burger 
en overheid bestudeerd. Hierbij bleek o.a. dat de 
gedupeerde burger in het algemeen erg teleur-
gesteld is dat de burger moet doen wat eigenlijk de 
taak van de overheid is, nl. preventief optreden of 
maatregelen nemen tegen de overtreder. Bij dit 
onderzoek bleek ook dat hinderwetambtenaren 
geneigd waren klachten van omwonenden terug te 
voeren op persoonlijke karaktertrekken van de 
klagende individuen. Hij onderscheidt een aantal 
relaties tussen het slachtoffer en de hinderwet-
ambtenaar en geeft deze weer in verschillende 
modellen. Zijn conclusie is dat een verandering van 
de klagerspositie de oplossing van het probleem ten 
goede zou komen. Als voorwaarde om tot een 
versterking van hun positie te komen, noemt de 
auteur een collectivisering van de belangen van 
slachtoffers van milieudelicten en een adequate 
(para-)juridische bijstand. 
Met literatuuropgave. 
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14 
Austin, R. L. Women's liberation and increases in 
minor, major and occupational offenses. 
Crimonology: an interdisciplinary journal, 20e 
jrg., nr. 3/4, november 1982, blz. 407-430 (USA). 

In een onderzoek, gebaseerd op cijfers van de 
Amerikaanse Uniform Crime Reports uit 1966, 
worden verbanden nagegaan tussen enerzijds de 
opkomst van vrouwenbeweging en vrouwen-emanci-
patie en anderzijds veranderingen in de criminaliteits-
cijfers voor vrouwen. 
Door middel van geavanceerde analysetechnieken 
toont de auteur aan dat sinds 1967 en 1968 de 
vrouwenemancipatie (gemeten naar deelname van 
vrouwen in het arbeidsproces en echtscheidings-
cijfers) een versnelde groei heeft doorgemaakt. 
Het vrouwelijke aandeel in delicten als beroving 
en autodiefstal hield daarmee in diezelfde periode 
gelijke tred. Vooral de ernstiger meer traditioneel 
mannelijke delicttypen werden sinds de start van de 
emancipatiebeweging meer door vrouwen gepleegd. 
De resultaten van dit onderzoek tonen niet 
ondubbelzinnig aan dat de vrouwenbeweging en 
emancipatie de oorzaak zijn van de groei van de 
vrouwencriminaliteit in de 60er en 70er jaren. Er 
kon slechts aangetoond worden dat de gegevens 
voor deze veronderstelling voldoen aan de causale 
criteria van associatie en tijdsvolgorde èn dat deze 
veronderstelling door de theorie wordt ondersteund. 
Ook andere factoren kunnen hier een rol gespeeld 
hebben, maar hier voor kon niet gecontroleerd 
worden. 
Met literatuuropgave. 

15 
Bennett R. R. and S. Baxter Bennett. Translating 
criminological theory in to action programs: 
theoretical and politica! considerations. 
Criminal justice review, 7e jrg., nr. 2, 1982, 
blz. 1-8 (USA). 

Tot nu toe zijn criminologen er niet in geslaagd 
theorieën die sociale veranderingen in onderdelen 
beschrijven, met succes te vertalen in toegepaste 
beleidsprogramma's. Deze onmacht wordt waar-
schijnlijk veroorzaakt door twee zaken die met 
elkaar verband houden. Op de eerste plaats moet 
een valide theorie ondubbelzinnige causale 
beweringen, doelstellingen en berekeningen 
inhouden, omdat een effectieve toepassing van 
criminologische theorieën eisen stelt op het gebied 
van identificatie, specificatie en onderlinge relaties 
van causale factoren. Op de tweede plaats worden 
criminologische theorieën toegepast in een 
politiek bepaalde situatie, die al dan niet toestaat 
de door de theorie aangewezen factoren zonder 
slag of stoot te veranderen. Op dit moment maakt 
de onderontwikkelde staat van de criminologische 
theorie en de tussenkomst van politieke 
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belangen succesvolle toepassing van deze theorie 
bijna onmogelijk. De schrijvers signaleren het 
probleem van het in de praktijk brengen van een 
theorie in een politiek bepaalde omgeving en 
komen met een strategie voor de evaluatie en de 
toepassing van een criminologische theorie. Deze 
strategie bestaat uit een theoretisch, min of meer 
mathematisch model dat zij voorzien van de nodige 
toelichting, in dit artikel presenteren. Zij bevelen 
bovendien aan de criminologische theorie te 
verfijnen en de problemen van politieke interventie 
te identificeren en op te lossen. 
Met literatuuropgave. 

16 
Brants, C. Definiëring van slachtofferschap: een 
kritische verkenning van de grenzen der 
victimologie. 
Tijdschrift voor criminologie, 24e jrg., nr. 5/6, 
september/december 1982, blz. 325-340 (N). 

Naar de mening van de auteur is de vraag of de 
victimologie een tak van de criminologie vormt, 
dan wel een geheel nieuwe sociale wetenschap is, 
nog steeds uiterst actueel. Volgens haar hebben 
de discussie over de victimologie versus criminologie 
en de ontwikkeling van een reeks nieuwe victimolo-
gische begrippen in de loop der jaren tot een zekere 
verstarring geleid en tot een sterk eenzijdige 
behandeling van de problematiek. In het artikel 
wil zij aantonen dat deze verstarring in de victimo- 
logie het gevolg is van de malaise in de criminologie. 
Volgens haar heeft zich in de ontwikkeling van de 
victimologie niet een soortgelijke ontwikkeling 
voorgedaan als in de criminologie in de jaren '70. 
Van een kritische victimologie is parallel aan een 
kritische criminologie nooit sprake geweest. Als 
belangrijkste taak van de victimologie ziet de auteur 
het inzichtelijk maken van die factoren die 
betrekking hebben op het proces van victimisering. 
Gebruikmakend van voorbeelden uit de feministische 
ontwikkeling, geeft de auteur tenslotte in haar 
artikel een mogelijke richting aan waarin victimo-
logisch onderzoek en theorievorming zich zouden 
kunnen ontwikkelen. Victimologische begrippen 
als victim proneness' en `victim precipitation' 
krijgen volgens haar een andere betekenis als bij-
voorbeeld de economische afhankelijkheid van 
vrouwen in de betekenis wordt betrokken. 
Met literatuuropgave. 

17 
Canter, R. J. Sex differences in self-report delin-
quency. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 3/4, november 1982, blz. 373-393 (USA). 

Bij dit onderzoek m.b.t. zelf-gerapporteerde delin-
quentie werden 1725 jongens en meisjes geïnter- 
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viewd in leeftijd variërend van 11 tot 17 jaar. In de 
gehanteerde schaaltechnieken werd gedeeltelijk 
gebruik gemaakt van een herziene en uitgebreide 
versie van Glaser's conceptuele typologie van 
overtredingen en misdrijven. Het ging om een groot 
scala van gedragspatronen, variërend van deviante 
maar niet onwettelijke gedragingen tot ernstige 
misdrijven. Het bleek dat in 20 van de 47 onder-
zochte gedragspatronen er significant meer jongens 
dan meisjes betrokken waren. Dit bleek vooral t.a.v. 
eigendomsdelicten en geweldsmisdrijven. Over het 
algemeen genomen vertonen zowel jongens als 
meisjes dezelfde delinquente gedragingen. Daders 
die vaak of regelmatig een overtreding of misdrijf 
begaan zijn eerder jongens dan meisjes. De auteur 
kon slechts weinig interactie-effecten vinden tussen 
enerzijds de variabele sexe en anderzijds andere 
demografische variabelen. De resultaten van het 
onderzoek laten tevens zien dat het gebruik van 
marihuana, het spijbelen en het gebruik van alcohol 
dramatisch zijn gestegen in een tijdsspanne van 
10 jaar ('67—'77); hetgeen geldt voor zowel jongens 
als meisjes. Samenvattend stelt de auteur dat er 
sprake is van sexe verschillen t.a.v. delinquentie; 
dat deze verschillen gering zijn en dat zowel jongens 
als meisjes over het algemeen dezelfde delinquente 
gedragspatronen kennen. 
Met literatuuropgave. 

