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Voorwoord 

Op 20 juni jl. werd door de Voorbereidings-
commissie Experimenten Dienstverlening 
(Commissie van Buuren) het eindadvies `Dienst-
verlening van experiment naar wet' aan de 
Minister van Justitie en aan de Staatssecretaris 
van Justitie aangeboden. 
Tevens vond de overhandiging van het Eind-
rapport van het door het WODC verrichte on-
derzoek dienstverlening plaats, getiteld: `Dienst-
verlening, eindrapport van het onderzoek naar 
de vervanging van de vrijheidsstraf in het straf-
recht voor volwassenen'. 
Zowel de Minister als de Staatssecretaris spraken 
van een grote (op handen zijnde) vernieuwing 

3 	in het strafrecht. Onderstreept werd het belang 
van de invoering van de dienstverlening in ons 
land. Het is niet zo dat de dienstverlening 
wordt ingevoerd om tegemoet te komen aan 
het capaciteitsprobleem binnen het gevange-
niswezen. Wel kan het als een prettige bijkom-
stigheid beschouwd worden dat de invoering 
van dienstverlening dit neveneffect heeft, aldus 
de bewindslieden. 
Mr. H. van Buuren die het belang van deze ver-
nieuwing binnen ons strafrecht onderschreef, 
wees op de waardevolle medewerking die men 
gedurende de experimenten dienstverlening van 
de reclassering ondervonden had. Dat de dienst-
verlening in ons land zo goed van de grond is 
gekomen, is voorts mede te danken aan de be-
reidheid van de diverse instellingen in de maat-
schappij om projectplaatsen te verschaffen. 
Hieruit zou men tevens kunnen afleiden dat de 
dienstverlening inmiddels door de samenleving 
is geaccepteerd. De heer van Buuren benadnikte 
nog eens het belang van het voortbestaan van 
deze medewerking. 

Dit themanummer van Justitiele Verkenningen 
is in z'n geheel aan de dienstverlening (voor 
volwassenen) gewijd. (Vorig jaar rond deze tijd 
verscheen een themanummer over de alterna-
tieve sancties voor minderjarigen, JV 5/1983.) 
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Deze special wordt geopend met een inleinend 
artikel van drs. M. W. Bol die tevens belast is 
geweest met het dienstverleningsonderzoek. 
Elet artikel is voor een groot deel gebaseerd op 
de resultaten van dit WODC-onderzoek. 
Andere bijdragen, speciaal voor dit nummer ge-
schreven, zijn van prof. mr . Th. W. van Veen, 
drs. A. M. van Kalmthout en mr. N. C. van Zelst 
en drs. D. Brons. 
Prof. van Veen gaat niet alleen in op de (idea-
listische) achtergrond van de dienstverlening 
maar ook schetst hij hoe de dienstverlening zich 
in de praktijk in ons land ontwikkeld heeft. 
Drs. van Kalmthout geeft een uitvoerige be-
schrijving van het wettelijk kader van de dienst-
verlening, die hij overigens in al zijn facetten 
belicht. 
Het laatste artikel geeft het gezichtspunt van de 
ARV weer die de dienstverlening als een werk-
baar altematief voor de korte gevangenisstraf 
beschouwt. 



Dienstverlening, 
een nieuwe wending in het Strafrecht 

door drs. M. W. Bol* 

1. Inleiding 
`Toen op 8 december 1971 de rechtbank te 
Arnhem drie jeugdige delinquenten, verdacht 
van openlijke geweldpleging, bij wijze van 
`alternatieve sanctie' als bijzondere voorwaarde 
bij hun vonnis veroordeelde tot het verlenen 
van diensten in onder andere een verpleegtehuis 
en een inrichting voor invaliden, ontspon zich 
in Nederland een vrij uitgebreide discussie 
over de toelaatbaarheid van dit soort voor-
waarden. 
Dat de rechter hier overging tot het opleggen 

5 van een dergelijke voorwaarde kan wellicht 
verklaard worden vanuit onvrede met het be-
staande sanctiepakIcet. Daarin bevindt zich 
met name een straf, waarmee men zowel in 
binnen- als buitenland al jarenlang niet meer 
zo gelulckig is. Dit is de korte onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf.' 
Zo begon de auteur van dit artikel in 1976 een 
inleiding voor Justitiele Verkenningen met als 
thema `Alternatieve strafrechtelijke sancties', 
en zo kan thans, acht jaar later, opnieuw wor-
den begonnen in een verhandeling over `Dienst-
verlening'. 
Al jaren (en zelfs al eeuwen) hebben mensen 
zich sterk gemaakt voor het `werken in plaats 
van zitten'. In Nederland deed een niet zo 
aangename vorm hiervan, sit. de levenslange 
dwangarbeid, haar intrede in het jaar 1809, 
met de invoering van de Code Penal. In 1886. 
werd dit wetboek vervangen door ons (tegen-
woordige) Wetboek van Strafrecht, en ver-
dween de onmenselijke straf weer uit het ge-
zichtsveld. Sinds 1886 kennen wij een drietal 
hoofdstraffen: gevangenisstraf, hechtenis en 
geldboete. In de 20e eeuw is op uiteenlopende 
wijzen getracht, alternatieven voor de onvoor- 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het 
WODC. 



waardelijke vrijheidsstraf te vinden. Zo werd 
de mogelijkheid tot voorwaardelijke veroorde-
ling in 1915 in de wet opgenomen. In datzelf-
de jaar werden ook de mogelijlcheden tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling uitgebreid. 
In 1925 volgde de Geldboete-wet, die vooral 
bedoeld was het opleggen van een geldboete in 
plaats van een vrijheidsstraf op grotere schaal 
mogelijk te maken. Verder werd via de bijzon-
dere voorwaarden van art. 14c Sr. ruimte ge-
zocht voor altematieve sanctievormen, en 
werd getracht in de tenuitvoerlegging van on-
voorwaardelijke vrijheidsstraffen (humane) 
modificaties aan te brengen. Van zeer recente 
datum is de Wet Vermogenssancties (1983) 
welke eveneens ten doel heeft, alternatieven 
te bieden voor de vrijheidsstraf. 
In november 1980 was het zover, dat de toen-
malige Minister van Justitie een circulaire deed 
uitgaan, waarin werd aangekondigd dat er in 
ons land voor de duur van twee a drie jaar zou 

6 	worden geexperimenteerd met 'clienstverle- 
ning'. Dienstverlening houdt hier in, dat de 
van een strafbaar feit verdachte, aan wie anders/ 
vroeger waarschijnlijk een korte onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf zou worden/zijn opgelegd, 
in plaats daarvan nuttige werkzaamheden ver- 
richt ten behoeve van de samenleving. 
Ms proefarrondissementen werden aangewezen 
Alkmaar, Almelo, Assen, Breda, Groningen, 
Haarlem, Den Bosch en Zutphen. De circu-
laire vemieldde tevens, dat de experimenten 
onderwerp zouden zijn van een door het WODC 
te verrichten onderzoek. 
Dit ging van start op 1 februari 1981, en wet 
onder supervisie van dr. J. Junger-Tas. De 
auteur van dit artikel was verantwoordelijk 
voor uitvoering en rapportage. Zij werd geas-
sisteerd door mr. J. J. Overwater. (Bij de 
materiaalverzameling waren elf studenten be-
trokken, die vanuit verschillende universiteiten/ 
hogescholen een stage fiepen bij het WODC.) 
Op basis van het onderzoek verschenen drie 
deelrapporten (Bol en Overwater, 1983). Het 
eindrapport kwam uit in juni van dit jaar (Bol 
en Overwater, 1984). 
In de nu volgende paragraaf wordt een be-
schrijving gegeven van de ervaringen met dienst-
verlening in Nederland. Deze is gebaseerd op 
de resultaten van het WODC-onderzoek, zoals 



deze zijn neergelegd in het voornoemde eind-
rapport. In aansluiting hierop volgt in para-
graaf 3 een beknopt overzicht van dienstverle-
ning elders in Europa. De meeste aandacht zal 
daarbij besteed worden aan Engeland, waar 
men de 'Community Service Order' al toepast 
sinds 1972. In de vierde paragraaf wordt op 
een aantal belangrijke aspecten van de ,dienst-
verlening dieper ingegaan. Deze vloeien.niet 
alle regelrecht voort uit de onderzoekresulta-
ten, maar bevatten ook een persoonlijke visie 
die mede op basis van literatuurstudie gevormd 
werd. Het geheel wordt afgesloten met een 
korte slotbeschouwing, paragraaf 5. 

2. Dienstverlening in Nederland 

2.1. Ervaringen met dienstverlening 
Zowel met het Openbaar Ministerie als met 
de Rechtbank of het Gerechtshof kunnen 
dienstverleningen tot stand worden gebracht. 

7 	Gedurende de onderzoekperiode mei '81— 
mei '82 trad er een opmerkelijke verschuiving 
op in de richting van de rechterlijke `modali-
teiten'. Met modaliteiten worden bedoeld de 
verschillende strafprocesrechtelijke wegen, 
waarlangs een dienstverlening tot stand ge-
bracht kan worden. De term is langzamerhand 
ingeburgerd, sinds de Voorbereidingsgroep 
Experimenten Dienstverlening (VED) hem in 
1980 introduceerde. 
Gemeten per 1 mei 1982 bleek bijna 70% van 
de dienstverleningen door de Rechtbank/het 
Hof te zijn opgelegd, terwijl ruim 30% met het 
OM was overeengekomen; in januari was deze 
verhouding nog half om half. 
Op OM-niveau werden zeven verschillende 
modaliteiten toegepast; het meest frequent 
kwam voor de modaliteit onvoorwaardelijk 
sepot, mits de dienstverlening volgens afspraak 
was uitgevoerd. In drie van de acht proefge-
bieden worden in 1983 geen officiersmodali-
teiten (meer) toegepast. Voorzover zij elders 
wel worden toegepast is dat in drie arrondisse-
menten voornamelijk het onvoorwaardelijk 
seponeren na een geslaagde dienstverlening, 
in een arrondissement het voorwaardelijke 
seponeren (Almelo) en in een arrondissement 
het uitstellen van de beslissing tot verder ver-
volgen (Den Bosch). 



De rechters pasten een drietal verschillende 
modaliteiten toe; voornamelijk uitstel van von-
niswijzing. Van de rechterlijke modaliteiten 
wordt dienstverlening in het kader van een bij-
zondere voorwaarde (mede) toegepast door 
vier rechtbanken, dienstverlening met uitstel 
van vonniswijzing wordt (mede) gehanteerd 
door zes van de acht rechtbanken. 
Dienstverlening in het kader van gratie behoort 
officieel tot de mogelijkheden sinds april 1982. 
Tot april 1983 werden er (in heel Nederland) 
van de 134 gratieverzoeken door de Staats-
secretaris van Justitie 79 afgewezen, terwill 55 
zaken werden aangehouden in afwachting van 
de effectuering van de dienstverlening. Het 
blijkt dat zich hieronder relatief veel oudere 
veroordeelden/recidivisten bevonden. Het mis-
drijf van gratieverzoekers had vaker geen 
schade tot gevolg gehad dan dat van de andere 
dienstverleners. 

8 	Opvallend is dat juist in die arrondissementen 
waar zoveel ervaring met dienstverlening is 
opgedaan dat bijna van een routinematige aan-
pak kan worden gesproken, de justitiele auto-
riteiten genoegen zijn gaan nemen met alleen 
een vaststelling van het aantal te werken uren; 
de verdere invulling van de dienstverlening laat 
men over aan coordinator en/of reclassering. 
De VED adviseerde indertijd dienstverlening 
toe te passen in plaats van onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen, waarvan het onvoorwaardelijk 
deel maximaal 6 maanden bedroeg. Hiertegen-
over stelde zij een maximaal aantal uren dienst-
verlening van 150. In de praktijk blijkt men een 
verhouding van ongeveer 3 maanden onvoor-
waardelillt tegenover de genoemde 150 uur te 
hebben gehanteerd. Voorzover de dienstverle-
ning diende ter vervanging van een vrijheids-
straf van langere duur, bestond de neiging het 
aantal uren tot boven de 150 te laten oplopen. 
Projecten van meer dan 300 uur waren echter 
uitzondedijk. 
In zoverre is er (in 1983) sprake van een ge-
lijkvormig justitieel beleid, dat de meeste recht-
banken en parketten het er over eens zijn, dat 
voor het vaststellen van het aantal uren dienst-
verlening enigerlei vorm van tarievenstelsel 
ware te hanteren. Over de verhouding zelf 
echter bestaat (nog) geen consensus, hoewel die 



Figuur I. Aantal maanden onvoorwaardebjk tegen- 
over aantal uren dienstverlenen: beleids- 
afspraken per proefarrondissement 
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van maximaal 6 maanden onvoorwamdelijk 
versus 150 uren welke door de VED werd voor-
gesteld, in het algemeen als onevenredig (nl. 
te mild) wordt beschouwd. Voor een overzicht 
van beleidSafspraken op dit punt zie fikuur I. 

Werkloze dienstverleners kregen in het alge-
meen meer uren opgelegd dan werkenden. In 
Assen hanteerde men zelfs een vaste `werklo-
zensleuter: werklozen kregen twee maal zoveel 
uren. Voor jets meer dan een kwart van de 
dienstverleners was het werk een full-time be-
zigheid, voor een kwart part-time, en jets minder 
dan een derde verrichtte het werk 's avonds en 
in de weekends. 
Ook in dit opzicht waren er duidelijke verschil-
len tussen werkenden en niet-werkenden. 

De duur van de proeftijden liep bij dienst-
verleners uiteen van een week in sommige arron- 
dissementen, tot een half jaar in andere. 

10 	Eveneens op uiteenlopende wijze werd in de 
justitiele documentatie vastgelegd, of er sprake 
geweest was van een dienstverlening. In som-
mige arrondissementen werd (ook) een aanteke-
ning in het strafregister gemaakt, in andere 
weer niet. 

De aard der werkzaainheden was voor meer 
dan de helft van de dienstverleningen onder-
houds-, reparatie- en schilderwerk. Meestal 
werd dit verricht ten behoeve van instellingen 
in de welzijnssector. Klussen en bos- en tuin-
werk vomiden ongeveer eenderde van de werk-
zaamheden. Van een directe relatie tussen de 
aard van het misdrijf en de aard van het werk 
was in het algemeen geen sprake. 
De coOrdinatie en het beheer van bet adressen-
bestand c.q. de projectenbank zijn (sinds de 
zomer van 1983) in vijf arrondissementen 
toebedacht aan de Reclasseringsraad. In twee 
arrondissementen is het beheer van de projec-
tenbank(en) overgedragen aan medewerkers 
van de particuliere reclassering, in een arron-
dissement (Groningen) is een aparte coordina-
tor aangesteld. 
Controle en toezicht op de uitvoering van de 
dienstverlening, alsmede berichtgeving aan 
Justitie daarover, loopt in drie arrondissemen-
ten altijd via de Reclasseringsraad. In een anon- 



dissement gebeurt dat alleen dan wanneer van-
uit de particuliere reclassering bezwaren worden 
geuit tegen de uitoefening van deze taak. In 
drie arrondissementen loopt de berichtgeving 
altijd via de particuliere reclassering. In Gro-
ningen is het de coordinator die de genoemde 
taken voor zijn rekening neemt. 

In het algemeen is het mogelijk gebleken vol-
doende en geschikte dienstverleningsprojec-
ten te vinden. 

Ongeveer 90% van alle dienstverleningen (ook 
die in het kader van gratie) werd volgens af-
spraak uitgevoerd. Leeftijd, geslacht, het al 
dan niet hebben van een baan, aard van het 
dienstverleningswerk, aard van het delict en 
het zijn van recidivist leken de kans op een 
geslaagde afloop niet te vergroten of te ver-
kleinen. Zowel bij de dienstverleningen die 
minder uren in beslag namen dan het geadvi- 

11 	seerde minimum van 30 uur, als bij die welke 
meer uren bestreken dan het geadviseerde 
maximum van 150 uur, werden significant meer 
projecten met volgens afspraak uitgevoerd. 

Bij degenen die de dienstverlening niet volgens 
afspraak voltooiden Was dit in ruim de helft 
der gevallen toe te schrijven aan overmacht 
(ziekte, familie-omstandigheden e.d.). 
De onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen die als-
nog werden opgelegd nadat een dienstverlening 
niet volgens afspraak was uitgevoerd, hadden 
een gemiddelde duur van twee maanden. 

Bij een vergelijking van door Justitie aanvaar-
de en afgewezen voorstellen bleek dat er op 
het punt van de persoonsgegevens geen noe- 
menswaardige verschillen bestonden. Wel waren 
er verschillen in delictgegevens. 

Van relatief veel vermogensdelinquenten werd 
het aanbod afgewezen: terwijl van de dienst-
verleners bijna de helft een vermogensdelict 
en bijna een kwart een verkeersdelict had ge-
pleegd, had ongeveer drie kwart der afgeweze- 
nen een vermogensdelict gepleegd en slechts 7% 
een verkeersdelict. Bij afgewezenen had het 
delict vaker dan bij dienstverleners schade tot 
gevolg. 



Bij de dienstverleners waren meer first offen-
ders (37%) dan bij de afgewezenen (26%). Als 
reden voor afwijzing gaf ruim de helft der onder-
vraagde leden van de magistratuur op, dat het 
feit te ernstig was en/of het gevaar voor recidive 
te groot. Dat dienstverleners korter en minder 
vaak in preventieve hechtenis zaten, lijkt zich 
hierin te weerspiegelen. Bijna 30% van de onder-
vraagde rechters en officieren (waaronder met 
name politierechters nit Groningen) gaf als re-
den voor afwijzing op, niet van plan te zijn een 
onvoorwaardelijke straf te zullen eisen of op-
leggen. 

Ook na de eigenlijke periode van materiaal-
verzameling, nl. van mei 1982 tot november 
1983, zijn door het WODC per dienstverlener 
nog cen beperkt aantal gegevens geregistreerd. 
Dit gebeurde niet meer allcen voor de 8 arron-
dissementen, maar nu voor heel Nederland. 
Het Week dat er in de niet-proefarrondissemen- 

12 	ten (nog) vaker dienstverleningen tot stand 
gebracht werden met jeugdige vermogensdelin-
quenten, dan in de proefarrondissementen. 
Verder werd er relatief vaker huishoudelijk 
werk gedaan en minder vaak onderhouds-, 
reparatie- en schilderwerk. In de proefarrondis-
sementen zelf deden zich in het algemeen geen 
opmerkelijke veranderingen voor; wel was er 
een verdere verschuiving in voorkeur waar te 
nemen in de richting van rechterlijke modali-
teiten. 

2.2. Dienstvertening ten opzichte van vrij-
heidsstraf en geldboete 
Bij een vergelijking tussen dienstverleners en 
kortgestraften kwam als belangrijkste verschil 
naar voren, dat zich onder de dienstverleners 
naar verhouding veel (jonge) first offenders 
bevonden, die een vermogensdelict hadden ge-
pleegd. Verkeersdelinquenten die gingen dienst-
verlenen waren naar verhouding ouder dan de 
vermogensdelinquenten. 

Met betrekking tot schade en letsel tengevolge 
van het misdrijf werden geen significante ver-
schillen gevonden. TerwijI kortgestraften voor 
allerlei soorten misdrijven preventief gehecht 
waren, waren van de dienstverleners vrijwel 



uitsluitend de vermogensdelinquenten langer 
dan vier dagen vastgehouden. 
Bij een vergelijking van dienstverleners en 
kortgestraften met geldboetebetalers bleek 
dat de leeftijdsopbouw van elk der drie groe-
pen verschillend was. De boetebetalers onder-
scheidden zich van de beide andere groepen 
doordat zij vaker een baan hadden. 1  Verder 
bevonden zich onder hen veel meer verkeers-
delinquenten dan onder de dienstverleners 
en de kortgestraften (zie figuur 2). 
Minder vaak dan bij de beide andere groepen 
was er sprake geweest van schade, voorarrest 
en een eerder gepleegd misdrijf. 