18 
Dijk, J. J. M. van. Omgaan met criminaliteit; een 
beschouwing over de reacties van slachtoffers en 
niet-slachtoffers op de toename van de kleine 
criminaliteit. 
Tijdschrift voor criminologie, 24e jrg., nr. 5/6, 
september/december 1982, blz. 231-241 (N). 

Volgens de auteur is de vraag hoe de bevolking 
reageert op criminaliteit theoretisch nauw 
verwant aan de vraag hoe recente slachtoffers 
hierop reageren. De auteur vraagt zich in dit 
artikel af of er wellicht aanwijzingen zijn dat 
de bevolking het plegen van delicten in bepaalde 
opzichten in toenemende mate bevordert en/of 
dat criminaliteit een zichzelf versterkend 
maatschappelijk verschijnsel is. Volgens hem 
impliceert het gegeven dat de bevolking thans 
beter over de criminaliteit is geïnformeerd en ook 
meer preventiebereid is dan tien jaar geleden, 
nog niet dat hiervan in de toekomst een remmende 
of zelfs dempende invloed op het criminaliteits-
niveau zal uitgaan. Zolang de bereidheid van de 
burgers om zelf te reageren op de delicten die 
men ziet plegen zeer gering blijft, zullen techno-
preventieve maatregelen slechts in beperkte mate 
het victimisatierisico kunnen verkleinen. De geringe 
actiebereidheid van de omstanders lijkt volgens de 
auteur vooral voort te komen uit een gevoel van 
niet-betrokkenheid bij het wel en wee van wild-
vreemde medeburgers. Hij vraagt zich af of de 
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stijging van de criminaliteit, althans bij een deel 
van de bevolking, de interventie- of meldings-
bereidheid zal doen toenemen. Zijn slotconclusie 
is dat de onderzoekgegevens tot de gevolgtrekking 
leiden dat de wijze waarop de bevolking reageert 
op de toegenomen criminaliteit, per saldo slechts 
weinig uitzicht biedt op een min of meer spontane 
terugval van het criminaliteitsniveau. 
Met literatuuropgave. 

19 
Greenberg, M. S., R. B. Ruback and D. R. Westcott. 
Decision making by crime victims: a multimethod 
approach. 
Law and society review, 17e jrg., nr. 1, 1982, 
blz. 47-84 (USA). 

De auteurs hebben onderzoek gedaan naar de 
beslissing van slachtoffers van vermogensmisdrijven 
tot wel of niet bij de politie aangeven. Zij 
gebruikten vier methodes: 1) een studie van 989 
politierapporten. 2) gestructureerde interviews 
met 58 slachtoffers van inbraak, diefstal of 
beroving. 3) een vraaggesprek met studenten over 
een hypothetische inbraak en 4) een experiment, 
waarbij proefpersonen het slachtoffers worden 
van een gefingeerde diefstal; door de situatie 
daarbij steeds iets te wijzigen, konden verschillende 
variabelen onderzocht worden. Men gebruikte 
observaties en interviews. De gegevens uit alle 
onderzoeken werden bewerkt m.b.v. multifactoriële 
analyse en vervolgens met elkaar vergeleken. Soms 
zijn de conclusies gelijk, nl. over de grote invloed 
van de omgeving op de beslissing wel of niet aangifte 
te doen en over het feit dat uitstel van de aangifte 
meer bepaald wordt door omgevings- dan door 
persoonlijkheidsfactoren. Discrepantie tussen de 
uitkomsten van de methodes kan soms verklaard 
worden door het feit dat niet exact hetzelfde werd 
gemeten. Niet verklaarbaar zijn de discrepanties 
betreffende de invloed die het soort misdrijf heeft 
op het korter of langer wachten met het doen van 
aangifte en discrepanties die optreden wanneer er 
een verdachte is. Dit vraagt nader onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

20 
Homant, R. J. and D. B. Kennedy. Attitudes 
toward ex-offenders: a comparison of social 
stigmas. 
Journal of criminal justice, 10e jrg., nr. 5, 1982, 
blz. 383-391 (USA). 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op het bestaan 
van sociale stigma's t.a.v. ex-gedetineerden, die van 
invloed kunnen zijn bij hun sollicitaties. Veronder-
steld wordt immers dat een ex-gedetineerde niet 
snel een nieuwe werkkring zal kunnen vinden. In 
hun onderzoek waartoe 183 potentiële werkgevers 



een enquêteformulier hebben ingevuld, is er door 
de auteurs een onderscheid gemaakt tussen vier 
fictieve sollicitanten nl. een ex-gedetineerde, een 
ex-psychiatrisch patiënt, een zeer zwaarlijvige 
sollicitant en een neutrale sollicitant. Opvallend 
is dat uit het onderzoek blijkt, dat de ex-gedeti- 
neerden in het algemeen niet negatiever beschouwd 
worden t.o.v. de andere sollicitanten. Hooguit 
is er sprake van een enigszins verhoogde mate van 
scepsis. Het blijkt zelfs dat de meeste mensen bereid 
zijn de ex-gedetineerden een nieuwe kans in de 
maatschappij te geven. 
Met literatuuropgave. 

21 
Klinkmann, N. Gewalt und Langeweile. 
Kriminologisches Journal, 14e jrg., nr. 4, 1982, 
blz. 254-276 (BRD). 

In veel sociaal-wetenschappelijke theorieën wordt 
`motiefloos geweld' verklaard als uiting van 
primitieve, onbedwingbare driften als agressie 
en doodsdrift. Als alternatief voor deze fatalistische 
benadering, ontwikkelt de auteur een fenomenolo-
gisch model. Hij gaat uit van een situatie, waarin 

93 	motiefloos geweld veel voorkomt, nl. bij de jeugd- 
bendes in sociaal-zwakke wijken en analyseert 
hun omstandigheden. Hij concludeert dan dat 
verveling een sleutelwoord is. Voor de mens is 
activiteit, zowel lichamelijk als geestelijk, een 
existentiële behoefte. Voorwaarde daarvoor is een 
omgeving, waarin en waarop hij die activiteit kan 
uitleven. Zinvol bezig zijn betekent een optimaal 
gebruik van de levensenergie, doordat enerzijds 
een afwisseling van belasting en ontspanning 
gecreëerd wordt, anderzijds lustgevoelens bevredigd. 
Als de mogelijkheid hiertoe ontbreekt, ontstaat 
verveling, Energie, dadendrang kan zich niet meer 
ontplooien, de innerlijke spanning neemt toe en 
zoekt tenslotte een uitweg. Als de maatschappij 
geen zinvolle activiteiten aanbiedt, is de vlucht in 
motiefloos geweld aantrekkelijk vanwege het sterke 
lustvervullende karakter hiervan; door het opereren 
in groepen wordt de belasting binnen de perken 
gehouden. Motiefloos geweld is dus een maatschappe- 
lijk probleem, dat om een oplossing vanuit de 
maatschappij vraagt. 
Met literatuuropgave. 

22 
Kraus, J. and B. Bowmaker. How delinquent are 
the delinquents? A study of selfireported offences. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
15e jrg., nr. 3, september 1982, blz. 163-169. 

De auteurs beschrijven een onderzoek, waarbij 
165 jeugdige delinquenten (jongens van 16 en 17 
jaar; Australië) d.m.v. een niet-gestructureerd inter- 
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view ondervraagd werden over hun criminele 
loopbaan. Een groep van 49 jongens werd van het 
onderzoek uitgesloten omdat hun gegevens niet 
met de officiële overeenstemden; de informatie 
van de overigen bleek voldoende betrouwbaar en 
valide. Het blijkt dat gemiddeld slechts veertien 
procent van alle delicten ontdekt wordt, variërend 
van zes procent bij motordiefstal tot 64% van de 
aanrandingen. Tevens blijkt dat onbelangrijke 
overtredingen vaak niet vermeld worden bij zelf-
rapportage; blijkbaar vallen deze voor de 
betrokkenen onder normaal gedrag. De auteurs 
pleiten ervoor om bij de bestudering van zelf-
rapportage uit te gaan van de normen van de 
onderzoekspersonen (i.c. alleen de zwaardere 
delicten te onderzoeken). Men krijgt dan adequatere 
informatie. Verder wijzen de auteurs op het feit 
dat de officiële cijfers slechts het topje van een 
ijsberg zijn en dus niet erg bruikbaar als maatstaf 
bij bijv. de evaluatie van preventieve maatregelen. 
Met literatuuropgave. 

23 
Lavrakas P. J. and E. J. Herz. Citizen participation 
in neighborhood crime prevention. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 3/4, november 1982, blz. 479-498 (USA). 

De auteurs onderzochten welke motieven een rol 
spelen bij het deelnemen aan buurtprogramma's en 
activiteiten die misdaadpreventie tot doel hebben. 
De auteurs beperkten zich toi een drietal van deze 
motieven. Wat is de invloed van 1) persoonlijke 
ervaringen als slachtoffer, 2) kenmerken van de 
woonomgeving m.b.t. misdaadproblemen, en 
3) acties voor vrijwillige deelname? Het onderzoek 
werd uitgevoerd in Chicago waar 803 willekeurig 
gekozen telefoonabonnees werden geïnterviewd. 
De onderzoeksresultaten wijzen erop dat angst 
voor misdaad als gevolg van persoonlijke victimisatie 
niet gezien kan worden als een motief voor 
deelname. De relatieve veiligheid van de woonom-
geving en de daar voorkomende misdaadproblemen 
bleken eerder noodzakelijke dan voldoende voor-
waarden te zijn voor het ontstaan van preventieve 
activiteiten. Van centraal belang achten de auteurs 
hun bevinding dat vrijwillig en spontaan meedoen 
aan preventieprogramma's veelal zijn oorsprong 
vindt in reeds bestaande buurtorganisaties, die 
aanvankelijk helemaal niet waren opgericht uit 
misdaadpreventieve overwegingen. Voor beleidsmakers 
houdt dit in dat zij aanknoping dienen te zoeken 
bij dit soort reeds bestaande organisaties. 
Met literatuuropgave. 

24 
Miethe, T. D. Public consensus on crime seriousness; 
normative structure or methodological artifact? 
Criininology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
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nr. 3/4, november 1982, blz. 515-526 (USA). 

Criminologisch onderzoek heeft steeds aangetoond 
dat er sprake zou zijn van consensus binnen groepen 
en culturen v.w.b. de ernst van bepaalde misdaden. 
Zo kunnen we spreken van eenstemmigheid als 
bijna altijd en overal misdaden met fysiek letsel als 
de meest ernstige worden beoordeeld. De gangbare 
verklaring voor deze consensus komt er op neer dat 
opvattingen over de ernst van misdaden een 
onderliggende normatieve structuur zouden weer- 
spiegelen. Volgens de auteur echter zijn er twee 
alternatieve verklaringen voor deze consensus. De 
eerste verklaring verwijst naar het onjuiste gebruik 
van statistisch materiaal en de overrepresentatie 
van bepaalde soorten misdaden, waardoor eventuele 
groepsdissensus niet meer aangetoond kan worden. 
De tweede verklaring is dat in de meeste onderzoeken 
over dit thema sprake is van foutieve en de 
respondenten beïnvloedende instructies waardoor 
deze geneigd zijn om alleen sociaal aanvaardbare 
antwoorden te geven. De auteur doet enige werk- 
wijzen aan de hand waarbij dergelijke methodo-
logische artefacten niet meer kunnen voorkomen. 
Met literatuuropgave. 

25 
Moerland, H., H. Rodermond en M. Derksen. 
Slachtoffers, daders en schadeherstel. 
Tijdschrift voor criminologie, 24e jrg., nr. 5/6, 
september/december 1982, blz. 242-255 (N). 

In dit artikel onderzoeken de auteurs de vraag in 
hoeverre de omstandigheid dat strafrechtelijk wordt 
of mag worden gereageerd, invloed heeft op de 
positie van de slachtoffers. Zij geven eerst een 
uiteenzetting over de wijze waarop door middel 
van het strafrecht een schade kan worden vergoed. 
Een van de meest fundamentele bezwaren die zij in 
dit verband tegen het strafrechtelijke systeem 
hebben is dat op één en dezelfde manier een zeer 
uiteenlopend scala van gebeurtenissen benaderd 
wordt. Na een bespreking van de gebreken van deze 
strafrechtelijke weg volgt een overzicht van de 
schadeherstelmogelijkheden langs civielrechtelijke 
weg. Hierop volgend gaan de auteurs nader in op de 
mogelijkheden die er zijn om schade onderhands te 
regelen. Naar hun oordeel biedt dit vele voordelen. 
Men voorkomt op deze wijze de hinderlijke invloed 
die van de juridisering van het conflict kan uitgaan. 
Een strafrechtelijke schaderegeling lijkt volgens de 
auteurs voor het slachtoffer alleen vruchten af te 
werpen als zijn belang samenvalt met een algemeen 
belang. In hun slotbeschouwing vragen zij zich af 
of het voor slachtoffers vaak niet veel belangrijker 
is te weten hoe zij eventueel toekomstig nadeel 
kunnen voorkomen. 
Met literatuuropgave. 
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26 
Nagel, W. M. Slachtoffers van criminaliteit. 
Tijdschrift voor criminologie, 24e jrg., nr. 5/6, 
september/december 1982, blz. 310-313 (N). 

Volgens de auteur leert de victimologische notie 
allereerst dat wanneer een schuldloos slachtoffer 
door mensenhand benadeeld wordt, er waarschijnlijk 
ook een strafbare dader is. Ook kunnen binnen naties 
rassen, klassen en families elkaar victimiseren. De 
afstand tussen criminologie, politicologie en pole-
mologie wordt met dit inzicht geringer, aldus de 
auteur. Volgens hem zijn er veel normalerwijs 
strafbare handelingen die hun strafwaardige karakter 
verliezen door in het strafwetboek opgenomen 
verontschuldigings- of rechtvaardigingsgronden. De 
victimologische benadering van deze gedragingen 
zal gericht kunnen zijn op de vraag of de wettelijke 
strafuitsluiting wel zoveel grond heeft als de wet 
aanwijst. In dit verband gaat de auteur nader in op 
de inval door Duitsland in Nederland in 1940. Hij 
besluit zijn artikel met de uitspraak: 'Zolang de 
mens martelaar kan zijn, zal hij tiranniek blijven'. 
Misschien, zo stelt de auteur, is de martelaar in 
iedere mens een produkt van de tiran in hem. 

27 
Norton, L. Crime prevention education for elderly 
citizens, fear of crime, and security conscious 
behavior. 
Criminal justice review, 7e jrg., nr. 2, 1982, blz. 
9-15 (USA). 