Van het begin af aan bestond bij velen de 
vrees, dat van het binnenhalen van een nieuwe 
strafmogelijkheid een `aanzuigende werking' 
zou uitgaan. Of tengevolge van de experimen- 
ten met dienstverlening het totaal aantal 
strafrechtelijke reacties (aanzuigende werking 

13 	in ruime zin) is toegenomen kon niet op be- 
trouwbare wijze worden vastgesteld. Voor een 
verschuiving in de strafrechtspleging in de rich-
ting van zwaarder straffen als gevolg van de 
invoering van dienstverlening (aanzuigende 
werking in enge zin) zijn door ons geen aan-
wijzingen gevonden. 

In drie van de acht arrondissementen blijkt 
in de jaren 1981 en 1982 veertien tot twintig 
procent van alle voorgenomen onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen te zijn vervangen door 
dienstverlening. In vier arrondissementen lag 
dit percentage tussen de zeven en twaalf; in 
een arrondissement (Den Bosch) lag het op 1,4%. 

2.3. Opvattingen over dienstverlening 

2.3.1. Algemeen 
Een belangrijk deel van het WODC-onderzoek 
bestond uit het evalueren van opvattingen die 
zoal leefden onder diverse bij de dienstverle- 

Hieruit mag mijns inziens niet de conclusie worden 
getrokken, dat er sprake is van klassejustitie. Eerder 
duidt het erop dat de magistraten in vele gevallen 
pas een gevangenisstraf of dienstverlening overwegen, 
wannecr de betrokkene niet over voldoende finan-
ciele middelen beschikt om een boete te kunnen 
betalen. 
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ning betrolcken personen en instanties. In 
deze paragraaf wordt een weergave van de 
resultaten daarvan gegeven. Vooraf wordt 
echter stilgestaan bij een categorie van betrok- 
kenen die buiten het bestek van dit onderzoek-
gedeelte vie!, maar die daarom in het geheel 
van•de strafrechtspleging nog geen minder be- . langrijke plaats inneemt. Dit zijn de (nabe- 
staanden van) slachtoffers van ernstige delic-
ten. Van de slachtoffers die letsel opliepen 
waren, bij de door ons onderzochte groep, 
zeven personen levensgevaarlijk of zelfs dode-
lijk gewond (allen ten gevolge van een verkeers-
delict). Van enkele van deze zaken vernamen 
onze medewerk(st)ers tijdens het afnemen 
van interviews dat de nabestaanden met de 
voorgenomen dienstverlening volledig hadden 
ingestemd. Inmiddels is gebleken, dat bij der-
gelijke gevallen niet altijd naar de mening der 
nabestaanden wordt gevraagd. Voor een schrij-
nend voorbeeld hiervan zii. verwezen naar een 

15 	tweetal artikelen in dagblad De Telegraaf van 
resp. 24 februari en 8 maart 1984. Hierin 
wordt een vraaggesprek weergegeven met de 
vader van een jonge vrouw, die samen met 
haar vriend werd doodgereden door een dron-
ken automobilist. Deze vader zette een hand-
tekeningenactie op touw, omdat hij vond dat 
de opgelegde straf (75 uur vervangende arbeid 
in de eigen beroepssfeer en twee jaar ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid) geenszins in ver- 
houding stond tot het gepleegde delict. 

In 4.11 zal op de positie van slachtoffers en 
nabestaanden nog worden teruggelcomen. 

2.3.2. (Niet)projectverschaffers 
In elk der acht arrondissementen werd aan 
velerlei instellingen verzocht of zij tot het ver-
schaffen van projectplaatsen voor een of meer 
dienstverleners bereid waren. Aan de leiding/het 
bestuur van al deze instellingen zonden wij vra-
genlijsten toe; een versie aan de besturen die 
positief gereageerd hadden, een andere versie 
aan de instellingen die negatief gereageerd had-
den. 

Van de door ons aangeschreven directies van 
projectverschaffende instellingen respondeerde 
70%. Ms motivatie om dienstverleners te plaat- 



sen werd het meest genoemd dat men positief 
tegenover de experimenten stond ofwel dat men 
dit deed uit sociale of maatschappelijke over-
wegingen. Na met een of meer dienstverleners 
ervaringen te hebben opgedaan, sprak 85% der 
directies/besturen zich positief of zeer positief 
uit over de plaatsing van dienstverleners. Bijna 
tweederde van hen zou bij een hernieuwd ver-
zoek tot projectverschaffing wederom positief 
reageren. Voor bijna 12% der respondenten was 
het beeld dat zij hadden van plegers van straf-
bare feiten na de opgedane ervaringen in posi-
tieve zin veranderd, voor bijna niemand in nega-
tieve zin. 

Van de door ons aangeschreven directies van 
instellingen die negatief gereageerd hadden op 
een verzoek tot projectverschaffing respondeer-
de ruim de helft. Motivaties waren ondenneer 
dat het personeelsbestand te !dein was, of dat 
men protestreacties vreesde van bewoners of 

16 	clienten. Bij een .herhaald verzoek tot project- 
verschaffing zou ruim 40% opnieuw negatief 
reageren, 3% zou een volgende keer positief 
reageren. (Overige respondenten beantwoordden 
deze vraag niet.) 

Via een steekproefsgewijze benadering werd 
met 158 `contactpersonen' (medewerkers op de 
instelling die zorg droegen voor de praktische 
begeleiding van de dienstverleningswerlczaam-
heden) een persoonlijk vraaggesprek gevoerd. 
Gevraagd werd naar hun algemene opvattingen 
en ervaringen. In totaal hadden deze personen 
408 dienstverleners begeleid, waarvan meer dan 
90% het werk volgens afspraak had uitgevoerd. 
De meeste contactpersonen maakten tevoren 
aan de dienstverlener bekend, wat hij/zij te doen 
zou krijgen. In het algemeen werden door de 
contactpersonen weinig problemen ondervon-
den. De twee grootste problemen waren volgens 
de ondervraagden, dat dienstverleners bepaalde 
afspraken niet nakwamen, en dat de begeleiding 
door de reclassering te wensen overliet. 
De meeste contactpersonen voerden na afloop 
van het project nog een afsluitend gesprek. Bij 
de berichtgeving aan Justitie was 43% der on-
dervraagden steeds of soms betrokken. In het 
algemeen vond ruhn de helft het geen ,wenselijke 
zaak bij deze berichtgeving te worden betrokken. 



In bijna een kwart van de instellingen waren 
een of meer dienstverleners na afloop van het 
werkproject daar (als vrijwilliger) blijven werken. 
Slechts 66n contactpersoon antwoordde bevesti-
gend op de vraag, of het aanblijven van een 
dienstverlener de komst van een nieuwe in de 
weg stond. 
Ruim de helft der contactpersonen had de in-
druk, dat de dienstverlener(s) het werk als nuttig 
en/of leerzaam hadden ervaren, 11% dacht van 
niet. Voor niemand van de ondervraagden was 
het beeld dat zij hadden van plegers van delicten 
in negatieve zin gewijzigd, voor ruim 13% zelfs 
in positieve zin. 

2.3.3. Dienstverleners 
Van de dienstverleners zelf werden er 205 na 
beeindiging van het project bereid gevonden 
tot een vraaggesprek (de respons was ongeveer 
50%). Slechts twee van hen hadden het werk 
niet volgens afspraak uitgevoerd. De overige 

17 	203 hadden alien het werk volgens afspraak 
uitgevoerd. Dit betekent dat bij lezing van de 
nu volgende resultaten rekening moet worden 
gehouden met een vertekening in gunstige zin, 
aangezien mag worden verwacht dat juist dege-
nen met (zeer) positieve ervaringen voor een 
vraaggesprek voelden. De motivering tot het 
aanbod was voor bijna de helft der onder-
vraagden, dat zij liever niet wilden zitten, voor 
bijna een kwart waren het familie- en sociale 
omstandigheden. Ruim de helft van de dienst-
verleners kon kiezen uit meerdere projecten. 
Hoewel volgens de contactpersonen bij prak-
tisch alle dienstverleningen op zijn laatst tij-
dens het kennismalcings- of sollicitatiegesprek 
het aantal uren werd vastgesteld, zei 42% van 
de dienstverleners dat zij dit pas later te horen 
kregen. 
Veertig procent van de dienstverleners ver-
telde op het werkproject zelf de reden va.n hun 
aanwezigheid. Van ruim 50% werd het met hun 
instemming door anderen verteld. 
De overgrote meerderheid van de ondervraag-
de dienstverleners voelde zich in de werkomge-
ving geaccepteerd. 
Tweederde van de dienstverleners zei, dat er 
duidelijke afspraken waren gemaakt over de 
controle op de uitvoering van het werk. Bij 



66nderde waren hierover geen duidelijke af- 	• 
spraken gemaalct. 
Voor ruim 90% van de ondervraagden was de 
dienstverlening een positieve ervaring geweest. 
Vooral de werksfeer werd positief genoemd, 
en het feit dat men zich nuttig had kunnen 
maken. De 7% die het werk niet als positief 
ervaren had, weet dit vooral aan het soort werk 
dat men had moeten doen. Bijna de helft van 
de ondervraagden bleef ook na afloop van de 
dienstverlening nog contact houden met de in- 

Op de vraag of men weer voor dienstverlening 
zou kiezen als de gelegenheid rich voordeed, 
antwoordde ruim oenderde der ondervraagden 
dat een dergelijke gelegenheid zich niet meer 
zou voordoen. Bijna tweederde der onder- 

, vraagden zei wederom een aanbod tot dienst-
verlening te zullen doen. 
Ruim de helft der dienstverleners vond dat het 
aantal uren dat zij moesten werken, in verhou- 

18 	ding stond tot de ernst van het gepleegde de- 
lict, ofwel dat zij er redelijk vanaf gekomen 
waren. Bijna 11% vond het aantal uren te 
groot. 
Hoewel 62% van de ondervraagden de dienst-
verlening wel degelijk als een straf beschouwde, 
gaf 98% toch de voorkeur aan dienstverlening 
boven een gevangenisstraf. 

Zowel aan directies/contactpersonen als aan 
de dienstverleners stelden wij vragen die 
misschien een indicatie zouden opleveren voor 
het gebruik van dienstverleners als goedkope 
arbeidskrachten. Er zijn inderdaad enige indica-
ties, dat sums net de arbeidsmarkt geeoncur-
reerd wordt. 

2.3.4. Magistratuur, advocatuur en reclassering 
In de acht proefarrondissementen werd een 
eind-evaluatie verricht onder leden van de 
staande en zittende magistratuur, reclassering 
en advocatuur. In grote lijnen kwam de hier-
voor gebruikte vragenlijst overeen met die van 
de attitudemeting, welke werd gehouden voor 
de aanvang der experimenten. 
Wat betreft de opvattingen over dienstverle- 

' Zie: I Iullu, J. de. Opvattingen over dienstverlening, 
'5-Gravenhage.WODC, 1981. 



ning die de reclassering bij de eindevaluatie 
heeft, is het opmerkelijk dat zij de modalitei-
ten onvoorwaardelijk sepot, mits dienstverle-
ning slaagt, positief gratie-advies na een ge-
slaagde dienstverlening, uitstel vonniswijzing 
(met strafomschrijving) f  en de verschillende 
modaliteiten in combinatie met schorsing van 
de voorlopige hechtenis (bijzonder) geschikt 
vindt. Zij heeft een voorkeur voor dienstverle-
ning naar aanleiding van agressie tegen zaken, 
vermogensdelicten en verkeersmisdrijven. 
Tweederde ziet dienstverlening als een straf 
en een ruime meerderheid vindt de maximum-
termijn van 6 maanden een redelijke termijn 
waarvoor dienstverlening in de plaats kan 
komen. 
De maatschappelijk werkers van de reclasse-
ring hebben meer behoefte aan een speciaal 
aangestelde coordinator dan de overige onder-
vraagden, en tweederde van hen geeft aan dat 
de experimenten extra tijd gekost hebben. 

19 	Wat betreft de opvattingen van het Openbaar 
Ministerie valt op, dat de Officieren van Justi-
tie met name de bijzondere voorwaarde bij 
een voorwaardelijke veroordeling een (bijzon-
der) geschikte modaliteit vinden. 
Men heeft een voorkeur voor dienstverlening 
naar aanleiding van agressie tegen zaken en 
vermogensdelicten. Ruim de helft ziet dienst-
verlening als een straf en vindt dienstverlening 
vooral geschikt voor first-offenders. Driekwart 
vindt de maximum-termijn van 6 maanden te 
hoog en vindt dat deze de 3 maanden niet te 
boven mag gaan. 
Wat betreft de projecten lijkt het OM een 
lichte voorkeur te hebben voor projecten in de 
verzorgende sector. De advocatuur vindt in 
meerderheid dezelfde modaliteiten geschikt als 
de maatschappelijk werkers van de reclassering 
en heeft dezelfde voorkeur met betrekking tot 
de delicten. Zij is van mening dat dienstverle-
ning ook in plaats kan komen voor een (hoge) 
geldboete. Driekwart vindt dienstverlening 
geschikt voor personen met alcoholproblemen, 
ruim de helft ziet haar als een straf en vindt de 
termijn van 6 maanden onvoorwaardelijk een 

Dat wil zeggen waarbij tevoren is vastgelegd, wat de 
duur der onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zal zijn die 
wordt opgelegd als de dienstverlening mislukt. 



redelijke termijn voor een door dienstverlening 
te vervangen straf. 
De leden van de Zittende Magistratuur vinden 
in meerderheid uitstel vonniswijzing (met 
strafomschrijving) en de bijzondere voorwaarde 
bij een voorwaardelijke veroordeling (bijzonder) 
geschikte modaliteiten. 
Zij hebben dezelfde mening ten aanzien van de 
geschiktheid van de delicten als de leden van 
het OM. Bijna driekwart van hen ziet dienst-
verlening als een straf en een kwart is van me-
ning dat dienstverlening met name geschikt is 
voor jonge verdachten. 

Een laatste vraag bij de eind-evaluatie betrof 
het succes van de dienstverleningsexperimenten. 
Door 90% der ondervraagden warden de expe-
rimenten een redelijk tot groot succes genoemd. 

3. Dienstverlening elders in Europa 

20 	3.1. Algemeen 
Volgens een themanummer over alternaVeven 
voor de gevangenisstraf van het International 
review of criminal policy (Alternatives to im-
prisonment, 1980) wordt ook buiten Europa 
dienstverlening toegepast, bijv. in de Verenigde 
Staten, Australia en Jamaica. Volgens De Cant 
(1982) is er in Israel wel mee geexperimenteerd, 
maar heeft men van invoering moeten afzien 
bij gebrek aan controlerend personeel. In deze 
paragraaf zullen wij ons verder beperken tot 
een beknopt overzicht van dienstverlening bin-
nen Europa. 
Hierbij baseren wij ons hoofdzakelijk op een 
rapport dat werd samengesteld ten behoeve van 
de Conference permanente Europeenne de la 
Probation (1983). Vooraf dient nog te worden 
opgemerkt, dat alleen de `zuivere' dienstverle-
ning zal worden besproken en niet het zgn. 
'corrective labor'' dat in veel Oost-Europese 
landen — behalve in Polen — wordt toegepast 
(zie Alternatives to imprisonment, 1980). 

Dit houdt in dat de betrokkene ertoe wordt ver-
plicht, zijn gewone werk te blijven doen, maar dan 
met vermindering van safaris (tot 25%) en met diverse 
andere bcperkingen. Als vertaling zou misschien de 
term `werkstrar gepast zijn, hocwel sommigen die 
liever reservercn voor wat tot nu toe `dienstverlening' 
wordt gcnoemd. 



3.2. Groot-Brittanni6 
De Community Service Order (C.S.0.) werd 
in Engeland reeds in 1972 als hoofdstraf 
geihtroduceerd. Voor een kritische beschouwing 
ervan wordt verwezen naar Junger-Tas (1981). 
Een C.S.O. mag in totaal 40 tot 240 uur duren, 
en moet binnen een jaar voltooid zijn. Zeven 
jaar na de start schrijft Ralphs (1980) dat er 
per jaar zo'n 20.000 orders worden opgelegd, 
voor ongeveer tweederde bij personen onder 
de 25 jaar. In bijna driekwart der gevallen be-
treft het vermogensdelicten; voor 5 a 10% der 
delicten gaat het om agressie tegen personen. 
Het aandeel der verkeersdelicten is in Engeland 
zeer gering. Volgens Duguid (1982) zijn ook 
in Schotland de meeste dienstverleners relatief 
jong. Hoewel het hier eveneens voornamelijk 
om vermogensdelicten gaat, ligt het gemiddelde 
percentage van agressie tegen personen wat 
hoger dan in Engeland, nl. op 15%. Het percen-
tage verkeersdelicten is 5. 

21 	Na zes jaar experimenteren lag in Engeland 
het succespercentage (dat wil zeggen het per-
centage volgens afspraak uitgevoerde werk-
projecten) op ongeveer 75. 
Van Nieuwenhoven-Van den Berselaar (1982) 
beschrijft de voornaamste verschillen tussen 
Engeland en Nederland: 

• In Engeland werd de C.S.O. geihtroduceerd 
aan de hand van een nieuwe wet, nl. de Crimi-
nal Justice Act van 1972. In Nederland werd 
slechts een aantal niet-bindende richtlijnen 
uitgevaardigd. 1  

• De positie van de Engelse Probation Service 
ten aanzien van de dienstverlening is anders 
dan die van de Nederlandse reclassering. De 
Engelse Probation Service heeft in elk district 
een Community Service Centre ingesteld, 
speciaal voor de uitvoering der C.S.O.'s. Deze 
centra worden bemand door probation officers 
en een administratieve staf en staan onder toe- 

Volgens de voorzitter van de VED, mr. H. van 
Buuren (1983) is dit bewust gedaan, ten eerste 
omdat men de dingen anders zou `dood-organiseren' 
en `dood-structureren' en ten tweede om de inventi-
viteit en zelfwerkzaamheid binnen de proefarrondis-
sementen te mobiliseren. 



zicht van een 'organiser' die wordt benoernd 
door een Community Service Committee 
(dat is afgesplitst) van de Probation and After-
care Service). De probation officers zorgen 
voor voorbereiding, organisatie en (na aanvan-
kelijke weerstanden) controle en berichtgeving 
aan Justitie. Het contact tussen deze officers 
en de dienstverleners verloopt via tussenper-
sonen, de zgn. 'supervisors'. Dit kunnen vrij-
willigers zijn, werkstudenten, of bijv. degenen 
die voor de technische begeleiding van het 
werk zorgen (vgl. onze `contactpersonen'). 

• In Engeland kent men al jaren een uitge-
breid net van vrijwilligersorganisaties. Meer 
dan in Nederland is men er vertrouwd met het 
idee dat veel werk door vrijwilligers wordt 
verricht. 
Opmerkelijk is, dat al vanaf de beginperiode 
slechts 45 tot 50% van alle C.S.O.'s in de 
plaats van een vrijheidsstraf werd opgelegd. 

22 	In de jaren 1974 tot 1978 nam het aantal 
dienstverleningen toe, zonder dat er een daling 
optrad in het aantal vrijheidsstraffen. De C.S.O. 
dreigt dan ook haar functie als alternatief voor 
de vrijheidsstraf te verliezen (zie Junger-Tas, 
1981). 
Na Engeland en Schotland zal ook lerland op 
korte termijn overgaan tot het introduceren 
van een (wettelijk geregelde) C.S.O. Men heeft 
er reeds gunstige ervaringen opgedaan met een 
soort gemeenschapswerk dat wel enigszins lijkt 
op de C.S.O., maar toch meer een wijze van 
alternatief tenuitvoerleggen (van de gevange-
nisstrat) is, dan een echte altematieve sanctie. 
Men laat nl. groepjes gevangenen onder super-
visie werk verrichten buiten de gevangenis 
(werk waarvoor anders geen geld zou zijn), 
teneinde de detentieperiode op constructieve 
wijze inhoud te geven. De toepassing is be-
perkt, maar wordt zeer succesvol genoemd. 