In 1977 werd in een voorstad van Washington een 
onderzoek verricht onder 152 oudere mensen die 
deelnamen aan het zgn. Safeprogramma. Doel-
stellingen hiervan waren: terugdringen van de 
criminaliteit, verminderen van de angst voor misdaad, 
bevorderen van preventie-bewustgedrag en verbeteren 
van de houding tegenover de politie. De deelnemers 
waren tussen 55 en 91 jaar en 78% van de steekproef 
bestond uit vrouwen. Tijdens een bijeenkomst van 
een club voor ouderen, waar door een politiefunc-
tionaris een lezing werd gehouden over misdaad-
voorkoming, werd aan alle proefpersonen een vragen-
lijst voorgelegd. Door middel van een correlatie- 
analyse werden de relaties tussen alle variabelen uit 
deze vragenlijst onderzocht, welke alle significant 
bleken te zijn. Geconcludeerd kon worden dat het 
SAFE-programma de angst voor misdaad niet 
reduceerde; het programma deed wel bij sommige 
deelnemers het preventiegedrag toenemen. Voor de 
meeste proefpersonen was angst de drijfveer tot 
dit preventiebewuste gedrag. Verder beveelt de 
schrijver aan om bij dit type evaluatieonderzoek de 
angst voor misdaad en de preventiebereidheid van 
de proefpersonen te meten voordat ze aan een 
programma als SAFE gaan deelnemen en dit na 
resp. enkele maanden en een jaar te herhalen. 
Met literatuuropgave. 
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28 
Perceived risk and deterrence: Methodological 
art ifacts in perceptual deterrence research, by R. 
Paternoster, L. E. Saltztnan, T. G. Chiricos et al. 
Journal of criminal law and criminology, 73e jrg., 
nr. 3, herfst 1982, blz. 1238-1258 (USA). 

De auteurs vragen zich in dit artikel af of de juiste 
conclusie wordt getrokken uit de relatie die 
bestaat tussen generale preventie en de perceptie 
van de pakkans en de zwaarte van de straf. In het 
algemeen wordt gesteld dat met name de perceptie 
van de individuele pakkans bepaalt hoe generaal 
preventief het optreden van het strafrechtelijk 
apparaat werkt. Met behulp van verschillende 
onderzoeksmethoden toetsen de auteurs de 
samenhang tussen generaal preventieve effecten, 
pakkans en de zwaarte van de straf. Zij laten zien 
dat verschillende uitkomsten uit deze onderzoeken 
vaak samenhangen met verschillen in toegepaste 
technieken. Hun conclusie is tenslotte dat het 
verband tussen de perceptie van de pakkans en het 
generaal preventieve effect lang niet zo sterk is als 
wel wordt aangenomen. Wel vertoonde de perceptie 
van de eigen pakkans een sterk ervaringseffect. 
Met literatuuropgave. 

29 
Philips, D. M. and L. B. DeFleur. Gender ascription 
and the stereotyping of deviants. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 3/4, november 1982, blz. 431-448 (USA). 

In dit artikel proberen de auteurs te onderzoeken 
of de publieke percepties t.a.v. mannelijke en 
vrouwelijke daders in verband staan met geslachts-
specifieke stereotyperingen t.a.v. mannen en 
vrouwen, danwel in verband staan met type 
overtreding of misdrijf. Er staan drie hypothesen 
centraal. Ten eerste: ongeacht de aard van de over-
treding of het misdrijf zullen vrouwelijke daders 
door de maatschappij als mentaal en als niet-mis-
dadig beoordeeld worden; terwijl mannelijke 
daders meer als rationeel handelend opgevat 
zullen worden. De tweede hypothese luidt: vrouwe-
lijke daders zullen in mindere mate gestraft worden 
dan mannelijke daders voor dezelfde overtredingen 
of misdrijven. De derde hypothese luidt: vrouwelijke 
daders zullen eerder als acceptabele leden van de 
maatschappij opgevat worden dan mannelijke 
daders. Het onderzoek werd uitgevoerd in de staat 
Washington. Er waren 457 respondenten bij 
betrokken, waaronder 184 vrouwen. De auteurs 
maakten gebruik van log-lineaire multivariate 
analyse methoden. Er werden twee soorten vragen-
lijsten gebruikt. In de ene versie waren alle daders 
en slachtoffers in de aan de respondenten voor-
gelegde hypothetische situaties vrouwen; in de 
andere versie waren het mannen. V.w.b. de eerste 
hypothese stellen de auteurs dat de motivatie van 
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de dader in de ogen van de respondenten samenhangt 
met zowel geslachtsspecifieke rolpatronen als met 
soort overtreding of misdrijf. De tweede en de derde 
hypothese konden niet bevestigd of gesteund worden. 
Tot slot doen de auteurs een pleidooi voor een soort-
gelijk onderzoek, maar dan bij officiële instanties, in 
aansluiting op hun onderzoek waarbij alleen burgers 
respondenten waren. 
Met literatuuropgave. 

30 
Richards, P. and C. R. Tittle. Socioeconornic status 
and perceptions of personal arrest possibilities. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 3/4, november 1982, blz. 329-346 (USA). 

Hoewel de meeste sociale wetenschappers aannemen 
dat een hogere socio-economische status gepaard 
gaat met een lagere feitelijke pakkans, betekent dit 
nog niet dat er ook een omgekeerd verband zou 
bestaan tussen socio-economische status en geperci-
pieerde pakkans. Dit artikel bestudeert nu de 
relatie tussen socio-economische status en individuele 
percepties van de pakkans. De gegevens waarop de 
auteurs zich baseren zijn afkomstig uit een in 1972 
gehouden survey onder personen boven de 15 jaar 
in de staten New Yersey, Iowa en Oregon (Tittle 
1977, 1980; Tittle en Villemez 1977) (N=1852). 
Het ging om de gepercipieerde pakkans t.a.v. de 
volgende delicten: kleine en grote diefstal, gebruik 
van marijuana, illegaal gokken, opzettelijke geweld-
pleging en belastingfraude. De theoretische onder-
bouwing van de auteurs is sociaal-psychologisch 
van aard, en omvat de volgende vooronderstellingen. 
Ten eerste de invloed van persoonlijke ervaringen 
m.b.t. eerder opgelopen sancties. Ten tweede de 
invloed van kennis van andermans ervaringen m.b.t. 
sancties. Ten derde de reductie van cognitieve 
dissonanties. Ten vierde de invloed van conformerend 
gedrag en ten vijfde de invloed van gevoelens van 
machteloosheid. Het blijkt dat respondenten met een 
lage status hogere pakkansen percipieerden dan 
respondenten met een hoge status. De auteurs 
erkennen dat de door hen aangevoerde sociaal-
psychologische assumpties dit onderzoeksresultaat 
niet op een bevredigende manier kunnen verklaren. 
Tot slot plaatsen zij enkele kritische opmerkingen 
bij de in het onderzoek gebruikte correlatie-tech-
nieken. 
Met literatuuropgave. 

31 
Selke, W. L. Diversion and crime prevention; a time 
series-analysis. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 3/4, november 1982, blz. 395-406 (USA). 