3.3. Duitsland, Oostentijk en Zwitserland 
Oostenrijk en Zwitserland kennen de dienst-
verlening (nog) niet; de Bondsrepubliek Duits-
land daarentegen wel. Voor jeugdigen kent 
men o.a. het Briicke-project in Miinchen (zie 
verder Justitiele Verkenningen, nr. 4, 1980, 
blz. 4--13). Bij volwassenen kan het OM in 
geval van `geringe schuld' de vervolging schor- 



sen ten behoeve van een dienstverlening. Ook 
de rechtbank kan hiertoe, met instemming 
van het OM, overgaan. In enkele deelstaten 
mag een opgelegde geldboete die men niet kan 
betalen, worden vervangen door Ireie Arbeit'. 
Het aantal te werken uren wordt daarbij af-
geleid van het bedrag van de geldboete. In 
Hamburg en Berlijn liepen de experimenten 
stuk op organisatorische problemen; in de 
deelstaat Hessen daarentegen zou een en 
ander tot nu toe succesvol verlopen. 

3.4. Belgie en Luxemburg 
In Belgie behoort dienstverlening nog met tot 
de officiele mogelijlcheden, hoewel er inciden-
teel wel mee geexperimenteerd wordt. Men 
volgt er nauwlettend de gebeurtenissen in 
Nederland (bijv. De Cant, 1982; Van Lindt, 
1983). 
In Luxemburg is het op grond van een ministe-
riae verordening mogelijk, gevangenisstraffen 
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	tot den jaar te vervangen door dienstverlening. 
Toepassing vindt plaats op beperkte schaal. 

3.5. Zuid-Europa 
In Italie dient het werk voor de gemeenschap 
uitsluitend ter vervanging van een (de geld-
boete vervangende) subsidiaire vrijheidsstraf. 
Een dag dienstverlenen is goed voor 50.000 
lire; het maximum is 60 dagen. Deze alterna-
tieve wijze van tenuitvoerlegging is alleen be-
doeld voor de minder ernstige vormen van de-
linquent gedrag. 
In Frankrijk is de dienstverlening een volwaar-
dige alternatieve sanctie, waarmee op basis van 
een nieuwe wet wordt geexperimenteerd. Van-
uit Nederland wordt onderzoek verricht door 
de Nijmeegse hoogleraar Tak (zie Justitiele 
Verkenningen, nr. 7, 1983, blz. 37/38). 
De dienstverlening kan in Frankrijk, evenals in 
Engeland, minimaal 40 uur en maxirnaal 240 
uur in beslag nemen en moet binnen de tijd van 
een jaar voltooid zijn. Zij kan worden opgelegd 
of als zelfstandige straf, of in combinatie met 
een voorwaardelijke veroordeling. Tot nu toe 
zou er nog geen sprake zijn geweest van echte 
mislukkingen. 
Portugal kent dienstverlening als alternatief 

Over Spanje zijn geen gegevens bekend. 
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voor een vrijheidsstraf tot 3 maanden. Het 
werk mag 9 tot 180 uur in beslag nemen, en 
alleen worden uitgevoerd buiten de normale 
werktijden. 

Scandinavie 
Denemarken is in het najaar van 1982 een 

aanvang gemaakt met dienstverleningsexperi-
menten. Het succes is nog niet te beoordelen; 
bij gebrek aan enthousiasme lijkt een en ander 
nogal moeizaam van de grond te komen. Ook 
in Zweden zou het animo Met erg groot zijn. 
Men vreest er datde organisatie van de samen-
leving (met al haar overheidsvoorzieningen en 
vakbondsactiviteiten) zich niet zozeer zal lenen 
voor dienstverleningsmogelijkheden. 
In Noorwegen tot slot heeft men onlangs in de 
stad Bergen een experiment opgezet. Dit moet 
nog worden geevalueerd, en er is nog niet be-
sloten of men ook op grotere schaal zal gaan 
experimenteren. 

4. Discussie 

4.1. Inleiding 
In deze paragraaf zal op een aantal aspecten 
van de dienstverlening dieper worden ingegaan. I  
Per onderwerp zal een algemeen gedeelte wor-
den geschreven, soms met een verwijzing naar 
de onderzoekresultaten van het WODC. Verder 
wordt, voorzover dit interessant lijkt, aan 
meningen uit de vakliteratuur gerefereerd. 

4.2. Het rechtskarakter van dienstverlening 
Van veel alternatieve sancties en alternatieven 
voor sancties is niet geheel duidelijk of (en zo 
ja, in hoeverre) zij een strafkarakter bezitten. 
Sinds de jaren '70 zijn in ons land verschillen-
de diversie-achtige experimenten van start ge-
gaan, waarbij getracht werd het accent te ver-
schuiven van straffen naar helpen, van het ge-
pleegde delict naar de achterliggende proble-
men. Hierbij neigden sommigen er aanvankelijk 
gemakkelijk toejedere gang door het strafpro-
ces te zien als een ware martelgang, die koste 
wat kost vemieden diende te worden. De 

Qua opbouw (en grotendeels qua inhoud) komt 
deze paragraaf overecn met hoofdstuk 12 van het 
eindrapport van het WODC. 



laatste tijd lijkt hiertegenover het besef te groei-
en dat een min of meer verplichte gang door de 
hulpverleningskanalen evenmin als prettig 
wordt ervaren en dat, waar een strafrechtelijk 
ingrijpen toch onvermijdelijk is, juist een vol-
gens de regels doorlopen van het strafproces een 
grondrecht is ter beschenning van de verdachte. 
Zo kon een klimaat ontstaan waarin het karalc- 
ter van een alternatief als dienstverlening ge- 	, 
mime tijd dubbelzinnig bleef: enerzijds vond 
men het een vorm van hulpverlening, ander-
zijds meende men dat de verdachte, gezien de 
vrijheidsbeperkende elementen, toch ook rechts-
bescherming verdiende. Teneinde aan deze on-
duidelijkheden een einde te maken, lijkt het van 
belang om bij voorbaat vast te stellen of men 
dienstverlening nu wil zien als straf, of niet. 
Deze keuze heeft verstrekkende consequenties 
zowel voor de plaats die dienstverlening in de 
wet krijgt, als voor de toekomstige organisatie. 
Volgens onze onderzoekresultaten wordt dienst- 

25 	verlening door de meesten als straf gezien: 62% 
van de dienstverleners zelf was deze mening 
toegedaan, ruim 70% der rechters, tweederde . 
van de reclassering en ruim 50% van zowel OM 
als advocatuur. 
Ook in de valditeratuur is men het er inmid-
dels over eens dat dienstverlening een straf is. 
Tigges (1981) noemt het van vitaal belang dat 
de rechterlijke macht het vertrouwen heeft en 
blijft hebben in een zeker strafkarakter van de 
dienstverlening. Van Veen (1983) zegt erover: 
'De sanctie is zo .zwaar dat zij niet zonder 
behoorlijk proces mag worden opgelegd'. Ook 
De Beer en Van Kalmthout (1982) en Huisman 
(1983) verdedigen deze opvatting. Op een 
themadag van de Algemene Reclasseringsvereni-
ging (ARV) in februari 1984 werd een stelling 
geaccepteerd volgens welke het de voorkeur 
verdient, dienstverlening te beschouwen als 
een straf. 
De auteur is eveneens van mening dat dienst-
verlening een ingrijpende, vrijheidsbeperkende 
sanctie is die derhalve de karakterisering `straf 
verdient. In het vervolg zal er dan ook van 
worden uitgegaan, dat dienstverlening een 
straf is. 

4.3. Strafdoelen 
Bij alle pogingen, de dienstverlening zo soepel 



mogelijk en verantwoord in te passen in de 
bestaande strafwetgeving en reeds aanwezige 
organisatiekaders moet niet uit het oog worden 
verloren, welk doel men eigenlijk met deze 
nieuwe straf wil dienen. Oorspronkelijk was 
zij uitdrukkelijk bedoeld als vervanging van de 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Ofschoon 
het een belangrijke en prettige bijkomstigheid 
is, dat dienstverlening de overheid minder geld 
kost dan de gevangenisstraf is het mijns inziens 
onjuist, deze lage kosten zelf als voornaamste 
strafdoel te beschouwen. 
Algemeen wordt verder aangenomen dat 
dienstverlening een humanere straf is dan 
gevangenisstraf, en dat dat alleen al voldoende 
reden is, alles in het werk te stellen haar een 
grote vlucht te doen nemen. De vraag kan ge-
steld worden, in hoeverre zij (opgevat als zelf-
standige sanctie) ook beantwoordt aan de straf-
doelen welke in de handboeken staan beschre- 

vergelding, beveiliging en afschrikking. 
26 	Vergeldinglconflictoplossing 

Het straffen 'am de stral. TerwijI in vroeger 
eeuwen de vergelding nogal eens het karakter 
van wraakneming lijkt te hebben gekregen, 
wordt door moderne auteurs benadrukt dat • 
het er vooral om moet gaan, een `verdiende' 
straf op te leggen. In die zin opgevat kan aan 
de dienstverlening zeker een vergeldingsaspect 
worden toegeschreven. Ook het feit dat men 
door middel van dienstverlening iets goedmaakt 
tegenover de samenleving, kan gezien worden 
als een eigentijdse vori -n van vergelding. Het-
zelfde geldt voor `conflictoplossing'. Volgens 
Van Tricht (1982) is dienstverlening een vorm 
van abstracte conflictoplossing in die gevallen, 
waar geen relatie tussen delict en dienstverle-
ning te ontdeklcen valt. Van een concrete con-
flictoplossing (in de zin van het oplossen van 
conflicten tussen de betrokken partijen onder-
ling) blijkt bij de dienstverlening slechts zelden 
sprake te zijn. 
Beveiliging 
Daar de dienstverlener niet uit de samenleving 

zwordt verwijderd, kan worden gesteld dat er 
aan deze nieuwe straf geen enkel beveiligings-
aspect lcleeft. Derhalve bestaat er aanleiding, 
slechts die verdachten met een dienstverlening 
te straffen waarvan mag worden aangenomen 



dat zij de veiligheid van de samenleving niet in 
gevaar brengen. 
Afschrikkinglgenerale en speciale preventie 
Aangezien meer dan 62% van de dienstverle-
ners het werk als een straf heeft ervaren en 
slechts een enkeling als `vorm van vrijetijds-
besteding' mag verondersteld worden dat ook 
in de toekomst een min of meer preventieve 
werking van dienstverlening zal uitgaan. Wel-
licht zal de straf eerder resocialiserend dan 
afschrikwelckend werken. Thans is nog niet 
bekend, in welke mate er bij dienstverleners 
sprake is (geweest) van recidive. Volgens 
Engels onderzoek (Junger-Tas, 1981) was de 
recidive van Engelse dienstverleners niet on-
gunstiger dan die van vergelijkbare groepen. 
Een recidive-studie vanuit het WODC zal nog 
plaatsvinden, hoewel het moeilijk zal zijn vast 
te stellen of een geringere recidive, als daarvan 
in Nederland al sprake is, ook inderdaad het 
gevolg van de dienstverlening is geweest. Vele 

27 andere, vaak moeilijk aanwijsbare factoren 
kunnen hiervo.or evenzeer verantwoordelijk 
zijn (zie ook Van Veen, 1983). 

4.4. Verhouding tot andere straffen en 
maatregelen 
Wanneer dienstverlening een plaats in de wet 
krijgt, zal een belangrijke beslissing zijn, wellce 
dat precies wordt ten opzichte van de andere 
sancties die daarin reeds beschreven zijn. 
Volgens de opdracht van de Minister van Justi-
tie zou dienstverlening uitsluitend ter vervanging 
van de korte, onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
mogen dienen. Wanneer we de resultaten van de 
WODC-eindevaluatie hiernaast leggen, ontstaat 
een ander beeld: weliswaar vond 40,7% van de 
respondenten dat dienstverlening alleen in de 
plaats zou moeten komen van een onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf, maar bijna 45% was van 
mening dat zij ook in de plaats zou moeten kun-
nen komen van een (hoge) geldboete ofwel van 
een geldboete plus een andere (bijv. voorwaar-
delijke) straf. De overgrote meerderheid der 
respondenten was van mening dat een combi-
natie van dienstverlening met een ontzegging 
van de rijbevoegdheid (91,6%) en met een ver-
beurdverklaring (80,4%) mogelijk zou moeten 
zijn. 
In de vakliteratuur lopen de meningen uiteen. 
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De Beer en Van Kalmthout (1982) vinden dat 
dienstverlening ook in de plaats moet kunnen 
komen van een (forse) geldboete, van een voor-
waardelijke vrijheidsstraf en van een (langdurige) 
ontzegging der rijbevoegdheid. Van Veen (1984) 
wil dienstverlening uitsluitend als vervanging 
van de vrijheidsstraf in de wet zien opgenomen. 
Op de themadag van de ARV (februari 1984) 
werden twee stellingen gelanceerd over dit 
onderwerp: een was geformuleerd door Van 
Kalmthout en kwam overeen met diens hier-
boven genoemde opvatting, de andere stelling 
was een voorstel van Huisman en luidde als 
volgt: Dienstverlening dient uitsluitend te wor-
den beschouwd en toegepast als alternatief voor 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Om te 
voorkomen dat dit uitgangspunt in de praktijk 
een fictie wordt, mag zij uitsluitend worden op-
gelegd in de fase tussen vonniswijzing en execu-
tie. Bij stemming bleek een lichte voorkeur te 
bestaan voor de stelling van Huisman. 

Dienstverlening zou naar mijn mening als vierde 
hoofdstraf in de wet moeten worden opgeno-
men. Om te voorkomen dat hiermee de dwang-
arbeid weer wordt geintroduceerd, kan als 
voorwaarde gesteld worden dat de betrolckene 
zelf met de op te leggen dienstverlening instemt. 
Dienstverlening verdient deze plaats op grond 
van het ingrijpende, vrijheidsbeperkende karak-
ter. Doordat de wet voorschrijft, dat slechts den 
hoofdstraf tegelijk mag worden opgelegd, wordt 
tevens een eventuele neiging om zwaarder te 
straffen dan voorheen (dienstverlening als 'ex-
tra' bij een traditionele straf) enigennate de kop 
ingedrukt. 
Met dienstverlening als hoofdstraf zal het moge-
lijk zijn/blijven, haar op te leggen in combina-
tie met een ontzegging van de rijbevoegdheid 
of met een verbeurdverklaring. 
Ben zeer wezenlijke vraag is, of dienstverlening 
in de toekomst ook mag worden opgelegd waar 
thans geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
wordt gegeven. 
Naar mijn mening is er veel voor te zeggen, haar 
ook op te leggen in the gevallen, waarin tot op 
heden een geldboete wordt opgelegd. Het argu-
ment hiervoor is, dat momenteel de facto ook 
een vrijheidsstraf al vaak de plaats irtneemt van 
den geldboete, nl. niet alleen bij wijze van ver- 



vangende hechtenis, maar tevens wanneer men 
meteen al vermoedt dat de betrokkene een 
boete niet zal kunnen betalen. De WODC-resul-
taten wijzen althans in die richting: zo bleek het 
dat vooral de wat oudere verdachten met baan 
voor een geldboete in aanmerking kwamen, ter-
wijl jeugdige personen zonder werk relatief 
vaak in de gevangenis belandden. Waarom de 
justitiele autoriteiten, wanneer zij eigenlijk een 
geldboete willen opleggen maar (als die niet be-
taald kan worden) vervolgens denken aan een 
dienstverlening, verplichten tot de gekunstelde 
constructie van eerst `e,en gevangenisstraf over-
wegen'? Hiermee wordt een denkwijze en vooral 
ook een denkvolgorde gefingeerd, die ver afstaat 
van elke realiteit. 
Waterdichte garanties ter voorkoming van de 
gevreesde aanzuigende werking zijn mijns inziens 
nooit te geven. Het beste wat bereikt kan wor- 

, den in deze is, ervoor te zorgen dat althans het 
insluipen van de genoemde fictieve elementen 

29 	voorkomen wordt. Dat zij geelimineerd zouden 
worden door een procedureel voorschrift zoals 
Huisman voorstelt, is onwaarichijnlijk. Een 
betere oplossing lijkt het, niet voor te schrijven 
dat dienstverlening in de plaats van enige andere 
straf moet komen, maar omgekeerd dat die an-
dere straf, bij een niet overeenkomstig de af-
spraak uitvoeren, in de plaats komt van de hoofd 
straf dienstverlening. Hierbij kan de kans op een 
aanzuigende werking verkleind worden, door 
exact te bepalen welke straf (eis) dit precies zal 
zijn, en van welke omvang die zal zijn. Dit stelt 
rd. de verdachte in de gelegenheid om, gesteund 
door reclassering en/of advocatuur, zorgvuldig 
te overwegen of hij/zij zich niet een zwaardere 
straf op de hals haalt, door met een dienstver-
lening in te stemmen. Een bijkomend voordeel 
is, dat op deze wijze de rechtszekerheid voor de 
verdachte wordt bevorderd (zie verder 4.8). 
Moet ook een voorwaardelijke straf in de 
plaats van een (mislukte) dienstverlening kun-
nen komen? Dit lijkt niet wenselijk, omdat 
dan eigenlijk een dubbele voorwaarde wordt 
ingebouwd, nl. eerst de voorwaarde dat het 
werk wordt uitgevoerd, en daarna nog eens 
een andere voorwaarde waaraan moet worden 
voldaan ter voorkoming van tenuitvoerlegging 
van de vrijheidsstraf. Wel zal het helaas onver-
mijdelijk zijn, een subsidiair opgelegde geld- 



boete bij insolvabiliteit alsnog te laten volgen 
door een vervangende hechtenis. 

Strafmaxima 
Wanneer dienstverlening in de plaats zou 
komen van een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf tot een bepaald aantal maanden, ( of 
andersom!), ligt het voor de hand een maxi-
mum aantal uren dienstverlening tegenover 
een maximum aantal weken/maanden onvoor-
waardelijke gevangenisstraf te stellen. Analoog 
hieraan zou met betrekking tot de geldboete 
een maximale geldsom kunnen worden bepaald. 
Uit het WODC-onderzoek kwarn naar voren, 
dat men de VED-verhouding van 6 maanden 
tegenover 150 uren in het algemeen een scheve 
vond; de praktijk heeft uitgewezen dat men 
een maximum van 3 maanden tegenover 150 
uur geschikter achtte. Dit vindt ook Van Veen 
(1984). De Minister van Justitie heeft in augus-
tus 1983 de verhouding teruggebracht naar 3 

30 	maanden versus 150 uur. 
Bij de WODC-eindevaluatie was het argument 
van de respondenten die 3 maanden als maxi-
mum zagen, dat daarboven de ernst der feiten 
dermate groot zou worden, dat het de maat-
schappelijke acceptatie van dienstverlening 
in gevaar zou brengen. Toch zal men zich — 
met een ander deel der respondenten — kun-
nen voorstellen dat de rechter in een enkel ge-
val toch graag een uitloopmogelijkheid zou 
hebben tot 300 uur/6 maanden. 

43. Modaliteiten 
Bij de eindevaluatie van het WODC bleken de 
twee meest `populaire' modaliteiten uitstel 
van vonniswijzing (met strafomschrijving) en 
dienstverlening in het kader van gratie te zijn. 
Over de eerstgenoemde modaliteit waren alle 
soorten respondenten (dus zowel rnagistratuur, 
reclassering als advocatuur) het eens, wat 
betreft gratie waren de vertegenwoordigers 
van Justitie terughoudender dan leden van 
reclassering en advocatuur. 
Veel officieren en advocaten zagen ook iets in 
dienstverlening als bijzondere voorwaarde. 
Op het gebied der OM-modaliteiten bleek het 
onvoorwaardelijk sepot na een geslaagde dienst-
verlening de meest gewilde variant, en wel 
voornamelijk bij reclassering en advocatuur. 