De auteur geeft in zijn onderzoek een evaluatie van 
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de 'Youth Service Bureaus' in Michigan. Deze 
bureaus trachten volgens de `diversion'-ideeën van 
Lemmert, voor jeugdigen met politiecontacten een 
individueel alternatief te vinden voor de formele 
en officiële justitiële procedures. Tevens functio-
neren zij als dienstverlenende instanties voor de 
doelgroep van jeugdigen die voor de eerste maal 
een statusdelict of eigendomsdelict hebben begaan. 
Het achterliggende idee van het YSB-concept was 
dat het preventief zou werken. De bureaus 
ontwikkelden relaties met de plaatselijke politie, 
scholen, maatschappelijke organisaties, en met 
gerechtelijke instanties. De eerste hypothese die 
de auteur wenst te onderzoeken betreft de vraag of 
de door de bureaus ontwikkelde programma's en 
activiteiten een preventieve werking hebben t.a.v. de 
delinquentie gemeten naar gerapporteerde 
criminaliteitscijfers. Bij deze hypothese ging het 
alleen om inbraak, diefstal en vandalisme. De tweede 
hypothese betrof het probleem of de arrestatie-cijfers 
van jeugdigen afgenomen waren wanneer zij werden 
doorverwezen naar het bureau. Bij deze hypothese 
handelde het om inbraak, diefstal en totale 
delinquentie. De auteur beperkt zich voor de 
periode 1972-1976 tot zeven districten in 
Michigan, waar de bureaus werkzaam waren, en 
evenzovele aangrenzende rechtsgebieden waar geen 
YSB-programma's ontwikkeld waren. Er is gebruik 
gemaakt van statistische testen t.b.v. het 
analyseren van historische tijdreeksen, zoals deze 
door Glass et al. beschreven zijn. De auteur komt 
tot de conclusie dat beide onderzoeksvragen per 
saldo v.w.b. het totale aantal onderzochte 
gebieden ontkennend beantwoord moeten worden. 
Hij wijt dit aan het feit dat er per bureau te weinig 
personeel — met bovendien te weinig ervaring — 
werkzaam is. 
Met literatuuropgave. 

32 
Stack, S. Social structure and Swedish crime 
rates; a time series analysis 1950-1979. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 3/4, november 1982, blz. 499-513 (USA). 

Criminologen hebben aangedrongen op vergelijkend 
onderzoek om vast te stellen of theorieën die 
gebaseerd zijn op de Amerikaanse samenleving 
ook toepasbaar zouden zijn op landen met een 
andere sociaal-economische structuur. Zo kenmerkt 
Zweden zich door vele welzijnsprogramma's en een 
politiek die zowel gericht is op inkomensherverdeling 
als op volledige werkgelegenheid. Op grond hiervan 
zou men relatief lage misdaadcijfers verwachten. 
Zweden kent echter ook een hoge produktie en 
afzet van dure hoogwaardige consumenten-
produkten door de aanwezigheid waarvan men 
juist een hoog misdaadcijfer kan verwachten. Dit 
laatste punt is conform een bepaalde crimino-
logische theorie die sterk de nadruk legt op 
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gelegenheidsfactoren. Om te onderzoeken wat per 
saldo het effect is op de misdaadcijfers voerde de 
auteur een drietal controlevariabelen in. Deze 
zijn het werkloosheidsniveau, het aantal arrestaties 
en veroordelingen en tot slot de leeftijdsvariabele. 
Het onderzoek is gebaseerd op Interpol-cijfers 
voor de periode 1950-1979 en op Zweedse 
statistieken over inbraken. De auteur maakte 
gebruik van de econometrische technieken van 
Cochrane en Orcutt voor de analyse van historische 
tijdreeksen. Ondanks bovengenoemde politieke 
doelstellingen blijkt uit het onderzoek dat Zweden 
in de onderzochte periode over het algemeen een 
grotere stijging in vermogensdelicten kende dan 
Amerika. De onderzoeksresultaten suggereren dat 
voor het ontstaan van witte-boordenmisdaad 
gelegenheidsfactoren zwaarder wegen dan de 
aanwezigheid van voorzieningen die typisch zijn 
voor de welvaartsstaat. 
Met literatuuropgave. 

33 
Steinke, W. Umweltkrbninalitat. 
Kriminalistik, nr. 10, oktober 1982, blz. 521-528 
(BRD). 

Met de industriële vooruitgang neemt eveneens 
de industriële bedreiging van ons milieu toe. In 
dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de 
bestaande milieuwetgeving in West-Duitsland 
en de effectiviteit ervan. Zo blijkt dat het aantal 
geregistreerde milieudelicten nog steeds stijgt, 
terwijl de pakkans klein genoemd kan worden. 
De schrijver geeft tevens aan op welke problemen 
de politie belast met de opsporing van milieu-
delicten, stuit. Vervolgens definieert hij het 
begrip afval zoals dat in de milieuwetgeving 
gehanteerd wordt. Naast de wetgeving betreffende 
het lozen van chemisch- of ander afval in bodem, 
lucht en water gaat de auteur nader in op de 
wetgeving betreffende de geluidshinder. Tot slot 
constateert hij diverse gebreken in de wetgeving 
en doet voorstellen ter verbetering ervan. 

Gevangeniswezen 

34 
Dijk, J. F. van. De a-socialisatie van de witte-boorden-
gedetineerden. 
Ars aequi, 32 jrg., nr. 2, februari 1983, blz. 
226-233 (N). 

De schrijver van dit artikel is tot een lange 
gevangenisstraf veroordeeld vanwege zijn betrokken-
heid bij een fraudezaak in 1980. Hij schrijft over 
zijn ervaringen en schenkt daarbij in het bijzonder 
aandacht aan het resocialisatiebeginsel bij de straf. 
In het artikel doet hij uitvoerig verslag van de 
arbeid, de geestelijke verzorging, de sociale 
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verzorging, de ontspanning, de hygiëne en de 
disciplinaire straffen binnen de gevangenis. Hij is van 
mening dat de witte-boorden gedetineerde dubbel 
gestraft wordt, omdat de gehele gevangenisstructuur 
geheel op een doorsnee gedetineerde is gericht die 
sterk van de witte-boorden gedetineerde verschilt. 
Passende arbeid is niet of nauwelijks mogelijk 
en ook de geestelijke verzorging moet volgens de 
auteur wel tekort schieten. De vragen die een 
witte-boorden gedetineerde heeft in de sfeer van 
de sociale verzorging kunnen volgens hem niet door 
de hulpverleners binnen de gevangenissen worden 
beantwoord. Ten aanzien van de censuur op de in-
en uitgaande brieven merkt de auteur op dat 
hiervan bij witte-boorden gedetineerden niet echt 
sprake kan zijn, gezien de ingewikkeldheid van de 
inhoud. Zijn slotconclusie is dat de witte-boorden 
gedetineerde relatief zwaarder wordt gestraft en dat 
de relatieve voordelen van deze gedetineerde daar 
niet tegenop wegen. 
Met literatuuropgave. 

35 
Rights in prisons. Themanummer. 
Prison service journal, nr. 47, juli 1982, blz. 5-16 
(GB). 

Het 'gele katern' van dit nummer is gewijd aan de 
rechten binnen gevangenissen, zowel van 
gedetineerden als van gevangenispersoneel. Alan R. 
Duce besteedt in zijn artikel aandacht aan enerzijds 
de steeds luider wordende roep van gedetineerden 
en gevangenispersoneel om effectuering van hun 
rechten, en anderzijds de houding van het publiek 
t.a.v. het karakter van het strafrechtelijk apparaat. 
Colin Steel gaat nader in op de bestaande en 
gewenste rechten van het gevangenispersoneel en de 
opvattingen hieromtrent van de Prison Officers 
Association. J. F. Wittop Koning behandelt de 
rechten van gedetineerden en geeft aan welke 
procedures ter bescherming van deze rechten de 
gedetineerden ter beschikking staan. Alf Dubs gaat 
in zijn artikel nader in op de rechten van 
gedetineerden binnen het Engelse strafrechtelijk 
systeem. Hij bespreekt het in 1981 aan de volks-
vertegenwoordiging voorgelegde wetsontwerp 
betreffende de rechten van gedetineerden dat 
uiteindelijk niet door de volksvertegenwoordiging 
is aangenomen. Alastair Logan tenslotte geeft een 
beeld van de ontwikkeling van de bestaande 
rechten van gedetineerden in Groot-Brittannië. 

Reclassering 

36 
Voorlichtingsrapportage van de reclassering. Thema-
nummer. 
Horizontaal, nr. 12, december 1982, blz. 5-17 (N). 
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Dit nummer van Horizontaal is grotendeel§ gewijd 
aan de voorlichtingsrapportage van de reclassering. 
Officieren van justitie, advocaten, cliënten, secre-
tarissen van reclasseringsraden, een strafrechter en 
enkele maatschappelijk werkers geven allen hun 
visie op dit onderwerp. Voor de reclasserings-
maatschappelijk werkers vormt deze voorlichtings-
rapportage een substantieel, zij het niet onomstreden 
onderdeel van hun werkzaamheden. Al eerder 
werd kritiek naar voren gebracht over dit onderwerp 
in het meinummer van Horizontaal. Deze keer wordt 
een aantal vraagpunten aan de orde gesteld over o.a. 
doel en inhoud van de rapportage. Er is in dit 
themanummer niet gestreefd naar een representatief 
beeld van alle bestaande opvattingen, maar meer 
naar een verzameling van opinies, iedere keer vanuit 
een andere optiek. 

Psychiatrische zorg 

37 
Hoffmans Ch. Van districtspsychiater naar een 
districts psychisch forensische dienst. 
Delikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 1, januari 1983, 
blz. 32-40 (N). 

De installatie van de eerste districtspsychiater vond 
plaats op 10 november 1953. Het instituut van de 
districtspsychiater is sindsdien niet onveranderd 
gebleven. Steeds blijkt dat er behoefte bestaat aan 
een naast de districtspsychiater functionerende 
psycholoog. De praktijk leert dan ook dat veelal 
aan de psycholoog een grotere plaats is toegekend 
dan voorheen het geval is geweest. De auteur geeft 
globaal de elementen aan voor de vaststelling van 
een structuur en een taakomschrijving voor een 
districtsgedragkundige dienst die in de plaats zou 
moeten komen van het instituut van de districts-
psychiater, een dienst die overigens op vele punten 
in de praktijk reeds verwezenlijkt is. Elk arrondisse-
ment zou in principe zijn eigen Districts Psychisch 
Forensische Dienst hebben. Deze DPFD zou 
verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken 
betreffende de psychiatrische en psychologische 
rapportage in het kader van de voorlichting aan 
justitie. Tot de taak van de DPFD zou ook behoren 
de zorg voor de geestelijke gezondheid van de 
gedetineerden. Voorts zou het hoofd van de dienst 
een liaisonfunctie bekleden bij de reclasseringsraad 
van het ressort. De auteur verwacht dat het taken-
pakket zich in de toekomst nog meer zal gaan 
uitbreiden. De auteur dringt aan zo spoedig mogelijk 
een regeling te ontwerpen waarin de organisatie 
en taakstelling wordt vastgelegd van een dienst die 
zich bezig houdt met de psychisch gestoorde 
delinquenten. 
Met literatuuropgave. 
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Kinderbescherming 

38 
Levin, P. G. Teachers' perceptions, attitudes and 
reporting of child abuselneglect. 
Child welfare, 62e jrg., nr. 1, januari/februari 
1983, blz. 14-21 (USA). 

Volgens de auteur is kindermishandeling vaker een 
doodsoorzaak in de VS dan kinderziekte. Recent 
onderzoek bracht aan het licht dat onderwijzend 
personeel ernstig faalt in het signaleren van 
kindermishandeling, doordat men niet in staat is 
de tekenen van mishandeling te herkennen. Om 
hier meer inzicht in te krijgen heeft de auteur een 
onderzoek gedaan naar de mate waarin onderwijzers 
zich bewust zijn van deze problematiek. Het ging 
daarbij om vragen zoals: voelt men zich verantwoor-
delijk voor het signaleren van kindermishandeling; 
kent men zijn wettelijke plichten bij dit 
verschijnsel; weet men waaraan het probleem te 
herkennen is, e.d. Het bleek dat men weinig kennis 
heeft van de symptomen van kindermishandeling. 
Wel bleek duidelijk uit de onderzoekgegevens 
dat het onderwijzend personeel zich verantwoorde-
lijk voelt voor het signaleren van dit probleem. 
Men beschouwt zich in het algemeen (mede)-
verantwoordelijk voor het welzijn van de pupillen. 

39 
Spangler, S. E. Snatching legislative power: the 
justice department's refusal to enforce the paren tal 
kidnapping prevention act. 
Journal of criminal law and criminology, 
73 jrg., nr. 3, herfst 1982, blz. 1176-1203 (USA). 

Tussen de vijfentwintig- en honderdduizend kinderen 
worden jaarlijks in de Verenigde Staten door de ene 
ouder weggehaald bij de andere ouder die in geval 
van scheiding wettelijk de voogdij heeft gekregen. 
Door psychologen is de laatste tijd bij herhaling 
gewezen op het negatieve effect van deze kidnapping 
op de betrokken kinderen. Hoewel door het 
Amerikaanse Congres een wet is aangenomen die 
deze kidnapping wil voorkomen, en de opsporing 
van ontvoerde kinderen wil verbeteren, stuit de 
uitvoering van deze wet door het Amerikaanse 
Departement van Justitie op bezwaren. Daarnaast 
heeft ook de rechtspraak bijgedragen aan het 
inmiddels ernstige probleem van de kidnapping. De 
wet ter voorkoming van kidnapping door ouders 
bestaat uit drie delen waarvan de eerste twee delen 
ten volle worden uitgevoerd. Voor de uitvoering 
van het derde deel ontbreekt echter de inzet van o.a. 
de federale recherchedienst. In dit verband kan 
volgens de auteur gesproken worden van de wet-
gevende macht van de ambtenarij. In het artikel 
geeft zij nog een overzicht van de acties van het 
Congres en van het publiek die op deze frustratie 
van de uitvoering van de wet zijn gevolgd. 
Met literatuuropgave. 
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Politie 

40 
Bel!, J. D. Policewomen: myths and reality. 
Journal of police science and administration, 
10e jrg., nr. 1, maart 1982, blz. 112-120. 

In dit artikel besteedt de schrijver aandacht aan de 
rol en de positie van de vrouwelijke politiefunctio-
naris binnen het Amerikaanse politie-apparaat. 
Vanaf 1845, de datum waarop de eerste vrouw 
binnen het politie-ápparaat functioneerde, tot op de 
dag van vandaag lijkt er met betrekking tot de 
positie van de vrouwelijke politiefunctionaris niet 
erg veel veranderd. Uit diverse studies blijkt er nog 
immer een anti-vrouwelijke oriëntatie binnen het 
politionele apparaat te bestaan. Hoewel de samen-
leving veel eerder geneigd is de vrouwelijke politie-
functionaris volledig te accepteren is de bestaande 
discriminatie terug te voeren tot de mannelijke 
politiefunctionarissen binnen het systeem zelf. Aan 
de vrouwelijke collega's worden nog al te vaak de 
jeugdzorg en administratieve taken toebedeeld. Nu 
de politie dringend een ingrijpende reorganisatie 
behoeft waarbij effectiviteit en doelmatigheid voorop 
staan, lijkt de kans groter geworden dat het daartoe 
benodigde hooggekwalificeerde personeel, voor een 
groter deel dan voorheen het geval was, uit vrouwen 
zal bestaan. 
Met literatuuropgave. 

41 
Berlioz, J. M. The police and the mass media. 
International criminal police review, 37e jrg., nr. 
360, augustus/september 1982, blz. 178-183. 