Wellicht doordat deze groepen het meest 
'diversion-minded' zijn? 
In de literatuur wordt door sommigen gepleit 
voor afschaffing/niet invoering van officiers-
modaliteiten. Auteurs die dit doen zijn Huis- • 
man (1983) en Van Veen (1984). Een door 
Van Kalmthout geformuleerde stelling op de 
eerdergenoemde ARV-dag luidde als volgt: 
Tienstverlening bij wijze van transactie kan 
alleen dan worden opgelegd wanneer zij aan 
een rechter ter flattering is voorgelegd (. . .). 
Verdachte dient door de Officier van Justitie 
afdoende gernformeerd te worden over aard 
en zaken van de tegen hem uitgebrachte be-
schuldiging en over de eis die de Officier van 
Justitie voor ogen heeft.' 
Wat betreft de rechterlijke modaliteiten is er 
volgens Remmerts de Vries (1982) niets tegen 
om, eventueel in afwachting van een wette-
lijke voorziening, dienstverlening als bijzondere 
voorwaarde in het vonnis op te nemen. Als 

31 	bezwaar tegen de modaliteit uitstel van vonnis- 
wijzing voert hij aan de vertraging van de 
rechtsgang die deze met zich brengt. Huisman 
(1983) wijst dienstverlening als bijzondere 
voorwaarde om twee redenen af, nl. ten eerste 
omdat dienstverlening volgens hem geen ge-
dragsbefnvloedend instrument is (hetgeen een 
bijzondere voorwaarde behoort te zijn), en ten 
tweede omdat de dienstverlening via die weg 
ook in de plaats zal treden van andere straffen 
dan de gevangenisstraf (waarvan hij een tegen-
stander is). Volgens Van Kalmthout (Thema-
dag ARV, 1984) moet dienstverlening onder 
omstandigheden ook als bijzondere voorwaar-
de bij de voorwaardelijke veroordeling, v.i. of 
gratie kunnen worden opgelegd (zij moet dan 
wel specifiek op gedragsbeihvloeding gericht 
zijn). 
Volgens Van Veen (1984) is er aan dienst-
verlening als bijzondere voorwaarde geen be-
hoefte, gezien het punitieve karakter van de 
dienstverlening. 
Wanneer we ervan uitgaan dat de wetgever 
dienstverlening opvat als een straf, dan zal hij 
in de eerste plaats denken aan een wettelijke 
regeling van een of meer rechterlijke modali-
teit(en). Alle grondregels van straf(proces)recht 
zal hij in acht genomen willen zien en zijn stre-
ven zal erop gericht zijn de dienstverlening zo 



soepel en eenvoudig mogelijk in te passen in de 
systematiek van de bestaande strafwet. 
In 4.4 werd er reeds voor gepleit, dienstverle-
ning als vierde hoofdstraf op te nemen in de 
strafwet. Het mogelijk maken van dienstverle-
ning in het kader van een bijzondere voorwaar-
de zou niet direct een logische stap zijn, ook 
niet wanneer de aard van het werk uitsluitend 

' op gedragsbeinvloeding gericht zou zijn. De 
strafwet zou hiermee nodeloos gecompliceerd 
gemaakt worden, en de werking van het straf-
recht voor velen nog ondoorzichtiger dan zij 
vaak al is. Toepassing in het kader van gratie is 
eventueel wel mogelijk, aangezien het bij gratie 
kan gaan om het omzetten van de ene straf in 
een andere, op verzoek van de veroordeelde 
(zie bijv. Koole, 1976). 
Is binnen de optiek van dienstverlening als straf 
een OM-modaliteit voorstelbaar? Wanneer men 
bedenlct dat een hoofdstraf zoals geldboete in 
feite ook door de Officier van Justitie kan wor- 

32 den `opgelegd' en wel bij wijze van transactie, 
kan men zich voorstellen dat met betrekking 
tot de dienstverlening een analoge regeling ge-
creeerd wordt. Dit is een modaliteit die tot nu 
toe nog nergens werd toegepast en die derhalve 
ook geen deel kon uitmaken van onze eind-
evaluatie. Wat praktisch functioneren betreft 
vertoont zij waarschijnlijk de meeste overeen-
komst met het onvoorwaardelijk sepot, mits de 
dienstverlening slaagt. 
Met het toelaten van een OM-variant zal de 
snelheid van de rechtsgang aanzienlijk kunnen 
worden bevorderd. Wel moet er gepleit worden 
voor een rechterlijke toetsing bij deze modali-
teit. Het gaat nl. om een relatief zware straf 
(vergeleken met de geldboete) en er moet daarom 
voor gewaakt worden dat de Officier van Justitie 
niet te veel op de stoel van de rechter gaat zit-
ten. Daarnaast verdient het aanbevelirtg dat er 
voor het OM exacte richtlijnen komen met be- 	, 
trekking tot de dienstverlening; dit vooral ter 
vennijding van een aanzuigend effect. Gevreesd 
kan immers worden, dat juist op OM-niveau 
(bijv. voor werkloze first-offenders) al te gemak-
kelijk een dienstverlening overwogen zal wor-
den, waar vroeger een lichtere of zelfs in het 
geheel geen straf zou zijn gedist. 
Andere officiersmodaliteiten, zoals dienstverle- 



ning gekoppeld aan het (voorwaardelijk) sepot, 
lijken minder op hun plaats. 
Dienstverlening als straf dient (juridisch) duide-
lijk onderscheiden te worden van schadeherstel 
ten behoeve van het slachtoffer, ook al zal in 
sommige gevallen de projectverschaffer tevens 
slachtoffer van het misdrijf kunnen iijn. 
Ten aanzien van alle modaliteiten kan men 
zich afvragen in hoeverre de te volgen procedure 
wettelijk of anderszins moet worden vastgelegd. 
In elk geval lijkt het in het belang van de ver-
dachte/veroordeelde dat deze van meet af aan 
precies weet waar hij aan begint en wat de con-
sequenties zijn van niet-nakorning (zie verder 
4.8). Niet alleen uit juridisch maar ook vanuit 
psychologisch oogpunt lijkt zulks wenselijk. 

4.6. Leeftijdsgrenzen 
Dienstverlening blijkt in het strafrecht voor 
meerderjarigen vooral aan jeugdige meerder-
jarigen, nl. van 18-20 jaar, te worden opgelegd. 

33 Naast de experimenten met dienstverlening voor 
meerderjarigen zijn in 1983 ook experimenten 
voor jeugdigen van start gegaan, en wel onder 
begeleiding van de Werkgroep Slagter. 1  In tal 
van arrondissementen zijn deze experimenten 
inmiddels op gang gekomen, en het lijken voor-
alsnog vooral de minderjarigen van 16 jaar en 
ouder te zijn, aan wie dienstverleningen worden 
opgelegd. 
Wanneer men in aanmerking neemt dat door 
jeugdigen in de leeftijdscategorie van 16 tot 20 
jaar nogal eens delicten in groepsverband ge-
pleegd worden, ligt het voor de hand zich een 
wettelijke regeling voor te stellen die voor min-
der- en meerderjarigen in grote lijnen dezelfde 
is. In dit verband ware het aan te bevelen, de ad-
viezen van de VED en van de werkgroep Slagter 
aan de Minister van Justitie zoveel mogelijk op 
elkaar af te stemmen. 
Al heel lang bestaat er een nogal strikte schei-
ding tussen het strafrecht voor jeugdigen en 
dat voor volwassenen. Deze lijkt te zijn voort-
gekomen uit de oude gedachte dat er twee 
soorten mensen zijn, nl. kinderen en volwas- 

Vanua het Ministerie van Justitie (CWOK- ) wordt 
onderzoek verricht door drs. P. H. van der Laan en 
mr. Th. A. G. van Hecke, onder supervisie van dr. J. 
J unger-Tas. 



senen. Dat de menselijke ontwikkeling een 
geleidelijk proces is, lijkt men zich pas in de 
twintigste eeuw te zijn gaan realiseren. Toch 
vinden velen ook thans nog dat jeugdigen naar 
aanleiding van een vergrijp in de eerste plaats 
geholpen en/of opgevoed dienen te worden, 
terwijl ouderen vooral straf zouden verdienen. 
Voor jongeren is hun `bestwif belangrijker 
dan de bescherming van hun rechtspositie; bij 
ouderen ligt dat eerder andersom. Het jeugd-
strafrecht is vooral dadergericht, terwiji bij 
volwassenen meestal nog een zwaarder accent 
gelegd wordt op een (objectief) gelijke behan-
deling. 
Dit alles leidt er gemaldcelijk toe, dat men bij 
jeugdigen eerder dan bij ouderen geneigd is 
de dienstverlening een diversie-achtig karak-
ter te geven, met andere woorden men kan 
vermoeden dat er bij jeugdigen meer volgens 
officiersmodaliteiten zal worden gewerkt (zie 
ook Van der Minne-Frank, 1983). Zal dit een 

34 	reden zijn, afzonderlijke wettelijke regelingen 
voor minder- en meerderjarige dienstverleners 
aan de minister voor te stellen? Dat laatste 
zou, gezien het strafkarakter van de dienst-
verlening, niet wenselijk zijn. Ook zou het 
niet bepaald aansluiten bij de plannen van de 
Commissie-Anneveldt.' 

43. Rechtsgelijkheid 
Extreem gesteld zijn over het begrip rechts-
gelijkheid twee opvattingen denkbaar. De 
ene gaat ervan uit dat alle mensen voor de 
wet aan elkaar gelijk zijn en dat derhalve op 
hetzelfde vergrijp dezelfde straf dient te vol-
gen (`Gelijke monniken, gelijke kappen'). In 
de andere opvatting zijn geen twee mensen 
voor de wet aan elkaar gelijk en zal de rechter 
naar aanleiding van hetzelfde vergrijp bij de 
ene mens een objectief zwaardere sanctie 
moeten opleggen dan bij de andere, om te 
bewerkstelligen dat de subjectieve strafzwaarte 
hetzelfde is; pas dan is er sprake van werkelijke 
rechtsgelijkheid. 
Met betrekking tot de dienstverlening is op 

' Dit is cen commissie voor herziening van het 
strafrecht voor jeugdigen. Zij streeft naar invoering 
van eon adolescenten-strafrecht, eon apart straf-
recht voor personen van 16 tot 24 jaar. 



verschillende manieren en waarschijnlijk vanuit 
verschillende ideeen over wat rechtsgelijkheid 
is, getracht deze toch op de een of andere 
manier te bevorderen. Bij een viertal onder-
werpen waarbij in verband met dienstverlening 
de rechtsgelijkheid in het geding is, willen we 
in deze paragraaf stilstaan. Het zijn a) het 
gebruik van een tarievenstelsel voor de vast-
stelling van het aantal te werken uren, b) de 
toepassing van een vermenigvuldigingsfactor 
voor de vaststelling van het aantal uren bij 
werklozen, c) duur der proeftijden en d) ver- 
melding in de justitiele documentatie. 

ad a) Tarievenstelsel 
In de dienstverleningspraktijk bleek de ten-
dens te bestaan, bij het omrekenen van een 
bepaald aantal dagen onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf in een geschikt aantal uren dienst-
verlening, een soort tarievenstelsel toe te pas-
sen. Strikte toepassing van zo'n stelsel blijkt te 

35 	hebben plaatsgevonden in drie arrondissemen- 
ten, globale toepassing in twee arrondissemen-
ten, geen tarievenstelsel werd toegepast in de 
drie overige arrondissementen. Bij de WODC- 

. eindevaluatie vond ruim de helft der respon-
denten het gebruik van tarieven een (zeer) 
wenselijke zaak en nog eens 16% vond het 
weliswaar met wenselijk, maar toch onvermij-
delijk. 
In de geraadpleegde literatuur is niet uitge-
breid over tarieven geschreven. Volgens een 
(geaccepteerde) stelling van de ARV-dag zou 
er inderdaad een berekeningsmaatstaf dienen 
te worden vastgesteld. Ook volgens Corstens 
(1984) moet binnen afzienbare tijd een om- 
rekeningsmaatstaf worden vastgesteld. 
Inderdaad lijkt dit een onontkoombare zaak, 
zij het dat naar mijn mening de volgorde van 
omrekenen beter kan worden omgedraaid 
(zie 4.4); voor de verhoudingen maakt dat 
verder niets uit. Ook ten aanzien van de geld- 
boete zouden (globale) omrekeningsmaatstaven 
kunnen worden vastgesteld. Daarbij zou men 
rekening moeten houden met de hoeveelheid 
geld waarover de betrokkene beschikken kan. 

ad b) Werklozensleutel 
Wat betreft de `werklozensleuter werd in het 
onderzoek geconstateerd, dat slechts een 



arrondissement (Assen) een vaste sleutel han-
teert: werklozen krijgen daar twee maal zoveel 
uren als werkenden. Verder kent men in geen 
der acht proefarrondissementen een vaste om-
rekeningsfactor, maar bestaat wel overal de 
neiging om werklozen meet uren te laten 
dienstverlenen. De Beer en Van Kalmthout 
(1982) beschrijven dit als voorbeeld van 
rechtsongelijkheid. Volgens een ARV-stelling 
mag het niet hebben van een bepaalde werk-
dcring bij de vaststelling van het aantal uren 
geen verzwarende factor zijn. Toch is, para-
doxaal genoeg, de toepassing van een werldo-
zensleutel waarschijnlijk juist het resultaat van 
een streven naar rechtsgelijkheid. 
Terwill bij de vaststelling van de hoogte van 
geldboetes rekening kan worden gehouden met 
de beschikbare hoeveelheid geld, kan men mijns 
inziens niet op soortgelijke wijze het aantal uren 
dienstverlening vaststellen op basis van de be-
schikbare hoeveelheid `vrije tijd'. De ongelijk- 

36 heid lijkt beter te kunnen worden opgeheven 
door ernaar te streven dat werklozen per week 
(of per dag) niet meet uren dienstverlenen dart 
degenen die we] in het arbeidsproces zijn opge-
nomen. 

ad c)Duur der proeftijden 
Tijdens de experimentele periode liep de duur 
van de proeftijden voor dienstverleners uiteen. 
In sommige arrondissementen was deze 'nor-
maar, in andere gestandaardiseerd op 3 of 6 
maanden, weer elders legde men een symbo-
lische proeftijd op van bijv. een week. Door 
sommige dienstverleners werd het als een dub-
bele bestraffing ervaren, dat er na de dienstver-
lening nog een (lange) proeftijd volgde. Wan-
neer dienstverlening een hoofdstraf wordt, 
doet het probleem van de proeftijden zich niet 
meet voor. 

ad d) Vermelding in de justitiele documentatie 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat niet 
overal op gelijke wijze in justitiele documenta-
tie/strafregister een aantekening over de dienst-
verlening wordt gemaakt. Wanneer dienstverle-
ning als straf wordt opgevat, dient zij naar mijn 
mening ook in het strafregister te worden op-
genomen. Het zou nl. niet fair zijn tegenover 



anderszins gestraften, de dienstverleners in dit 
opzicht positief te discrimineren. 

4.8. Rechtszekerheid 
In 4.6 werd reeds gewezen op het juridisch en 
psychologisch belang van duidelijkheid voor de 
verdachte. Uit het WODC-onderzoek kwam 
naar voren, dat de justitiele autoriteiten vrijwel 
overal de voorkeur gaven aan een zo volledig 
mogelijk uitgewerkt (= duidelijk) voorstel. 
Wanneer echter de tijd drong, was men nogal 
eens geneigd met minder genoegen te nemen, 
en de verdere in.vulling over te laten aan coordi-
nator en/of reclassering. 
Met betrekking tot de voorspelbaarheid c.q. 
duidelijkheid van de justitiele reactie kan erop 
gewezen worden dat bij de rechterlijke modali-
teiten `dienstverlening als bijzondere voor-
waarde' en lienstverlening in het kader van 
gratie' tevoren vastligt wat er gebeurt bij (niet)- 
naleving. Bij het uitstel van vonniswijzing is 

37 dat echter anders. In de experimentele periode 
waren er slechts twee arrondissementen waar 
tevoren werd vastgelegd wat voor straf er zou 
volgen bij niet-nakoming van de gemaakte af-
spralcen. 
Van de officiersmodaliteiten is ongetwijfeld 
`onvoorwaardelijk sepot na een geslaagde dienst-
verlening' de modaliteit die aan de betrokkene 
de grootste duidelijkheid verschaft. Deze moda-
liteit werd in de experimentele periode van alle 
OM-modaliteiten het meest toegepast. Het 
minst duidelijk is de 0M-modaliteit `uitstel van 
beslissing tot verder vervolgen'. Deze werd ge-
durende de proefperiode in slechts den anon-
dissement relatief veel gebruikt. 
Wanneer we in de eindevaluatie nagaan, aan 
welke modaliteiten men de grootste voorkeur 
geeft, dan zijn dit juist die modaliteiten waarbij 
het duidelijkst vastligt wat er na een (al dan 
niet geslaagde) uitvoering van het werk zal ge-
beuren. 
In de geraadpleegde literatuur kwamen wij 
weinig tegen over de hier besproken materie. 
Volgens Van Kalmthout (stelling ARV-dag, 
1984) zouden omvang en aantal uren van de 
dienstverlening dienen te worden bepaald door 
de desbetreffende justitiele autoriteit. 
De enige methode om de rechtszekerheid voor 
de verdachte/veroordeelde van het begin af 



aan veilig te stellen, lijkt een zorgvuldige uit- 
werking en schriftelijke vastlegging van afspra- , 
ken met betreldcing tot de dienstverlening, in-
clusief die betreffende de justitiele reactie welke 

• hem te wachten staat na al dan niet succesvolle 
afloop. 
Gezien de ervaringen in de proefarrondissementen 
is het met het oog op de praktische haalbaarheid 
wellicht niet zinvol, van al te veel aspecten te 
verlangen dat zij tevoren worden vastgelegd. 
loch zouden wij ervoor willen pleiten, per 
dienstverlening (behalve ten aanzien van de sub-
sidiaire straf) op de volgende punten reeds te-
voren scluiftelijke afspraken te (laten) maken: 	• 
• aard der werkzaamheden; 
• werktijden en/of tijd waarbinnen het werk af 
moet zijn; 
• criteria voor succesvol verloop (o.a.: conse-
quentie van recidive tijdens dienstverlening); 
• wijze van controle, ook bij ziekteverzuim e.d.; 
• wijze van berichtgeving aan Justitie. 

38 	Om praktische redenen en ter bevordering van 
een snelle rechtsgang zou de aanwijzing van een 
concrete projectplaats eventueel kunnen worden 
overgelaten aan de dienstverleningscoordinator/ 
reclassering, hoewel dat weer als nadeel oplevert 
dat bij de bepaling van het aantal uren geen re-
kening kan worden gehouden met de zwaarte 
van het werk. 
Hoewel het bij voorbaat vaststellen van de 
straf(eis) de rechtszekerheid voor de verdachte 
sterk bevordert, kleeft er anderzijds ook een 
nadeel aan een dergelijk vereiste. Het bezwaar 
schuilt hierin, dat de rechter na een voortijdig 
afbreken van de dienstverlening vervolgens 
geen rekening meer kan houden met het reeds 
volbrachte gedeelte van het werk. Wanneer 
echter in de toekomst een partiele tenuitvoer-
legging van de subsidiaire straf mogelijk wordt, 
zal dit probleem zich niet voordoen. 

4.9. Rol van de reclassering bij de organisatie 
der dienstverlening 
Gedurende de experimentele periode heeft 
de reclassering een belangrijke rol gespeeld bij 
de dienstverlening. Nieuwe taken die zij (naast 
de meer traditionele) op zich genomen heeft 
waren onder meer het voorbereiden en begelei-
den van dienstverleningen, het werven en behe-
ren van adressenbestanden van prOjectplaatsen, 



het uitoefenen van controle en het verzorgen 
van de berichtgeving aan Justitie over verloop 
en afloop van het werk. Al deze werlczaamhe-
den werden uitgevoerd door medewerkers van 
rijks- en particuliere reclassering, zij het dat 
de onderlinge taakverdeling per arrondissement 
nogal verschilde. Bij de reclassering bestonden 
er aanvankelijk nogal grote bezwaren tegen 
het uitoefenen van controlerende en bericht-
gevende taken. Uit de WODC-eindevaluatie 
bleek echter, dat de reclassering in toenemende 
mate bereid is, ook de taken van bemiddeling 
bij en berichtgeving over de dienstverlening 
als de hare op te vatten. Terwijlbij de eerste 
attitudemeting (1981) gemiddeld 29% der 
ondervraagden van mening was dat de reclas-
sering voor de berichtgeving zou moeten zor-
gen, was dit bij de eindevaluatie gemiddeld 
60%. Bij een stemming op de ARV-dag bleek 
de meerderheid der aanwezigen te vinden dat 
de reclassering (ook) de zorg dient te aanvaar- 

39 	den voor rapportage aan Justitie en bereid 
moet zijn (onder bepaalde voorwaarden) zelf 
te rapporteren. 
De Beer en Van Kalmthout (1982) zijn van 
mening dat de reclassering ook zonder de con-
trole en berichtgeving reeds een indrulcweklcend 
takenpalcket heeft met betrelcking tot de 
dienstverlening, omvangrijker en arbeidsinten-
siever zelfs dan oorspronkelijk de bedoeling 
der VED was. Zij vinden het zeer de vraag of 
de reclassering bij een eventuele wettelijke 
regeling op langere termijn de controlefunctie 
wel als een deel van de haar wettelijk opgedra-
gen taak zal willen accepteren. Gegeven de 
bovenstaande onderzoekresultaten en bevin-
dingen op de ARV-dag ziet het ernaar uit dat 
de reclassering deze functie zal aanvaarden. 
Niettemin blijven sommige reclasseringsmede-
werkers niet gelulckig met de taken van con-
trole en berichtgeving (zie bijv. Beentjes, 
1984). Zij vinden dat het controleren van de 
uitvoering der dienstverlening behoort tot de 
strafexecutie, en daarom een taak voor het 
OM is. Hiertegen kunnen mijns inziens twee 
argumenten worden ingebracht. In de eerste 
plaats doet zich bij dienstverlening de bijzon-
derheid voor, dat een beroep op de samen-
leving wordt gedaan om eraan mee te werken 
en dat zij zich afspeelt binnen de maatschap- 



pelijke context. Ms personen en instanties zo 
welwillend zijn projectplaatsen ter beschikking 
te stellen, dienen zij daarbij zo min mogelijk 
overlast te ondervinden (zie ook 4.10). Daar-
om zou niet ook nog eens van hen verlangd 
mogen worden dat zij zorg dragen voor de 
berichtgeving aan het OM. Het is daarom te-
recht, wanneer hier de reclassering optreedt 
als bemiddelende instantie. In de tweede plaats 
houdt de berichtgeving aan het OM niet in dat 
de reclassering zelf ook straffen executeert. 
Zij verschaft slechts informatie op grond waar-
van het OM zich een oordeel kan vormen over 
de vraag, of de dienstverlening naar behoren is 
vervuld. 
Hoewel de taakverdeling binnen de reclassering 
per arrondissement verschilde, was overal als 
centrale figuur aanwezig de dienstverlenings-
coordinator. Inmiddels blijkt deze figuur zich 
in de praktijk vrijwel onmisbaar te hebben ge-
maakt; bij de eindevaluatie Week minder dan 
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	10% der ondervraagden voor de toekomst geen 
behoefte aan no iemand te hebben. 
Het zou ons inderdaad wenselijk lijken, per 
arrondissement cm de toekomst per stichting) 
een centrale figuur binnen de reclassering aan 
te stellen voor de coordinatie van de vele ge-
noemde taken; iemand die bovendien verant-
woordelijk gesteld zou kunnen worden voor de 
berichtgeving aan het OM. Dit OM zou dan bijv. 
belast kunnen worden met het houden van al-
gemeen toezicht op de uitvoering. Ook om 
andere redenen zal aan een coordinator in de 
toekomst grote behoefte blijven bestaan. Er 
moet nl. een spilfiguur zijn die een goed totaal-
overzicht heeft, willen organisatie en efficiency 
op het peil blijven waarop zij zich thans bevin-
den. Bovendien is de aanwezigheid van zo'n 
figuur van essentieel belang voor het onder-
houden van blijvend goede contacten met de 
projectplaatsen. Het argument dat er voor coot -- 
dinatoren geen geld zou zijn, lijkt te kunnen 
worden weerlegd door het feit dat door de in-
voering van dienstverlening het aantal korte 
gevangenisstraffen met 10 tot 20% kan worden 
teruggedrongen. Dit percentage zal in de toe- 

. komst mogelijk nog oplopen tot ongeveer 30%. 
Bovendien zou in de kleinere arrondissementen 
kunnen worden volstaan met een coordinator 
voor meerder- en minderjarigen samen. 



4.10. De projectplaatsen 
In de toekomst zal het voortbestaan van de 
dienstverlening grotendeels afhangen van de 
bereidheid vanuit de samenleving, projectplaat-
sen beschikbaar te (blijven) stellen. De vraag is: 
hoe kunnen de (potentiele) projectverschaffers 
op de lange termijn dermate gunstig gestemd 
worden, dat zij zelfs na teleurstellende ervarin-
gen bereid blijven, opnieuw aan een dienstver-
lener een kans te geven? Een middel dat hier-
toe open staat, lijkt te zijn dat tegenover deze 
instellingen zodanig wordt opgetreden dat zij 
van de dienstverleningen zo min mogelijk over-
last ondervinden. Het is daarom niet wenselijk, 
de projectverschaffers (tenzij zij te kennen 
geven daartoe van harte bereid te zijn) op te 
zadelen met een rapportageplicht aan het OM. 
In ons onderzoek bleek dat . ruim de helft der 
ondervraagde contactpersonen (mensen die 
binnen de instellingen zorgden voor de pralc-
tische begeleiding van dienstverleners) het geen 

41 wenselijke zaak vond, te moeten optreden als 
rapporteur aan Justitie. Verder moet volgens 
ons vermeden worden, dat de projectplaatsen 
steeds door verschillende personen met ver-
schillende functies worden benaderd. Liever 
moeten zij steeds benaderd worden door en 
zich kunnen wenden tot een vertrouwde en 
ervaren figuur, bijv. de dienstverleningscoordi-
nator. 
Uit het onderzoek bleek, dat er tot nu toe 
voldoende en geschikte projectplaatsen te 
vinden waren en dat slechts ad hoc-pogingen 
worden ondernomen, de adressenbestanden 
uit te breiden. Toch was bij de eindevaluatie 
de grootste zorg voor de toekomst, dat er te 
weinig geschikte projecten gevonden zullen 
worden. Niet alleen in het gevangeniswezen, 
ook bij de dienstverlening dreigt er dus een 
`capaciteitSprobleem'. Een actief werven van- 
uit de projectenbanken is daarom aan te raden, 
o.a. door (meer) aansluiting te zoeken bij vrij-
willigerscentrales e.d. 

4.11. Maatschappelijke acceptatie 
Het gegeven, dat er tot nu toe in de samen-
leving voldoende projectplaatsen werden gevon-
den, is een aanwijzing voor de maatschappelijke 
acceptatie van dienstverlening. Dit mag echter 
niet leiden tot een al te groot optimisme voor 



de toekomst. Het is nl. niet uitgesloten dat een 
aantal instellingen die bij het huidige econo- . 
mische ongunstige klimaat wel bereid zijn om 
dienstverleners op te nemen, daartoe minder 
gemakkelijk bereid blijken wanneer het weer 
meer voor de wind gaat. Anderzijds zal tegen 
die tijd, met een daling van de werkloosheid, 
de concurrentie van `gewone' vrijwilligers ge-
ringer worden, hetgeen de kansen voor dienst-
verleners weer verruimen zal. 
Berichten over dienstverlening in de pers zijn 
over het algemeen gunstig. Len uitzondering 
op dit punt betreft de positie van de nabe-
staande(n) van een (verkeers)slachtoffer, 
waaraan reeds in 2.4 werd gerefereerd. In de 
toekomst zou door de leden der rechterlijke 
macht wellicht meer rekening kunnen worden 
gehouden met de gevoelens van deze emotio-
neel zo nauw bij de strafzaak betrokkenen, 1  
zowel in het belang van deze mensen zelf, als 
om de maatschappelijke acceptatie van de 

42 	dienstverlening niet in gevaar te brengen. In 
het arrondissement Alkmaar is het reeds ge-
bruikelijk dat de Officier van Justitie, alvorens 
de strafeis vast te stellen, een onderhoud heeft 
met de slachtoffers van (ernstige) delicten of-
wel met hun nabestaanden. Volgens de werk-
groep `Justitieel beleid en slachtoffers' (de 
commissie-Vaillant) zijn er gevallen waarin het 
wenselijk is dat het OM eigener beweging con-
tact opneemt met het slachtoffer of diens 
nabestaanden, ook wanneer deze(n) niet uit-
drukkelijk om informatie heeft/hebben ver-
zocht. In het bijzonder denkt de werkgroep 
aan delicten, waarbij doden zijn te betreuren 
of zwaar lichamelijk letsel is toegebracht of 
waarover ernstige commotie is ontstaan. 
Tot slot zij er op gewezen, dat het voor de 
maatschappelijke acceptatie wellicht van belang 
is, bij bepaalde categorieOn van daders/delicten 
in het geheel geen dienstverlening te overwegen. 
Uit het onderzoek kwam al naar voren dat ver-
scheidene rechters en officieren geen dienst-
verlening overwegen bij zware geweldsdelicten 
en (hard)drugsdelicten. Ook bestaat in het 
algerneen reeds de neiging, dienstverlening niet 
in de plaats van een lange vrijheidsstraf (c.q. 

Voor een themanummer van Justitiele Verken- 
ningen over Slachtofferhulp zie nr. 6,1983. 



als reactie op een buitengewoon ernstig ver-
grijp) te doen plaatsvinden. 

5. Slot 
Dienstyerlening biedt de mogelijkheid, een 
adequate reactie te geven op een (ernstig) 
misdrijf, zonder de dader(s) uit de samen-
leving weg te halen. Mogelijk vormt het succes 
van de dienstverlening een aanzet tot verder 
experimenteren, ook met nieuwe vormen van 
`anders afdoen'. We denken aan schadevergoe-
dingsregelingen, slachtofferhulp, leerprojecten 
(ook voor volwassenen) en dergelijke moge-
lijkheden, waarvoor met name de reclassering 
zich de laatste tijd sterk maakt. 

Voorlopig echter is het wachten op de opname 
van dienstverlening in de strafwet. In afwach-
ting daarvan wordt zij in alle Nederlandse 
arrondissementen op steeds grotere schaal 
toegepast. Dit is een ontwikkeling die enerzijds 

43 van harte is toe te juichen, anderzijds echter 
vanwege haar voorlopige karakter en de vrij-
blijvendheid van de richtlijnen, toch ook enige 
zorgen baart. Bij een voorlopig toelaten van 
(grote) arrondissementale verschillen komen 
nl. niet alleen rechtszekerheid en rechtsgelijk-
heid in gevaar, maar zal het bovendien in de 
toekomst moeilijker zijn, de eenmaal gevestig-
de gewoontes weer ongedaan te maken. Er is 
derhalve dringend behoefte aan een degelijke 
overgangsregeling, vooral op het punt van de 
organisatie. 

Het is te hopen dat die regeling met spoed 
getroffen wordt en binnen afzienbare tijd 
gevolgd wordt door (ten eerste) de definitieve 
wettelijke regeling en (ten tweede) duidelijk 
geformuleerde richtlijnen ten behoeve van het 
OM. Aileen op die manier zal de introductie 
van dienstverlening een definitieve stap voor-
waarts in de ontwikkeling van het Nederlandse 
strafrecht kunnen betekenen. 
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Dienstverlening 

door prof. mr . Th. W. van Veen* 

1. Alternatieve karakter 
Dienstverlening is de enige alternatieve straf 
waarmee de commissie is gekomen die belast is 
geweest met het zoeken naar alternatieven voor 
de vrijheidsstraf. Vooruitlopend op een nadere 
wettelijke regeling is sinds 1980 met die dienst-
verlening geexperimenteerd, aanvankelijk door . 
daarvoor aangewezen arrondissementen, later 
ook in andere. Enkele brieven van de minister 
dienden als grondslagen. Vanaf augustus 1983 
werd 150 uur dienstverlening als maximum 
beschouwd (Circulaire, 11-8-'83), terwijl de 

47 minister van justitie die prestatie gelijkstelde 
met maximaal drie maanden vrijheidsstraf. Dat 
betekende dat hogere straffen volgens de minis-
ter niet door dienstverlening konden worden 
vervangen. Daarbij is de straf, die zou worden 
opgelegd, de maatstaf, en niet de straf, die op 
het feit is gesteld. 
Er heeft aanzienlijk verschil van mening be-
staan over het karakter van de alternatieve 
sanctie. Was het de bedoeling om anders dan 
met vrijheidsstraf te straffen? Of was het de be-
doeling anders dan met straf op het plegen van 
delicten te reageren? Anders gezegd, zou de 
dienstverlening tot uitbreiding van het sanctie-
pakket leiden of tot inkrimping van het aantal 
strafvervolgingen. Is de dienstverlening bedoeld 
om een dader uit de gevangenis te houden of is 
zij bedoeld om hem een strafvervolging te bespa-
ren? (Dienstverlening, 1978) 
Die knoop is niet doorgehakt toen de minister 
besloot ruimte voor experimenten te scheppen 
(Brief aan P.G.'s, 20-11-'79). Maar in de twee 
varianten, waarmee in hoofdzaak is geexperimen-
teerd, ziet men de beide opvattingen terug. 
Waar de rechter de dienstverlening uitspreekt 
is er sprake van een straf. Waar de 0.v.J. op 
voorwaarde van dienstverlening afziet van ver- 
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dere vervolging wordt de verdachte tenminste 
een veroordeling bespaard. 
Omdat de procedure, waaraan de rechter zich 
moet houden, tot in details in de wet is vast-
gelegd zaten er aan het zogenaarnde `rechterlijk 
model' meer haken en ogen dan aan het 'offi-
ciersmodel'. 
Voorwaardelijk seponeren kon de 0.v.J. reeds 
en over de voorwaarden, die hij daarbij stelt, 
laat de wet zich niet uit (art. 242-244 Sv.). 
Het rechterlijk model dwong de rechter tot een 
soort twee-fasen proces waarop het Wetboek 
van Strafvordering niet is afgestemd. Het gal 
daardoor meer problemen van juridisch-tech- 
nische aard. In sommige arrondissementen zijn , 
met beide modellen proeven genomen, in 
andere is maar met een model ervaring opge-
daan. 
Echter ook in het officiersmodel moet wel 
vaststaan, dat een strafbaar feit door de ver-
dachte is gepleegd en dat wegens dat felt het 
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	opleggen van een vrijheidsstraf verwacht mag 
worden bij verdere vervolging. Aangenomen 
wordt, dat de 0.v.J. geen aanbod tot dienst-
verlening zal mogen aanvaarden als hij de feiten 
niet bewezen acht en als de verdachte die fei-
ten niet heeft bekend. Ook in het officiersmodel 
krijgt de dienstverlening dus het karakter van 
een sanctie. 	• 
Haar lag dan ook een struikelblok voor de re-
classering, die zich tot taak stelde hulp aan ver-
dachten te bieden.en voorlichting over hen te 
geven. De reclassering achtte zich niet geroepen 
sancties te helpen toepassen. Te minder waar 
het toepassen van sancties impliceert dat er 
wordt gecontroleerd en gerapporteerd, twee 
activiteiten die de reclassering moeilijk te ver-
enigen achtte met een op het creeren van een 

• vertrouwensrelatie met de verdachte gebaseerde 
hulpverlening (Van Haaren, 1981). 
Wel sprak het de reclassering aan dat dienst-
verlening de vrijheidsstraf terugdrong. Voor 
vele reclasseerderS behoeft het immers nauwe-
lijIcs toelichting dat de vrijheidsstraf `niets op-
lost' en dat een client zelden beter wordt door 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Slechts 
zelden wordt in een voorlichtingsrapport gead-
viseerd zo'n stral op te leggen. Dat is niet zo 
onbegrijpelijk omdat aan de wetshandhaving 
en de generale preventie nauwelijks enige plaats 
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is ingeruimd in het stramien van op de indivi-
duele verdachte betroklcen hulpverlening. 'Toen 
het experiment van stapel liep werd de organi-
satie van de dienstverlening dan ook niet aan de 
reclasseringsinstellingen maar aan de reclasse-
ringsraden toevertrouwd. 
Het alternatieve karakter van de dienstverlening 
en de wens om allerlei varianten een kans te 
geven, verhinderden dat of het OM, of het de-
partement van justitie de dienstverlening als 
hun taak gingen opvatten. Immers dan zou 
niemand meer hebben kunnen volhouden dat 
de dienstverlening geen straf was. 
In werkelijkheid werd de dienstverlening wel 
een straf. En dat had het merkwaardige gevolg 
dat de daartoe niet uitgeruste reclasserings-
raden de executeurs werden van de nieuwe 
sanctie. Om die taak naar behoren te verrichten 
was wel de goede wil aanwezig. Maar er was 
geen ervaring en er werd nauwelijks personeel 
beschikbaar gesteld. 

2. Idealistische achtergrond 
De dienstverlening heeft een idealistische — 
sommigen zullen zelfs zeggen ideologische — 
achtergrond. Het ging er tenslotte om mensen 
uit de gevangenis te houden. In de jaren na 
1968 stond de vrijheid zo hoog aangeschreven 
dat de vrijheidsstraf een periode van deprecia-
tie doormaakte. De wetshandhaving kon, naar 
velen meenden, wel wat lijden. Het OM meen-
de zelfs dat het seponeren evenzeer tot zijn 
taak behoorde als het vervolgen, ook al koos 
het daarmee .partij voor de plegers en tegen de 
slachtoffers van delicten, die het in de kou 
liet staan. Dat beleid vond instemming in het 
parlement, dat overigens niet aarzelde de ene 
wet na de andere aan te nemen, gesanctio-
neerd met nieuwe strafbepalingen, teneinde 
de naleving af te dwingen. In plaats van de 
verveling en het isolement van de vrijheidsstraf, 
in plaats ook van de geestdodende gevangenis-
arbeid, zou de dienstverlening in en ten be-
hoeve van de samenleving kunnen komen. Een 
dienstverlening, die de verdachte geen relaties 
zou ontnemen, maar relaties zou geven. Een 
dienstverlening, die zinvolle arbeid voor een 
zichtbaar doel ten behoeve van concrete men-
sen zou opleggen. Ook is gedacht aan werk dat 
ten behoeve van het slachtoffer zou worden 



gedaan, waarmee de dienstverlening in het 
teken van het weer-goed-maken en van de des- 
tijds populaire `conflictoplossing' werd geplaatst 
Met de idee dat de dienstverlening in de plaats 
zou komen van de vrijheidsstraf kon niet alleen 
adhesie worden gevonden bij het maatschappe-
lijk werk, ook allerlei min of meer altematieve 
instellingen waren bereid aan de uitvoering van 
die gedachte mee te werken. Zij zouden dat 
niet zijn geweest indien het om een uitbreiding 
van het sanctiepakket zou zijn gegaan. Daarom 
moest de dienstverlening aan de vrijheidsstraf 
worden gekoppeld. Dus get dienstverlening in 
plaats van seponeren en geen dienstverlening in 
plaats van een geldboete. 
Factoren als kosten-besparing en het zoeken 
naar goedkopere vormen van repressie hebben 
bij het invoeren van de experimenten geen rol 
gespeeld. Bovendien was er nog werk genoeg.... 
flat is nog maar vijfjaar geleden. 