Dit artikel is het verslag van een lezing over politie 
en media, gehouden op een congres in 1981 in 
Parijs. Volgens de auteur hebben zowel politie als 
media een functie als buffer tussen burgers en 
overheid. Terwijl de politie toezicht houdt op het 
naleven van regels, zullen de media deze regels 
verklaren en kritisch beschouwen. Deze doelstellingen 
kunnen zowel tegengesteld als gelijkgericht zijn. 
Een essentieel verschil is, dat de media voor hun 
bestaan afhankelijk zijn van de goodwill van het 
publiek; de politie is wat dat betreft minder 
afhankelijk, hoeft niet populair te zijn. Inherent 
aan hun doelstelling is het feit dat de politie meer 
behoudend is dan de media. Bij het uiten van 
kritiek op de politie moeten de media zich bewust 
zijn van de averechtse effecten die dit kan hebben 
indien de kritiek te sterk is. Bij de verslaggeving 
van ongevallen e.d. zouden de media er beter aan doen 
niet zo duidelijk op de sensatiezucht van het publiek 
in te spelen. Over het image van de politie zegt de 
auteur, dat een vertekend, heroïsch beeld in stand 
wordt gehouden door het publiek, de media èn 
de politie zelf. Het zou goed zijn als dit veranderde. 
De realiteit van het politiewezen moet dan wel 
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zodanig zijn, dat het vertrouwen in de politie niet 
ondermijnd wordt. 

42 
Broer W. en R. F. Toonen. Een wijkteam dat moest 
wijken. 
Algemeen politieblad, 131e jrg., nr. 25,11 december 
1982, blz. 551-556 (N). 

De auteurs richten zich op de doelstellingen die aan 
een experiment m.b.t. de organisatie van de politie 
in Delft ten grondslag hebben gelegen. Zo wordt 
ingegaan op despecialisatie, decentralisatie en 
democratisering en de met deze laatste doelstelling 
verwante kwesties als beleidsparticipatie en wie de 
veranderingen moet initiëren en waarom. Met behulp 
van voorbeelden illustreren de auteurs de pogingen, 
die ondernomen zijn ten tijde van het experiment 
met wijkteams, om deze doelstellingen na te 
streven. Vervolgens wordt op grond van de case-
studie nog een aantal algemene voorwaarden 
vermeld voor een reële kans van slagen van een 
veranderingsproject in een politiekorps. Dit zijn: 
de veranderingscapaciteit, de veranderingsbereidheid 
en de veranderingsstrategie. Tot slot volgt een 
aantal leermomenten met betrekking tot eventuele 
invoering van teampolitie en een waarschuwing 
dat de verwachtingen op korte termijn niet te hoog 
gespannen mogen zijn. 

43 
Bynum, T. S., G. W. Cordner and J. R. Greene. 
Victim and «lense characteristics; impact 011 

police investigative decision-making. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 3/4, november 1982, blz. 301-318 (USA). 

De beslissingen die de politie neemt t.a.v. het doen 
van nasporing van de bij haar gemelde misdrijven — 
en tevens t.a.v. de omvang van deze activiteiten — 
zijn van verschillende factoren afhankelijk. Van 
deze factoren hebben vooral de karakteristieken 
van het slachtoffer en geval-specifieke kenmerken 
de aandacht van de auteurs. Spelen leeftijd, sexe, 
raciale afkomst, het wel of niet hebben van een 
baan, en het inkomensniveau van de buurt waarin 
het slachtoffer woont, een rol bij bovengenoemde 
beslissingen van de politie? En wat is de invloed 
van een variabele als de mate van aangerichte 
schade of persoonlijk letsel? Wordt de politie in 
haar beslissingen ook beïnvloed door de hoeveelheid 
bewijsmateriaal? Om dit te onderzoeken maakten 
de auteurs gebruik van politiedossiers van een 
middelgrote stad in het midwesten van Amerika. 
Er werden 1688 gevallen onderzocht m.b.v. 
bivariate- en regressieanalysemethoden. Het bleek 
dat de karakteristieken van het slachtoffer een 
geringe invloed hadden vergeleken bij de twee 
bovengenoemde legale. factoren als het ging om 
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inbraak. Zo werd er bijv. een sterke en significante 
relatie gevonden tussen hoeveelheid bewijsmateriaal 
en de omvang van de recherche-activiteit. Bij 
misdrijven tegen personen echter bleken de 
hoeveelheid aangericht kwaad of letsel ende 
hoeveelheid bewijsmateriaal van weinig invloed 
te zijn, hoewel de gevallen waarin het slachtoffer 
ernstig gewond was een grotere kans hadden om 
uitgebreid onderzocht te worden. De auteurs 
concluderen dat al naar gelang het gaat om 
misdrijven tegen personen dan wel tegen eigendom, 
er andere factoren een rol spelen bij de beslissing 
van de politie om nasporing te doen. 
Met literatuuropgave. 

44 
Clere, M. Ie. Police ethics and conduct. 
International criminal police review, 37e jrg., nr. 358, 
mei 1982, blz. 122-131. 

In 1979 werd door de algemene vergadering van 
de Verenigde Naties een gedragscode voor 
personen, belast met de handhaving der wet, 
geformuleerd. Gelijktijdig kwam ook de Raad van 
Europa met een dergelijke verklaring. De auteur 
levert een kritische beschouwing hierover. Het is 
zonder meer een grote stap in de goede richting dat 
deze code na jaren voorbereiding tot stand is 
gekomen, maar hij is nog verre van volmaakt. De 
auteur vindt de code te kort, te algemeen, en te 
abstract. Hij vergelijkt de verschillende artikelen 
met regels uit de Franse politiecode, waaraan hij 
bijna steeds de voorkeur geeft. Deze is zeer 
concreet en persoonlijk gesteld en biedt ook aan 
de gewone politieman een duidelijk houvast. Het 
artikel over marteling in de VN-code voldoet 
ook aan deze criteria. Omissies in de code zijn 
volgens de auteur de afwezigheid van artikelen over 
het grondrecht van een beschuldigde om te zwijgen, 
over de gedragslijn van de politie in oorlogstijd (de 
auteur vindt dat het politie-apparaat liever 
ontbonden moet worden dan de bezetter te helpen) 
en over het principe van eer. De aanbeveling over 
het naleven van de code blijkt in de praktijk niet te 
hanteren; de auteur suggereert een neutrale instantie 
van beroep (bijv. een VN-lichaam). 

45 
Decker, S. H. and A. E. Wagner. The impact of 
patrol staffing on police-citizen injuries and 
dispositions. 
Journal of criminal justice, 10e jrg., nr. 5, 
1982, blz. 375-382 (USA). 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op de 
surveillance door politiefunctionarissen en de 
soms gewelddadige confrontatie met het publiek. 
Zij onderzoeken in het bijzonder het verschil tussen 
de individueel surveillerende politie-agent en de 
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surveillance door twee politie-agenten m.b.t. de 
reacties van het publiek. Aandacht wordt besteed 
aan het aantal verwondingen bij burgers en 
politiefunctionarissen, welke zijn ontstaan ten 
gevolge van een gewelddadige confrontatie. 
Zo blijkt dat het aantal arrestaties bij surveillance 
van twee politie-agenten veel hoger is dan in geval 
van een individuele surveillant. Het aantal toe: 
gebrachte verwondingen bij het publiek in geval 
van individuele surveillance ligt eveneens aanzienlijk 
lager. Uit het onderzoek blijkt dat het conflict 
tussen politiefunctionarissen en burgers sneller 
escaleert bij de confrontatie met een tweemans- 
surveillance. De individueel surveillerende politie-
man is beter in staat probleemoplossend te 
functioneren dan in directe samenwerking met 
een collega-surveillant. De auteur stelt tot slot dat 
de uitkomsten van zijn onderzoek suggereren dat de 
aanwezigheid van een collega-surveillant een 
belangrijke variabele kan vormen bij de 
inschatting van resultaten van interactie tussen de 
politie en het publiek. 
Met literatuuropgave. 