50 	3. Modellen en modaliteiten 
Omdat er zo weinig was geregeld en de goede 
tijd voorbij dreigde te gaan is er door reclasse-
ringsraden en -instellingen, door OM en rechter 
gefinproviseerd. Weliswaar werden het officiers-
model en het rechtersmodel onderscheiden. 
Maar die twee modellen werden op verschillen-
de manieren toegepast. Het waren modellen met 
modaliteiten. Waar dienstverlening steeds als 
een reactie op een delict wordt opgelegd, ver-
schillen de beide modellen vooral in de mate 
waarin het opleggen van de sanctie met rechts-
waarborgen is omringd. 
In het officiersmodel zijn die praktisch afwezig 
omdat elke vomi van proces ontbreekt. Ook de 
rechtsbijstand is niet geregeld. De dienstverle-
ning is in dat model een voorwaarde voor niet 
verdere vervolging, die de verdachte kan aan-
nemen of afwijzen. Daarmee is ook meteen 
aangegeven waar het zwaklce punt van dit 
model ligt. Er is in feite sprake van een bestraf-
fing zonder controle, zonder rechtsgeding, 
zonder rechtsbijstand en zonder vonnis. De 

. 0.v.J. neemt de plaats van de rechter in. Dat 
wordt alleen versluierd als de dienstverlening 
direct ten bate van het slachtoffer plaatsvindt. 
Maar daaraan zijn in de praktijk bezwaren ver-
bonden, waarvan een van de belangrijkste is, dat 



het slachtoffer meestal volstrekt niet gesteld is 
op enige relatie met de dader. 
Wel past de dienstverlening in het officiers-
model voorzover zij gelijkt op het opleggen van 
een bijzondere voorwaarde. Immers.andere bij-
zondere voorwaarden, zoals het zich laten op-
nemen in een inrichting ter verpleging, kunnen 
ook door de 0.v.J. worden gesteld als condities 
voor het niet verder vervolgen. Maar die voor-
waarden hebben niet het straf-karakter dat ken-
merkend is voor de dienstverlening. 

In het rechterlijk model kon een modaliteit, 
die het meest voor de hand zou hebben gelegen, 
niet worden geprobeerd: de dienstverlening op-
leggen als straf. Want ook als experiment ging 
het de minister van justitie te ver mensen door 
de rechter een straf op te laten leggen die de 
wet niet kent. Het zou ook onwaarschijnlijk 
zijn geweest dat de Hoge Raad in cassatie een 
dergelijke uitspraak intact zou hebben gelaten. 
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	De cassatie rechter is nu eenmaal niet ingesteld 
om te experimenteren. 
Daarom werd in hoofdzaak gewerkt met uit-
stel van vonniswijzing en met het opleggen van 
dienstverlening als bijzondere voorwaarde bij 
een voorwaardelijke veroordeling. Het meest is 
de weg van het uitstel gekozen. De zaak, waarin 
dienstverlening werd aangeboden, werd aan-
gehouden als de rechter op dat aanbod inging. 
Na voltooiing van de dienstverlening volgde een 
hervatting van de behandeling ter zitting, die 
uitmondde in een vonnis waarbij geen onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf werd opgelegd. Koos 
de rechter voor een voorwaardelijke straf dan 
werd daarbij aangetekend, dat de veroordeelde 
reeds dienstverlening had verricht, zodat ten-
uitvoerlegging van de straf bij recidive achter-
wege zou moeten blijven. 
De bezwaren tegen deze procedure bleken te 
zijn, dat zij tijdrovend was en omslachtig, 
omdat de zaak moet worden aangehouden, zo-
dat er een twee-fasen proces ontstaat bij de 
minder belangrijke zaken, met alle gevolgen 
voor de organisatie van het rechterlijk werk: de 
samenstelling van de rechtbank dient bij de her-
vatting van het onderzoek dezelfde te zijn als 
daarvoor, de verdachte moet twee keer verschij-
nen. Bovendien dreigt het eindvonnis nietig te 
worden als het de bewezenverklaring niet be- 



vat, die in het tussenvonnis is opgenomen waar-
bij tot aanhouding is besloten (H.R. 28-6-'83). 
En tenslotte, de 0.v.J., die bezwaren heeft 
tegen dienstverlening wordt gebloklceerd in het 
gebruik maken van zijn recht van appel). Als het 
eindvonnis wordt gewezen is de dienstverlening 
een voldongen felt. De rechter in hoger beroep 
kan dat niet negeren. Die bezwaren worden 
ondervangen als de dienstverlening als bijzonde-
re voorwaarde wordt opgelegd in een eindvonnis. 
Ook het laatste bezwaar, indien teruninste niet 
tot uitvoering wordt overgegaan als de 0.v.J. 
hoger beroep heeft aangetekend. Maar het — 
niet alleen thebretische — bezwaar tegen dat 
model is dat de dienstverlening primair als straf 
is bedoeld. Waar een grondbeginsel van ons 
strafrecht is dat geen straffen mogen worden 
opgelegd die de wet niet kent (art. 1 Sr.), gaat 
het niet aan de rechters via de bijzondere voor-
waarde de vrije hand te geven. Om te voorko-
men dat de bijzondere voorwaarde als sanctie 

52 	wordt gehanteerd, houdt de Hoge Raad vast aan 
het principe dat zij het gedrag van de veroor-
deelde in de samenleving moet betreffen. Daar-
om heeft de wetgever destijds de opname ter 
verpleging en de schadevergoeding apart in de 
wet opgenomen. Van die twee voorwaarden kon 
immers niet zonder meer worden gezegd dat zij 
op het gedrag in de samenleving waren toege-
sneden (Van Veen, 1974). 

4. Hoe, waar, wanneer? 
Ziet men de dienstverlening als straf dan rijst 
de vraag imam die straf moet worden geplaatst, 
aan welke voorwaarden de dienstverlening moet 
voldoen en wanneer zij voor toepassing in aan-
merking komt. 
De sanctie dienstverlening wordt gekenmerkt 
door het beslag dat op de vrije tijd van de ver-
oordeelde wordt gelegd. In zoverre toont zij 
verwantschap met de weekeind-straf, de korte 
vrijheidsstraf, die in weekeinden tenuitvoer 
wordt gelegd. Zij verschilt daarvan doordat de 
vrijheidsbeneming wegvalt en doordat serieuze 
onbetaalde arbeid wordt verlangd. Dienstverle-
ning is dus een aan een prestatie gekoppelde 
vrijetijdsbeneming. Zij wordt dan ook in uren 
toegemeten en gekoppeld aan een bepaald aan-
gewezen project. 
Omdat dat werk onbetaald moet worden ver- 



richt, heeft de dienstverlening ook jets weg van 
de geldboete. Irnmers of een offer in werk dan 
wel in geld wordt gevraagd maakt niet zoveel 
uit. Van de geldboete verschilt de dienstverle-
ning echter, doordat zij tijd kost en doordat 
zij door de veroordeelde zelf moet worden ver-
richt. De geldboete kan door een ander voor 
de veroordeelde worden betaald. 
Omdat dienstverlening niet binnen het kader 
van een vrijheidsbeneming wordt verricht, heeft 
zij niet het karakter van dwangarbeid, al is dat 
wel betwijfeld (Oomen, 1972). Niet ondenk- 
baar is echter dat de omstandigheden, waaronder 
de vorm waarin de dienstverlening wordt ver-
richt, zodanig zijn dat de dienstverlening de 
dwangarbeid nadert. Daarop dient men derhalve 
bedacht te zijn, omdat het niet de bedoeling is 
via een omweg nieuwe vormen van dwang-
arbeid, vroeger een zware vorm van vrijheids-
straf, in te voeren. De ervaring heeft geleerd, 
dat de meeste projecten bestaan uit het ver- 

53 	richten van weinig eisen stellend onderhouds- 
werk, varierend van schilderen tot schoon-
maken. Ook eenvoudig administratief werk is 
als dienstverlening verricht. 
Aan de te verrichten arbeid dienen enkele eisen 
te worden gesteld. De dienstverlening dient ten 
goede te .komen aan een niet-commerciele instel-
ling. Er dienen garanties te zijn, dat gedurende 
de opgelegde uren inderdaad wordt gewerkt. 
Het werk mag niet ten dienste van de justitie 
of reclassering worden verricht. Hiermee 
wordt voorkomen, dat die belang zouden gaan 
krijgen bij de dienstverlening. Het werk mag 
geen eisen stellen waaraan de dienstverlener in 
redelijkheid niet kan voldoen. De gevraagde 
prestatie dient van de veroordeelde een offer 
te vragen. Het werk mag niet bestaan uit 
arbeid, die zonder dienstverlening door be-
taalde krachten zou worden verricht. De kwa-
liteit van het werk dient door de met de exe-
cutie belaste instantie te worden beoordeeld. 
De gewerkte uren moeten door de `werkgever' 
worden verantwoord. De `werkgever' dient in 
te stemmen met een door de executie autori-
teit te verrichten controle op de werkzaam-
heden. Er dienen regelingen te zijn voor ver-
zekering tijdens het werk, voor ziekteverzuim 
e.d. Kortom, er moet een aantal voorwaarden 
worden opgesteld waaraan de dienstverlenende 



instantie en de executerende instantie zich 
binden bij dienstverlening. 	. 
Wil de dienstverlening als sanctie geloofwaardig 
blijven, dan zal er tevens op moeten worden 
gelet dat de dienstverlener Set in zijn eigen 
omgeving onder leiding van vrienden of beken-
den wordt tewerk gesteld en dat hem geen 
werk wordt opgedragen dat hem bevoordeelt 
boven anderen die niet zijn gestraft. Men moet 
zich bovendien realiseren dat aan dienstverle-
ning in een tijd van werkloosheid bijzondere 
eisen worden gesteld. Het is zelfs de vraag in 
welke mate met dienstverlening kan worden 
doorgegaan als volontairs zich verdringen om 
onbetaalde arbeid te mogen verrichten ten-
einde met enige ervaring gewapend te kunnen 
solliciteren. 

5. Dienstverleningstoemeting 
De dienstverlening mag in de plaats komen 
van een vrijheidsstraf van ten hoogste drie 

54 	maanden. Het moet dus aannemelijk zijn, dat 
de rechter een dergelijke straf onvoorwaardelijk 
wil opleggen. Er is niet voorzien in een be-
paalde omrekeningsmethode. Wel vindt de 
minister dat niet meet dan 150 uur dienstverle-
ning behoort te worden opgelegd. Men kan 
dus wel zeggen dat drie maanden en 150 uur 
de maxima zijn, men kan niet zeggen dat elke 
maand 50 uur waard is. In de praktijk blijkt 
bijvoorbeeld dat dienstverlening in het week-
eind zwaarder valt dan in de week. Ook ziet 
dienstverlening er voor een werkloze anders 
uit als voor iemand die een betrelcicing heeft 
of als zelfstandige zijn brood verdient. Boven-
dien zijn er objecten, die hun eisen stellen. 
Ook voor de dienstverlening geldt, dat bij het 
bepalen van de sanctie gelet moet worden op 
de ernst van de gepleegde feiten en de persoon 
van de dader. Daar komt echter nog bij, dat 
ook de aard van de feiten en het object van 
de dienstverlening mee moeten wegen bij het 
nemen van de beslissing. Het is zeker niet zo, 
dat dienstverlening steeds de voorkeur verdient 
boven vrijheidsstraf. In een aantal gevallen 
vergt de wetshandhaving een vrijheidsstraf, 
omdat de dienstverlening Set hard genoeg is 
of schijnt. Ook de persoon van de dader kan 
beslissend zijn. Hij kan Met plaatsbaar wezen, 
hij kan ongeschikt zijn voor beschikbaar werk. 



Hij kan gezien zijn recidive of gezien eerdere 
ervaringen met dienstverlening niet meer voor 
die straf in aanmerlcing komen. 
In het algemeen kan worden opgemerkt, dat 
dienstverlening meer in aanmerking komt, 
naarmate zij als straf wordt ervaren en minder 
naarmate zij als een soort rechterlijk pardon 
wordt opgevat. Steeds zal de dienstverlening 
afhankelijk blijven van de medewerking van 
instellingen die dienstverleners willen hebben. 
Daardoor blijft de rechter afhankelijk van het 
aanbod. Dat is geen constant gegeven en ook 
dat beihvloedt het beleid. 

Terislotte kan dienstverlening alleen slagen als 
de verdachte de sanctie wil uitvoeren. Daarin 
verschilt zij wezenlijk van de geldboete en van 
de vrijheidsstraf. Maar daarin zit tevens een 
waardevol eigen element. De dienstverlening 
veronderstelt, dat met de veroordeelde een af-
spraak is te maken, waaraan deze zich houdt. 

55 	Zij aanvaardt de veroordeelde als een vol- 
waardige met wie zaken kunnen worden gedaan, 
ondanks de delicten, die hij heeft gepleegd. 
Evenmin als de geldboete en de vrijheidsstraf 
is de dienstverlening een vorm van hulpverle-
ning, al kan een veroordeelde bij de dienstver-
lening zijn gebaat. Dat heeft consequenties 
voor de organisatie van de tenuitvoerlegging. 
De bezwaren van de reclassering om met de 
executie van de dienstverlening te worden be-
last zijn dan ook gegrond. Dat zij over die be-
zwaren wil heenstappen om arbeidsplaatsen te 
behouden is begrijpelijk, maar neemt niet weg, 
dat haar afwijzend standpunt principieel en .  
praktisch het juiste is geweest. De executie 
van de dienstverlening vergt een eigen appa-
raat. De verantwoordelijkheid voor de tenuit-
voerlegging van de straf behoort te liggen bij 
de minister van justitie direct, of via het OM. 
Bij de rechter mag geen twijfel ontstaan om-
trent de wijze waarop de dienstverlening is 
verlopen. Hij heeft recht op door daarvoor 
verantwoordelijke ambtenaren verstrekte in-
formatie. De leemten, die tijdens de experi-
menteerfase op dit punt zijn gebleken, dienen 
opgevuld te worden. Door de `werkgevende' 
instellingen afgelegde verklaringen zijn onvol-
doende. De instellingen zijn niet verantwoor-
delijk voor de executie van de dienstverlening. 



	

• 	6. Wettelijke regeling 
De dienstverlening kan niet zonder wettelijke 
basis (De Beer en Van Kalmthout, 1982). De 

• mogelijkheden zijn beperkt. De wetgever kan 
• kiezen voor een bijzondere voorwaarde, op te 

leggen bij een voorwaardelijke veroordeling. 
Weliswaar gaat het dan om een sanctie. Maar 
die sanctie berust dan tenminste op de wet. En 
in 1983 is in art. 14c Sr. ook reeds het storten 1  
van een waarborgsom — eveneens een sanctie 
— opgenomen (Wet 31 maart, 1983). Dus er is 
thans een precedent. Fraai is dat niet. Bij de 
bezwaren die reeds zijn genoemd komt nog, dat 
aldus een situatie wordt geschapen waarbij de 
voorwaardelijke straf bijzaak kan worden en het 
opleggen van de bijzondere voorwaarde hoofd-
zaak. 
Het verdient daarom de voorkeur de dienst-
verlening als straf in de wet op te nemen. Maar 
het is wel een bijzondere straf. Zij kan alleen 
worden opgelegd als de veroordeelde haar wil 

	

56 	aanvaarden en volbrengen en als er een gelegen- 
heid is om haar tenuilvoer te leggen. Of die er 
is hangt van derden af, die noch door de rechter 
noch door het OM of door de minister van 
justitie kunnen worden gedwongen plaatsen te 
verschaffen. 
Er is nog een complicatie. Voor velen is de 
dienstverlening een alternatief voor vrijheidsstraf. 
De geldboete zouden zij niet graag door dienst-
verlening zien vervangen. Een aantal instellingen 
werken mee aan deze dienstverlening om ver-
oordeelden een vrijheidsstraf te besparen. Zij 
voelen zich niet geroepen mee te werken aan het 
voorkomen van het ondergaan van geldboeten. , 
Daarmee moet rekening worden gehouden. Ook 
al beseft men wel dat de sedert 1983 opgelegde 
hoge geldboetes (art. 23 Sr.) meer dan vroeger 
zullen leiden tot het moeten ondergaan van 
hechtenis wegens niet voldoen van de boete. 
Dat zijn dus geldboetes die op vrijheidsbene-
ming uitdraaien. Tenslotte moet er een garantie 
worden geschapen dat de dienstverlening inder-
daad in de plaats komt van een vrijheidsstraf 
van minder dan drie maanden en niet in plaats 
van lets anders. 
Daarom meen ik, dat er wat voor is te zeggen 
de dienstverlening ook met zoveel woorden als 
alternatieve straf in de wet op te nemen. Be-
paald zou kunnen worden dat de rechter bij het 



opleggen van een vrijheidsstraf van minder dan 
drie maanden de verdachte de keus mag geven 
tussen het ondergaan van deze straf of het ver-
richten van de door de rechter uitgesproken 
dienstverlening. Met dien verstande dat de vrij-
heidsstraf zal worden geexecuteerd in de mate 
waarin de opgelegde dienstverlening niet wordt 
voltooid (Van Veen, 1984). De wet zal het aan-
tal uren dienstverlening dat is toegelaten moe-
ten vastleggen en vermoedelijk ook het aantal 
uren dat minimaal moet worden opgelegd. Ook 
zal eventueel een termijn in de wet genoemd 
moeten worden waarbinnen de dienstverlening 
moet zijn voltooid, terwijl vastgelegd dient te 
worden, dat de dienstverlening pas kan aan- 

. vangen nadat het vonnis in kracht van gewijsde 
is gegaan. Aldus wordt verhinderd dat de appel-
rechter te maken krijgt met een reeds voltooide 
dienstverlening. 
In de Beginselenwet of in een aparte wet zal 
plaats gevonden kunnen worden voor het vast- 

57 leggen van het karakter van de dienstverlening 
en van de voorwaarden waaraan projecten moe-
ten voldoen. Omtrent het apparaat dat de exe-
cutie zal moeten uitvoeren valt op te merken, 
dat het gedecentraliseerd moet functioneren 
omdat de contacten, die voor het uitvoeren van 
de dienstverlening moeten worden gelegd en 
onderhouden, over het hele land verspreid lig-
gen. Degenen, die met de leiding van de controle 
op de dienstverlening zijn belast, zullen in hun 
arrondissement bijzonder goed de weg moeten 
weten. 
Ms zo'n apparaat er niet komt is de kans dat 
de dienstverlening het vertrouwen weet te be-
houden van de rechterlijke macht niet groot. 
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Het wettelijke kader voor 
de dienstverlening 

door drs. A. M. van Kalmthout* 

1. Opmerking vooraf 
Op 2 december 1983 en 8 februari 1984 
werden door de Algemene Reclasseringsver-
eniging themadagen gehouden over de dienst-
verlening. Twee thema's stonden daarbij cen-
traal: de rol van de reclassering en het toekom-
stige wettelijke kader van deze nieuwe sanctie. 
Ten behoeve van deze studiedagen werden twee 
discussienota's geschreven, eindigend met een 
aantal stellingen, die aan de deelnemers werden 
voorgelegd. 
Onderstaand artikel is een bewerking van het 

59 	oorspronkelijke, op het tweede thema betrek- 
king hebbende, discussiestuk. Er aan toege-
voegd zijn de belangrijkste elementen van de 
op die dagen gegeven toelichting en van de naar 
aanleiding daarvan gevoerde discussie. Het stuk. 
werd eveneens bijgesteld en aangevuld op grond 
van informatie, recentelijk verkregen tijdens 
studiereizen naar Engeland, Frankrijk en 
Duitsland. 

2. Inleiding 
Nu de periode van twee jaar, die oorspronkelijk 
was uitgetrokken voor het experiment met de 
alternatieve sanctie `dienstverlening' verstreken 
is en naar verwachting het WODC en de Voor-
bereidingsgroep Experimenten Dienstverlening 
(VED) op korte termijn hun eindrapporten zul-
len publiceren**, zal met name de vraag naar 
het toekomstige wettelijke kader van de dienst-
verlening weer volop in discussie komen. 
Het antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk. 
Niet ten onrechte is het experiment `dienst- 

* De auteur is wetenschappelijk hoofdambtenaar 
strafrecht en strafprocesrecht aan de Katholieke 
Hogeschool te Tilburg en bereidt momenteel een 
proefschrift over dienstverlening voor. 
** Kort no het gereed komen van dit artikel hebben 
beide, zoals bekend, hun eindrapport gepubliceerd. 



verlening', zowel in de fase van voorbereiding 
als vanaf het moment dat het officieel van start 
ging, met de nodige scepsis en kritiek omgeven. 
In het bijzonder de dubbelzinnigheid van de 
term `alternatieve sanctie', het onduidelijke 
karakter van de dienstverlening, alsmede de 
dubieuze praktische en juridische vormgeving, 
werden in de vakpers sterk gekritiseerd. Desal-
nietternin kan warden geconstateerd dat het 
aantal geaccepteerde en met succes volbrachte 
dienstverleningen, in samenhang met het aan-
tal beschikbare projectplaatsen, de verwach-
tingen ver heeft overtroffen. Dit wettigt de 
conclusie van de Minister van Justitie in zijn 
brief van 11 augustus 1983, dat deze wijze van 
strafrechtelijke afdoening moeilijk nog uit ons 
strafrechtelijk (sanctie)systeem is weg te denken. 
Daarentegen lijkt het voorbarig, nu al te spreken 
van een in vrijwel alle opzichten geslaagd expe-
riment. Achter de succescijfers van het aantal 
gerealiseerde dienstverleningen gaat een praktijk 

60 schuil, die nog steeds bijzonder complex is en 
— zoals in een eerdere publikatie werd opge-
merkt — `gekenmerkt wordt door nog onopge-
loste praktische en juridische knelpunten, on-
duidelijkheden, inconsistenties en een diversi-
teit van opvattingen en toepassingen, met alle 
consequenties voor de rechtszekerheid, rechts-
gelijkheid en continuiteit van dien' (De Beer en 
Van Kalmthout, 1982). 
Met name de juridische knelpunten, geconcre-
tiseerd o.a. in een toename en wildgroei van 
(buiten)wettelijke modaliteiten, waarbij tussen 
en binnen de diverse arrondissementen een steeds 
autonomer en in veel gevallen nauwelijks aan 
externe controle onderworpen dienstverlenings-
beleid wordt gevoerd, vragen dringend om in-
grijpen van de wetgever. Met het oog op de 
rechtspositie van de verdachte lijkt het niet ver-
dedigbaar het creeren van een wettelijke regeling 
nog lang(er) uit te stellen. Dit wordt onder-
streept door de inmiddels op gang gekomen 
jurisprudentie over de dienstverlening I . 
Hoe aantrekkelijk een `alternatieve' sanctie als 
dienstverlening in relatie tot de traditionele 
sancties in bepaalde opzichten oak mag zijn, 
de prijs wordt te hoog wanneer in ruil daarvoor 
moeizaam verworven en in — geschreven en 
ongeschreven — rechtsbeginselen verankerde 
waarborgen dienen te warden ingeleverd. Een 



dergelijke deregulering verdraagt de rechtstaat 
niet. 
Voor een belangrijk gedeelte zijn de gesigna-
leerde praktische en juridische knelpunten een 
gevolg van het feit, dat — anders dan bijvoor-
beeld in Engeland en Frankrijk — aan het expe-
riment met de alternatieve sanctie `Dienstver-
lening' geen in al zijn consequenties doordachte 
wettelijke regeling ten grondslag is gelegd. 
Eerst experimenteren en evalueren, dan pas 
legaliseren, luidde het motto van de Coriunissie 
van Andel, de VED, en de Minister van Justitie. 
Een dergelijke strategie heeft zeker aantreklce-
lijke kanten, vooral op het praktische vlak: de 
experimenten kunnen betrekkelijk snel worden 
opgezet, moeizame discussies over het karakter 
van de dienstverlening of `werkstrar worden 
vooralsnog vermeden, een groot aantal modali-
teiten en procedures kan worden beproefd en 
alle knelpunten worden zichtbaar gemaakt. 

• Daar staat tegenover, dat om tot een uiteinde- 
61 lijk goede wettelijke en praktische vormgeving 

te komen, het experiment zelf goed geregeld 
dient te zijn. Dat wil zeggen: consistent opge-
zet, consequent en met voldoende financiele 
en personele ondersteuning uitgevoerd, een-
duidig en uniform in uitgangspunten en doel-
stellingen, en met voldoende variabelen om 
flexibel te kunnen inspelen op de verschillende 
ideeen die er over de toepassing van de alter-
natieve sancties in binnen- en buitenland wor-
den ontwikkeld. Daarbij komt dat het bege-
leidende en evaluerende onderzoek niet door 
de opzet van het experiment in een zodanig 
strak keurslijf mag worden gedrongen, dat op 
essentiele vragen het antwoord uit moet blij-
yen. 
Ook Tak wijst er in zijn noot onder HR 
13-9-1983 (NJ 1984, 151) op dat het ontbre-
ken van een gedetailleerde (wettelijke) rege-
ling, de effecten nadelig kan beihvloeden. 
Voorts noemt hij als bezwaar dat het voorge- • 
stelde kader van het experiment mogelijk te 
zeer het karakter van een laboratorium-opzet 
draagt, hetgeen er in de praktijk toe kan leiden 
dat de grenzen van dat kader verre worden 
overschreden, zonder dat de consequenties 
daarvan voldoende zijn overzien. 
Al eerder heb ik mijn twijfel geuit over de 
vraag of gezien en de opzet en de vraagstelling 



van het WODC-onderzoek en de grote diversi-
teit van de dienstverleningspraktijk, hieruit 
met name op het punt van de juridische vraag-
punten voldoende betrouwbare en handzame 
aanbevelingen zouden kunnen resulteren (Van 
Kalmthout, 1981). 

• Een enkel voorbeeld moge dit verduidelijken: 
Een van de belangrijkste bezwaren tegen de 

diverse `officiersmodaliteiten' is, dat een ver-
dachte onder een zekere druk van verdere ver-
volging eerder tot een bekentenis zal worden 
gebracht, teneinde aldus voor dienstverlening 
in aanmerlcing te kunnen komen. Het betreft 
de vraag of er tangs die weg niet ongewenste 
elementen van de Angelsalcsische 'plea-bargai-
ning' in ons strafrechtelijk systeem dreigen bin-
nen te sluipen. hen vraag van die strekking 
werd wet aan dienstverleners voorgelegd, maar 
in de tot op heden verschenen tussenrapporten 
van het WODC is zij niet meer terug te vinden. 

62 	— In de eindevaluatie is aan Officieren van 
Justitie, rechters, reclasseringsmedewerkers 
en advocaten een vragenlijst toegestuurd, 
waarin onder meer aan de orde werd gesteld 
welke strafrechtelijke modaliteit de voorkeur 
zou verdienen. De respondenten konden daar-
bij echter slechts kiezen uit de modaliteiten 
zoals deze met name door de VED zijn bedacht 
en die passen binnen het huidige (wettelijke) 
kader. Naar de wenselijkheid van toekomstige 
mogelijke modaliteiten als transactie, hoofd- 
of bijkomende straf wordt niet geihformeerd. 
— Aan bovengenoemde respondenten alsmede 
aan de dienstverleners zelf is de vraag gesteld 
hoe zij de dienstverlening zagen: als straf of 
als iets anders. Dat het merendeel der onder-
vraagden dienstverlening blijkt te beschouwen 
als een straf, zegt betrekkelijk weinig, wanneer 
dit strafbegrip niet nader in de vraagstelling is 
gedefinieerd. 
— Het experiment is opgezet vanuit het — on-
voldoende geexpliciteerde — uitgangspunt, dat 
dienstverlening uitsluitend mag worden toege-
past als alternatief voor de korte onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf. Ofschoon er in het par-
lement regelmatig door met name de grote 
partijen op is aangedrongen het experiment 
uit te breiden en dienstverlening ook mogelijk 
te maken als alternatief voor vermogenssanc- 



ties (laatstelijk nog tijdens de UCV-vergadering 
van 12 maart 1984), is hieraan geen gevolg 
gegeven. Ook het WODC-onderzoek laat de 
wenselijkheid van deze uitbreiding vrijwel on-
besproken. Aileen in de eindevaluatie is een 
vraag van die strelcicing opgenomen:. Gezien 
ervaringen in Engeland en Duitsland mag het 
niet verbazingwelckend heten, dat bijna 45% 
van de respondenten van mening is, dat dienst-
verlening ook een geschikt alternatief is voor 
een (hoge) geldboete of een geldboete gecom-
bineerd met een andere, bijv. voorwaardelijke 
straf. Waarom dan ook hiermee tijdens de — 
nog lopende — experimentele periode geen 
ervaringen opgedaan? 

De toenemende tendens strafbare feiten met 
vermogensstraffen te sanctioneren, gepaard 
gaande met het onvermogen van steeds meer 
mensen de opgelegde boetes te betalen, dwingt 
in tal van West-Europese landen de wetgever 

63 	ertoe alternatieven te ontwikkelen voor de ver- 
vangende hechtenis. Deze kan immers vanwege 
een overal nijpend capaciteitstekort bij het 
gevangeniswezen nauwelijks ten uitvoer worden 
gelegd. Een van die alternatieven is de dienst-
verlening, waarmee onder andere in Duitsland 
en Italid wordt geexperimenteerd (Schadler, 
1983; Stile, 1984; Krieg e.a., 1984). Ook in 
Nederland wordt de executie van geldboeten 
en de vervangende hechtenis steeds problema- 
tischer (Blonk, 1982; Tak, 1982; Schaffmeister, 
1984; Corstens, 1984). De in 1981 en 1984 
verschenen nota's over de capaciteitsproblemen 
bij het gevangeniswezen schatten het tekort 
aan celruimte voor de executie van de vervan-
gende hechtenis op ruim honderd. Het valt niet 
te verwachten dat de — vooral op een verrui-
ming van de verhaalsmogelijkheden gerichte 
voorstellen van de werkgroep executie geld-
boeten, een afdoende antwoord op dit probleem 
zullen bieden. Ook andere wegen zullen moeten 
worden ingeslagen. Vandaar dat niet alleen in 
de vakliteratuur maar ook in het parlement 
aangedrongen is op uitbreiding van het experi-
ment `Dienstverlening' tot de vervangende 
hechtenis (Handelingen, 1984 — UCV 33 en 
Handelingen, 1984 — UCV 67). Ondanks toe-
zeggingen van de kant van de Minister is deze 
modaliteit onbeproefd gebleven. Evenmin is 



de vraag naar de wenselijkheid en praktische 
mogelijkheden van deze toepassing van de 
dienstverlening in het WODC-onderzoek opge-
nomen. 
Bovenstaande punten zijn in de literatuur niet 
onbesproken gebleven. Omdat deze punten in 

• het WODC-onderzoek slechts zijdelings aan de 
orde zijn gekomen, kan slechts ten dele worden 

• geput uit gegevens van het experiment zelf. 
Gegevens ontleend aan ervaringen in het buiten-
land zullen het beeld completeren. 

3. Centrale vraagpunten 
In een twaalftal, aan het slot van dit artikel 
opgenomen stellingen, heb ik de kempunten 
neergelegd, waarop naar mijn mening de dis-
cussie over de toekomstige wettelijke inkadering 
van de dienstverlening zich zou moeten concen-
treren. Deze stellingen vormen een samenhan-
gend geheel en dienen dan ook in hun onderling 
verband te worden bezien. Over de eerste tien 

64 	stellingen is tijdens de ARV-studiedagen een 
duidelijke — positieve — uitspraak door de aan-
wezigen gedaan. Stelling 11 en 12 zijn een resul-
tante van de discussie zelf en konden niet meer 
ter stemming worden voorgelegd. 
Aan deze stellingen gaat — in de paragrafen 
4 t/m 7 — een besprelcing vooraf van de twee 
vragen die naar mijn tnening van doorslag- 
gevende betekenis zijn en als het ware het fun-
dament vonnen waarop de stellingen zijn ge-
baseerd: 
1. Wat is het karakter van de dienstverlening: 
(werk)straf of hulpverlening? 
2. Wat zijn de bezwaren tegen de huidige juri-
dische vormgeving, in het bijzonder t.a.v. de 
onderscheiden modaliteiten binnen het zoge-
heten `officiere- c.q. crechtersmodel'? 
In paragraaf 8 zal vervolgens worden ingegaan 
op een aantal uitgangspunten en randvoor-
waarden die aan het experiment `Dienstverle-
fling' ten grondslag zijn gelegd en in de literatuur 
en in de praktijk niet onomstreden zijn geble-
ven. Daarbij staan met name de volgende vragen 
centraal: 
3. Dient de dienstverlening uitsluitend toege-
past te worden als altematief voor de onvoor-
waardelijke principle vrijheidsstraf, of kan zij 
ook fungeren als alternatief voor andere sane-
ties, zoals met name de (forse) geldboete, ver- 



vangende hechtenis of ontzegging van de rij-
bevoegdheid? 
4. In hoeverre zijn naast de instemming van de 
verdachte ook diens initiatief en bekentenis 
noodzakelijke voorwaarden om voor dienstver-
lening in aanmerlcing te komen? 	- 
5. Wat is het maximum aantal uren, dat kan 
worden opgelegd en binnen welke periode die-
nen de dienstverleningswerkzaamheden te wor-
den verricht? 
6. Volgens welke berekeningsmaatstaf dient de 
omvang van de dienstverlening te worden be-
paald? Hoe komt dit in het vonnis tot uitdruk-
king? 
7. Welke procedure dient er te worden bewan-
deld bij geheel of gedeeltelijk niet-uitvoeren 
van de dienstverlening? 
8. Is dienstverlening een afdoende mogelijkheid 
om de korte vrijheidsstraffen te vervangen? 

4. Het karakter van de dienstverlening: 
65 	werkstraf of hulpverlening? 

De centrale vraag bij het fenomeen `dienst-
verlening' was en is: Welke plaats neemt zij in 
of dient zij in te nemen binnen het sanctie-
arsenaal? Is het materieel gezien primair een 
straf met in het gunstigste geval hulpverlenings-
aspecten of staat het — in zekere zin gedwon-
gen — behandelings- c.q. hulpverleningskarakter 
voorop? 
Deze vraag heeft ook in Engeland bij de invoe-
ring van de Community Service Order (CSO) 
geruime tijd gespeeld en de opstelling van 
rechterlijke macht en reclassering lange tijd 
sterk beihvloed. Thans wordt het strafkarakter 
vrijwel niet meer betwist. Naar mijn mening 
ook terecht. Iedere strafrechtelijke sanctie, 
ongeacht of deze direct wordt opgelegd of 
met een ingrijpender en zwaardere strafrech-
telijke sanctie als dreigend altematief `vrij-
willig' wordt overeengekomen, ongeacht of 
deze wordt toegepast door een 0.v.J . of den 
rechter, ongeacht of ze volgens formeel 
wettelijke criteria al dan niet als straf wordt 
gekwalificeerd, iedere sanctie die binnen 
het strafrechtelijk kader wordt toegepast, is op 
zich moeilijk anders te duiden dan als een 
negatieve reactie op als negatief gekwalificeerd 
menselijk gedrag (het strafbare feit). Daarbij is 
niet essentieel voor het strafsanctiebegrip of 



deze reactie door officials uit het strafrechtelijk 
systeem plaatsvindt met leedtoevoeging als 
primair doel en evenrnin of betrokken verdach-
ten of veroordeelden deze reactie als leed 
(punitief) ervaren, zoals ten onrechte Andre 
de la Porte (1984) in zijn kort geleden ver-
schenen prae-advies voor de Vereniging voor 
de Wijsbegeerte van het recht suggereert. 
Essentieel is slechts, dat een strafsanctie een 
bepericing inhoudt van gedragsalternatieven, 
anders gezegd: een bewuste aantasting betekent 
van betrokkene in een of meer rechtsgoederen, 
welke bevoegdheid exclusief toekomt aan 
officials van het strafrechtelijk systeem. Slechts 
in de door de wet bepaalde gevallen en binnen 
door deze gestelde grenzen mogen deze functio-
narissen van deze bevoegdheid gebruik maken. 
In die zin is iedere strafsanctie in meer of 
mindere mate retributief, maar op zich nog niet 
punitief, in de zin van leedtoevoegend. Leed-
toevoeging immers is slechts een van de moge- 

66 lijke doelstellingen, die aan het opleggen van 
straffen kunnen worden verbonden. Straf en 
leedtoevoeging of leedervaring zijn niet nood-
zakelijkerwijs onverbrekelijk met elkaar ver-
bonden. Zou dit wel zo zijn dan zou ten aan-
zien van de omvangrijke groep dienstverleners, 
die zeggen deze sanctie niet als straf te hebben 
ervaren, geconcludeerd moeten worden dat de 
dienstverlening is mislukt, inuners zijn doel — 
leedtoevoeging — voorbij is geschoten. 
Het centrale uitgangspunt bij de toepassing van 
een strafrechtelijke sanctie is vrijwel altijd de 
ernst van het delict, en zelden of nooit de hulp-
vraag van de client. 
Het delict bepaalt, in samenhang met de om-
standigheden waaronder het is begaan en de 
persoonlijke omstandigheden van de verdachte 
in welk rechtsgoed betrokkene getroffen wordt: 
vermogen, vrije tijd, vrijheid, bepaalde rechten 
etc. Bij hulpverlening gaat het wezenlijk om 
iets anders. Daar staat de client met zijn hulp-
vraag centraal. De taak van de hulpverlener 
daarbij kan globaal omschreven worden als: 
— het inzichtelijk maken van de problematiek 
van de client in al zijn facetten; 
— het bijstaan van de client, opdat deze zelf in 
vrije wil zijn keuze kan bepalen; 
— het aanreiken van middelen, waardoor deze 
keuze gerealiseerd kan worden. 