46 
Maynard, P. E. and N. E. Maynard. Stress in 
police families: some policy implications. 
Journal of police science and administration, 
10e jrg., nr. 3, september 1982, blz. 302-314. 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op het 
fenomeen van stress bij politiefunctionarissen en 
de weerslag ervan op het gezin van de desbetreffende 
politieman. Uit onderzoeken is gebleken dat een 
groot deel van de politiefunctionarissen ernstige 
vormen van stress vertoont welk zich onder meer 
uit in zelfmoord, alcoholisme, mentale depressies 
e.d. De auteurs onderzoeken de oorzaken van de 
gesignaleerde stress en trachten aan te geven welke 
methoden er binnen het politie-apparaat en 
binnen het gezin van de politieman gehanteerd 
kunnen worden om de stress te laten afnemen. 
Opvallend is dat niet de kans op lichamelijke 
verwonding of het mogelijk moeten gebruiken van 
een wapen sterk stress-veroorzakende factoren 
zijn, doch dat veeleer de onregelmatige diensten 
en promotiekansen de boosdoeners zijn. In hun 
onderzoek betrekken de auteurs gegevens van een 
politiekorps van een grote, in het Westen van de 
USA gelegen stad. 
Met literatuuropgave. 

47 
Oppenlander, N. Coping or copping out; police 
service delivery in domestic disputes. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 3/4, november 1982, blz. 449-465 (USA). 

Het doel van dit artikel is om te onderzoeken of de 
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kritiek t.a.v. het optreden van de politie bij 
interventie in huiselijke twisten of burenruzies, 
enige geldigheid bezit. Het onderzoek is 
uitgevoerd in drie Amerikaanse staten en er waren 
147 agenten en 953 burgers bij betrokken. Er 
werden observaties gemaakt van de contacten 
tussen politie en burger. Het bleek dat de agenten 
er weinig in slaagden of geneigd waren de agitatie 
van de betrokkenen weg te nemen, d.w.z. dat de 
politie zich niet goed aanpaste bij de behoeften van 
het slachtoffer. In huiselijke twisten werden er 
meer arrestaties verricht dan bij de andere conflicten. 
Toch werd over het algemeen niet snel overgegaan 
tot een arrestatie. De auteur denkt dat dit te maken 
heeft met het feit dat dit extra administratief werk 
betekent. Hoewel in sommige gevallen de persoon 
in kwestie het meest gebaat is met een door-
verwijzing naar een sociale hulpverlenende instantie, 
wordt dit door de betrokken agenten toch weinig 
gedaan. De meeste geïnterviewde agenten bleken 
niet getraind te zijn in crisisinterventietechnieken. 
Zij intervenieerden meer op grond van persoonlijke 
inzichten en ervaringen, hetgeen de conflictoplossing 
niet altijd ten goede kwam. De onderzoeks-
bevindingen — zo stelt de auteur — ondersteunen 
enigermate de vaak in de literatuur geuite kritiek 
op de politie in dit soort gevallen, zoals onvoldoende 
wetshandhaving en onduidelijkheden omtrent de 
aard van gewelddadige conflicten in de bericht-
geving over de politieradio. 
Met literatuuropgave. 

48 
Potts, L. W. The limits of police-community 
relations programs: A cross-na tional perspective. 
Police studies, 5e jrg., nr. 2, zomer 1982, blz. 10-20. 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de door 
verschillende nationale overheden ontwikkelde 
voorlichtingsprogramma's gericht op de verbetering 
van de relatie politie—burger. Deze programma's 
hebben alle tot doet de burgers te tonen dat het 
politie-apparaat een wezenlijk deel uitmaakt van 
de samenleving en niet buiten deze samenleving 
staat. Het uiteindelijke doel is een vergrote 
bewustwording bij het publiek van de rol van de 
politie en het verlenen van actieve steun van de 
burgers aan het politie-apparaat. De schrijver 
analyseert en vergelijkt de verschillende 
voorlichtingsprogramma's in Engeland, Canada, 
Australië, Nieuw-Zeeland en de V.S. Uit het 
onderzoek blijkt dat de voorlichtingsprogramma's 
lang niet altijd het gewenste effect opleveren. 
De auteur tracht hiervan de oorzaken aan te geven 
waarbij hij tot de conclusie komt dat er immer 
een kloof zal blijven bestaan tussen degenen die 
de wet moeten handhaven en degenen die aan deze 
wetshandhaving onderworpen zijn. 
Met literatuuropgave. 
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Drugs 

4§ 
coumou, H. G. Minderjarige verslaafden en de dwang 
tot het goede. 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 5e jrg,, nr. 1, 
januari 1983, blz. 1-7 (N). 

In dit artikel stelt de auteur de vraag aan de orde 
wanneer de staat mag ingrijpen in de persoonlijke 
levenssfeer van minderjarige verslaafden, en welk 
antwoord de overheid daarop heeft. Het drugs- 
beleid gaat z.i. gepaard met ideeën over gedwongen 
behandeling van drugsverslaafden, mogelijk als 
reactie op de armzalige resultaten van de hulp-
verlening. De auteur gaat nader in op de Krank-
zinnigenwet, volgens welke mensen tegen hun wil 
kunnen worden opgenomen. Hij constateert dat 
de Nota inzake de situatie van de zwaar verslaafden 
(1978) principiële vragen stelt t.a.v. de toepasselijk-
heid van de Krankzinnigenwet op verslaafden. 
De voortgangsnotitie over het beleid inzake de 
hulpverlening aan de drugsverslaafden (1981) blijkt 
een pleidooi te bevatten voor terughoudendheid 
in de discussie t.a.v. gedwongen behandeling van 
grote groepen verslaafden. Of het Ontwerp van de 
Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 
Ziekenhuizen (1981), — dat in de plaats moet treden 
van de Krankzinnigenwet van 1884 — een verruiming 
betekent van de mogelijkheid van gedwongen 
opneming van verslaafden, hangt volgens de auteur 
sterk af van de interpretatie van nieuwe termen die 
overigens wel naar dezelfde werkelijkheid blijven 
verwijzen. Verder wijst de auteur op de door de 
Interdepartementale Stuurgroep Drugbeleid in het 
leven geroepen Werkgroep opvang drugsverslaafde 
minderjarigen. Hij bespreekt het door haar 
gehanteerde concept-beleidsplan Behandel-afdeling 
voor jeugdige, verslaafde- en gedragsgestoorde 
meisjes, het zgn. plan-Bloemendaal. Hij bespeurt 
tenslotte bij de overheid geen overdreven geloof 
in het belang van maatregelen met een gedwongen 
karakter. 
Met literatuuropgave. 

50 
Engelberg, S., P. V. Mangioni and L. P. Wosniczka. 
Finding solutions to drink-dr/ving: the lessong of 
research. 
Australian and New Zeland journal of criminology, 
15e jrg., nr. 3, september 1982, blz. 170-182: 

De auteurs stenen dat tot nu toe bij de benadering 
van het probleem 'rijden onder invloed' te weinig 
rekening wordt gehouden met het complexe karakter 
ervan en dat te veel heil wordt gezocht in 'magische', 
monocausale oplossingen. D.m.v. een literatuur-
overzicht tonen zij aan dat zowel in Australië als 
daarbuiten maatregelen tegen het rijden onder 
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invloed slechts een tijdelijk effect hadden. De 
verklaring hiervoor ligt in het gegeven dat na 
verloop van tijd zowel de objectieve kans om 
gesnapt te worden als de subjectieve beleving daarvan 
zó afnemen, dat de maatregel zijn afschrikkings-
karakter verliest. De auteurs pleiten voor een 
integrale benadering van het probleem. Deze omvat 
vele facetten, o.a. 1) het publiek via de media 
continu indringend confronteren met de risico's die 
men loopt door door te rijden na alkoholgebruik, 2) de 
afschrikkingieëel maken door adequaat optreden 
van politie en rechterlijke macht, 3) de gemeenschap 
zodanig beïnvloeden dat een milieu ontstaat, 
waarin rijden onder invloed minder vanzelfsprekend 
en noodzakelijk (sociale wenselijkheid) is. 
Met literatuuropgave. 
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