Daartegen afgezet, is het onwaarachtig de 
dienstverleningssanctie voor te spiegelen als 
vorm van hulpverlening ten behoeve van con- 

• flictoplossing of jets dergelijks. DienStverlening 
op zich sluit — zoals in veel gevallen de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf wel doet hulpver-
leningsmogelijkheden niet uit, maar is zelf 
geen vorm van hulpverlening! In feite is er 

• sprake van een strafsanctie, d.w.z. een sanctie 
met primair een retributief karakter, die anders 

• dan een strafrechtelijke maatregel slechts mag 
worden opgelegd als feit en strafbaarheid be-
wezen zijn. In dat opzicht ontbeert ook de 
dienstverleningssanctie het element `vergelding' 
met. `Vergelding' echter niet in de betekenis 
van negatieve leedtoevoeging, maar van posi-
tieve vereffening. 
Het is een straf, die de betrokkene ernstig in 
zijn vrijheid beperkt en die van hem een inten-
sieve inzet vraagt. Terecht stelt Van Veen, dat 
zij daarin — mede omdat zij over een zekere 
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	periode ten uitvoer moet worden gelegd — 
gelijkt op een vrijheidsstraf, de geldboete en 
op ontzegging van bepaalde rechten (Van Veen, 
1983). Het is dus een straf, die zich echter van 
met name de gevangenisstraf in positieve zin 
onderscheidt, doordat bij deze vorm van vrij-
heidsbeperking het aan de vrijheidsbeneming 
inherente negatieve en uitstotende stigma ont-
breekt. 
Positief onderscheidt deze strafsanctie zich 
van andere straffen ook in die zin, dat aan 
haar een — ook als zodanig door de meeste 
dienstverleners ervaren-positieve doelstelling 
is gekoppeld: het laat de mogelijkheid open 
tot herstel van een verstoorde relatie en tot 
abstracte en soms ook concrete conflictoplos-
sing. Daarbij wordt een sterk appel gedaan op 
de eigen verantwoordelijkheid van betrokkene. 
Alleen met zijn instemming en medewerking 
kan de sanctie worden ondergaan. Op een zin-
voller wijze dan te doen gebruikelijk, worden 
verdachte en samenleving bij het strafproces 
en bij de strafvorming betrokken. 
Deze positieve aspecten, door Morgan, in na-
volging van de Advisory Council (1970) en 
Young (1979) het vergoedings- en vormings-
aspect genoemd, ontnemen aan de dienstverle- 



ning het retributieve* karakter niet (Morgan, 
1983). In het meest gunstige geval onthouden 
zij haar het vaak negatieve, zinloze, abstracte 
karakter van de traditionele straf. Dat maakt 
deze sanctie ten opzichte van de klassieke 
straffen zo uniek en ontnisbaar. Dat is ook de 
be tekenis die aan het adjectief 'alternatier 
moet worden toegekend: `altematief niet in 
de betekenis van tuitenstrafrechtelijk' maar 
van `andersoortig', `niet-traditioneel'. Het is 
een contradictio in terminis te spreken van een 
`alternatieve' sanctie in de zin van `niet-straf-
rechtelijk' wanneer deze sanctie binnen het 
strafrechtelijk kader wordt toegepast. De enige 
modaliteit, waarin de dienstverlening met enig 
recht als buitenstrafrechtelijke — diversionele — 
reactie kan worden getypeerd, is het onvoor-
waardelijk sepot in het model Hulsman (Dienst-
verlening, 1978). In de praktijk blijkt deze 
echte `alternatieve' afdoening echter weinig 
levensvatbaar. 

68 	Ook de praktijk verschaft voldoende indicaties 
voor de stelling, dat de dienstverlening dient 
te worden beschouwd als een strafsanctie. Hoe 
men over de binnen sommige arrondissementen 
ontwikkelde praktijk ook mag denken, gecon-
stateerd kan worden dat: 
— ± 62% van de dienstverleners de dienstverle-
ning als een straf hebben ervaren, zij het met 
erkenning van genoemde positieve aspecten; 
— ± 65% van de overige respondenten uit het 
WODC-onderzoek de dienstverlening als een 
straf ziet. Dit percentage ligt feitelijk nog hoger, 
oinclat de 7% die dienstverlening als een vorm 

, van `wiedergutmachung' en de 16% die haar 
als een vorm van resocialisatie voor betrokkene 
beschouwt, kennelijk van een beperkter straf-
begrip uitgaat dan hierboven is aangegeven; 
— in vrijwel alle arrondissementen heel duidelijk 
een directe relatie wardt gelegd tussen de zwaar-
te van het delict en het strafrechtelijk verleden 
van de verdachte enerzijds en de duur (zwaarte) 
van de dienstverlening anderzijds; 
— in veel gevallen na voltooiing van de dienst-
verlening nog slechts een symbolische straf of 
proeftijd wordt opgelegd, ter vermijding van het 
risico van een dubbele bestraffmg; 

* W Duk. Maatstaven voor beoordcling van sancties. 
Ars Aequi, mei 1981. 



— niet-nakoming van de dienstverlening vrijwel 
altijd tot gevolg heeft, dat alsnog wordt over-
gegaan tot het opleggen van een traditionele 
straf. Vandaar dat de rechterlijke macht zo 
zwaar aan het controle-aspect tilt; 
— in een aantal arrondissementen — al dan niet 
uitdrukkelijk — een onderscheid wordt gemaakt 
in duur van de dienstverlening of omvang van 
de maximaal te vervangen vrijheidsstraf tussen 
verdachten met en verdachten zonder werk; 
— vrijwel alle arrondissementen de verhouding 
150 uur dienstverlening versus zes maanden 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf te disproportio-
neel vinden en Uwe' de bovengrens van 150 uur 
verhogen of de bovengrens van zes maanden ver-
lagen; in deze laatste zin is ook de ministeriele 
richtlijn in augustus vorig jaar aangepast; 
— in een aantal arrondissementen vrij stringent 
wordt vastgehouden aan het uitgangspunt dat 
DV Oen alternatief mag zijn voor andere straf-
sancties dan onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
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	Daarvoor wordt dienstverlening blijkbaar als een 
te ingrijpende sanctie beschouwd; 
— er een opmerkelijke verschuiving plaatsvindt 
van het officiersmodel naar het rechtersmodel, 
gebaseerd op de overweging dateen zo ingrij-
pende sanctie niet zonder proces mag worden 
opgelegd. 

Bovenstaande leidt tot de enige conclusie, dat 
de dienstverleningssanctie dient te worden be-
schouwd en in ons strafrechtelijk systeem dient 
te worden geihcorporeerd als strafsanctie, zij 
het uiteraard met behoud van haar specifieke, 
positieve eigenschappen. 
Voor de verdachte heeft dat als consequentie 
dat hij aanspraak kan blijven maken op de 
waarborgen die de Strafwet, de Grondwet,.het 
Verdrag van Rome en he Verdrag van New 
York aan het opleggen van straffen verbinden; 
voor de wetgever heeft dat als consequentie, 
dat aan een wettelijke regeling op zo kort moge-
lijke termijn niet kan worden ontkomen (zie 
blz. 18). Het merendeel van de thans toege-
paste modaliteiten kan een toetsing aan deze 
wetten en verdragen niet doorstaan. 

5. De verschillende modaliteiten: officiers-
versus rechtersmodel 
Door de VED en de toenmalige Minister van 



Justitie De Ruiter, is bij de start van het expe-
riment dienstverlening, vooral uit tactische en 
praktische overwegingen het karakter van deze 
`alternatieve' sanctie bewust in het midden 
gelaten. `Dienstverlening' zo heette het 'is geen 
straf maar moet worden beschouwd als een 
mogelijkheid voor de hulpverlening om in een 
vroeg stadium van het strafproces een andere 
vorm van conflictoplossing te realiseren' 2 . In 
de Eerste Kamer verwoordde de Minister van 
Justitie het aldus: `Dienstverlening is geen 
straf. Ze wordt immers niet door de straf- 
rechter opgelegd. Ze berust op een overeenkomst 
tussen dader en OM, die de grondslag vormt 
voor een al dan niet voorwaardelijk sepot' 3 . 
'Hier is dus niet berechting van strafbare 
feiten aan de orde' want 'de uitoefening van . 
deze bevoegdheden leidt er juist toe dat geen 
berechting van het strafbare feit plaatsvindt 
en is dus zelf niet te zien als een vorm van 
rechtspreken' 4. 

70 	Kortom als een sanctie, ook al is deze mate- 
rieel gezien een straf, formeel niet als 
zodanig wordt benoemd, is er gen strijdigheid 
met het legaliteitsbeginsel van art. 1 Sr. en Sv., 
is er goon strijdigheid met de artikelen 16, 113 
en 121 Grondwet noch met artikel 6 van het 
Verdrag van Rome of artikel 14 van het Ver-
drag van New York. 
Dan hoeft aan (een experiment met) een der-
gelijke sanctie geen wettelijke regeling ten 
grondslag te liggen zoals in Engeland en 
Franlcrijk, maar kan op de wankele basis van 
een brief van de Minister en een nota van de 
Voorbereidingsgroep door iedere 0.v . en 
iedere re chter vrijelijk en naar eigen goed-
dunken worden geexperimenteerd. 
Van die mogelijkheid is dankbaar en ruimschoots 
gebruik gemaakt: Het aantal modaliteiten — 
door de VED beperkt tot zeven - 5  is inmid- 
dels tot boven de 20 gestegen, terwij1 ook de 
wijze waarop deze modaliteiten worden toege-
past, grote verschillen tussen en binnen de 
onderscheiden arrondissementen te zien geeft. 
Het zou te ver voeren om in het kader van dit 
artikel de voor- en nadelen van al deze modali-
teiten en hun verschillende toepassingen in 
extenso te bespreken. Ik zal mij derhalve be-
perken tot de belangrijkste aspecten van de 
twee modellen, waaronder de verschillende 



modaliteiten kunnen worden gerubriceerd, 
het zgn. Officiers- c.q. Rechtersmodel. De 
modaliteit `aanhouding van de gratiebeslissing' 
wordt daarbij vanwege de doorslaggevende rol 
van de rechter onder het rechtersmodel ge-
rangschikt. 

6. Het officiersmodel 
Kenmerkend voor dit model is, dat de beslis-
sing tot dienstverlening genomen wordt door 
een lid van het OM, zonder dat daaraan enige 
vorm van rechterlijke toetsing te pas komt. 
Tot dit model behoren de volgende modali-
teiten: 

1) Onvoorwaardelijk sepot, ongeacht de af-
loop van de dienstverlening (het `vrijwillige', 
diversionele model van Hulsman); 

2) Uitstel van de beslissing tot verder vervol-
gen; 

3) Voorwaardelijk sepot, met dienstverlening 
als enige voorwaarde; 

71 	4) Voorwaardelijk sepot, met dienstverlening 
als den der voorwaarden; 

5) Onvoorwaardelijk sepot, mits dienstverle-
ning slaagt; 

6) Voorwaardelijk sepot, ongeacht de afloop 
van de dienstverlening; 

7) Uitstel kennisgeving, niet verdere vervol-
ging; 

8) Uitstel kennisgeving voorwaardelijke niet 
verdere vervolging; 

9) Kennisgeving niet verdere vervolging; 
10) Kennisgeving voorwaardelijke niet verdere 
vervolging; 
11) Afzien van eis tot onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf mits dienstverlening slaagt; 
12) Afzien van eis tot onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf, langer dan de tijd in voorlopige 
hechtenis doorgebracht, mits de dienstverle-
ning opgelegd als voorwaarde bij de schorsing 
van die voorlopige hechtenis slaagt; 

* 13) Afzien van vordering verlenging lopende 
voorlopige hechtenis; 
14) Afzien van eis tot onvoorwaardelijke geld-
boete, mits dienstverlening slaagt; 
15) Afzien van executie van vervangende hech-
tenis mits dienstverlening slaagt. 

6.1. Voordelen van het officiersmodel 
Ofschoon de praktijk een andere ontwikkeling 



te zien heeft gegeven, was de oorspronkelijke 
bedoeling en verwachting van de Minister en de 
VED, dat de dienstverlening hoofdzakelijk via 
het Openbaar Ministerie tot stand zou komen. 
Dat past geheel in de recente tendens om steeds 
meer strafzaken via een buitengerechtelijke 
procesgang te laten afdoen, teneinde fangs die 
weg de strafrechtspleging te stroomlijnen en 
de nijpende capaciteitsproblemen het hoofd te 
bieden: het OM op de stoel van de rechter 
(Groenhuysen en Van Kalmthout, 1983; Schaff-
meister, 1984; Andre de la Porte, 1984). 
Vow.  de (justitidle) overheid heeft een auto-
nome afdoening buiten geding door het OM, 
of het nu om transactie of dienstverlening gaat, 
stellig veel aantrelckelijke kanten: ambtsedige 
processen-verbaal lijken niet meer nodig, even-
mm als een gemotiveerde beslissing of een — 
aan wettelijke voorschriften gebonden — dag-
vaarding; getuigen en deskundigen hoeven 
niet meer te worden gehoord, lastige bewijs- 

72 	kwesties en aLlerlei soorten verweren kunnen 
worden venneden, (meer) zaken kunnen sneLler, 
efficienter en met minder mankracht en kosten 
worden afgedaan, overbelaste gerechten worden 
aanzienlijk in hun taak verlicht, op de kosten 
voor rechtshulp kan aanzienlijk worden be-
spaard en voor de statistieken kan het aantal 
straffen formeel worden verminderd. Ook voor 
de individuele verdachte kan een `vrijwillige' 
medewerking aan een dergelijke buitengerech-
telijke afdoening van voordeel zijn: de proce-
dure verloopt sneller en anoniemer, er behoeft 
geen aantekening op het strafblad te worden 
gevreesd, het in het openbaar terecht staan 
wordt verdachte bespaard. 

6.2. Nadelen van het officiersmodel 
Tegenover deze voordelen staat een niet gering 
aantal nadelen, deels kenmerkend voor de 
buitengerechtelijke afdoening als zodanig, deels 
specifiek inherent aan bepaalde modaliteiten. 
Ms belangrijkste bezwaar kan worden genoemd 
het feit, dat in ernstige mate afbreuk wordt ge-
daan aan het uitgangspunt dat `waar gesanctio-
neerd wordt, voor de gesanctioneerde waar-
borgen dienen te bestaan voor een juiste rechts-
bedeling' 6 . 1MMeTS: 

— ben juridische procesgang, met de daarbij 
behorende - - door-het Wetboek van Strafvorde- 



ring en een aantal internationale verdragen aan 
de justitiabele gegarandeerde — waarborgen 
ontbreekt: zonder dat het feit en de schuld van 
de dader wettig en overtuigend bewezen zijn, , 
wordt een (zware) sanctie opgelegd, door een 
niet onafhankelijke, niet onpartijdige en niet 
bij (le wet ingestelde rechterlijke instantie. Diens 
beslissing behoeft niet te worden gemotiveerd, 
getuigen en deskundigen niet te worden gehoord. 
— Er is geen sprake van 'fair play', zolang de 
verdachte — hetgeen in het merendeel der ge-
vallen de praktijk is in het onzekere wordt 
gelaten over de sanctie die door de 0.v.J. zal 
worden gedist, wanneer er geen dienstverlening 
tot stand komt of wanneer deze geheel of 
gedeeltelijk mislukt. Verdachte heeft geen 
afdwingbaar recht op deze noodzakelijke 
informatie. 
— Bij de meeste modaliteiten blijft de verdachte 
in onzekerheid over de vraag of de 0.v.J niet 
alsnog tot vervolging zal overgaan. De meeste 

73 	modaliteiten kennen niet zoals art. 74 Sr. en 
255 Sv., een wettelijke regeling die dat belet. 
Dit risico speelt met name bij die modaliteiten 
waarbij de 0.v.J. zich het recht heeft voor-
behouden, ondanks de goede afloop van de 
dienstverlening, alsnog tot vervolging over te 
gaan of waar naast de dienstverlening nog 
andere voorwaarden met een langer lopende 
proeftijd zijn opgelegd (zie HR 13-9-1983, 
NJ 1984,151). Bij hemieuwde kennismaking 
met Justitie in de proeftijd is een dubbele 
bestraffing niet uitgesloten! (zie HR 
13-12-1983, DD 1984,185). 
— Het gevaar is reeel, dat ook de bewijsnormen 
verslappen. Het OM kan gemakkelijk in de ver-
leiding komen, daar waar wegens bewijsdubia 
een onvoorwaardelijk sepot krachtens art. 167, 
lid 1 Sv. op zijn plaats zou zijn, thans een voor-
waardelijk sepot op te leggen. Het OM zal in 
de voorfase van het strafproces steeds meer 
mensen in zijn controlerende greep kunnen 
krijgen. Het risico van een inversieve (aanzui-
gende) werking is des te sterker, wanneer de 
dienstverleningssanctie de plaats gaat innemen 
van een voorwaardelijk sepot of transactie met 
beduidend lichtere voorwaarden. Controle 
daarop is vrijwel onmogelijk. De zogenaamde 
anticipatie van de 0.v.J. op de te verwachten 
sanctie van de rechter (onvoorwaardelijke 



vrijheidsstraf) is een fictie. Deze heeft het 
karakter van een zichzelf vervullende voor-
spelling. ledere legitimerende werking moet 
daaraan worden ontzegd. 
— Verdachte heeft geen rale mogelijkheid om 
tegen een zijns inziens ten onrechte geweigerd 
dienstverleningsaanbod bezwaar of beroep aan 
te tekenen. Evenmin kan hij anders dan door 

• zijn zaak op de zitting te laten komen, een 
naar zijn oordeel onredelijk zwaar aanbod van 

' de kant van de 0.v..1. extern laten toetsen. 
De door de VED genoemde mogelijkheid van 
een bezwaarschrift tegen de dagvaarding is, 
gezien de limitatieve opsomming van de 
gronden in art. 250 lid 5 Sv. niet reed. 
— Afbreuk wordt gedaan aan het beginsel, dat 
iemand voor onschuldig wordt gehouden tot-
dat zijn schuld wettig en overtuigend bewezen 
is. Anders dan bij andere sancties wordt bij 
dienstverlening een bekentenis als voorwaarde 
gesteld. Daarmee worden elementen van het 

74 	Amerikaanse plea-bargainingsysteem* in ons 
strafstelsel geihtroduceerd. Een dergelijke 
voorwaarde verdraagt zich moeilijk met art. 6 
van het Europees Verdrag en met art. 14 van 
het Verdrag van New York, dat onder de mini-
mum garanties voor de verdachte in het derde 
lid onder g noemt: 'not to be compelled to 
testify against himself'. 
— Het officiersmodel vindt mede zijn legiti-
matie in de fictie, dat verdachte 
van bepaalde — wettelijke — rechten afstand 
heeft gedaan. Dat veronderstelt, dat verdachte 
goed geinformeerd en met de nodige zekerheid 
in vrijheid zijn afweging heeft kunnen maken. 
Maar hoe vrij is de verdachte in die keuze, als 
hem door de 0.v.J. noodzakelijke informatie 
wordt onthouden? Hoe reeel is een altematief, 
dat bestaat in een op zichzelf al als straf te 
beschouwen strafzitting, met als bijkomende 
dreiging: een veroordeling door de rechter tot 
een zwaardere straf, waarbij ecn — niet door 
dienstverlening te vervangen — vrijheidsstraf 
niet is uitgesloten, een aantekening op het 
strafblad, mogelijkheid van ontslag etc. 

* Zie bijv.: Plea-bargaining; ed. by W. F. McDonald 
and J. A. Cramer. 
Lexington (Mass), Lexington books, Heath and 
company, 1980. 



• Vrijheid van keuze impliceert tevens 'equality 
of arms'. Daarvan is in deze fase van het proces 
absoluut geen sprake. Anders dan bij een dag-
vaarding wordt een verdachte niet op de hoog-
te gesteld van hem toekomende rechten, zoals 
de mogelijIcheid van juridische bijstand. 
— Modaliteiten als het voorwaardelijk sepot en 
het voorwaardelijk uitstel van de beslissing tot 
vervolging, hebben nog als specifiek bezwaar, 
dat zij slechts zijn gebaseerd op een gewoonte-
rechtelijke praktijk en niet op een hechte wet-
telijke regeling. Formeel laat art. 1 Strafvorde-
ring dergelijke innovaties niet toe. Daarbij doet 
zich de anomalie voor, dat waar de rechter bij 
het opleggen van voorwaarden gebonden is 
aan de regeling van art. 14c e.v. Sr. de Officier 
van Justitie, ofschoon hij zou dienen te anti-
ciperen op de rechterlijke straftoemeting(smo-
gelijkheden), zichzelf een grotere beleidsruimte 
kan toeeigenen dan de rechter. Dan kan het 
gebeuren, dat een dienstverlening, als voor- 

75 waarde bij de voorwaardelijke veroordeling 
door de rechter opgelegd, als 'forced labour' 
wordt getypeerd, terwijl experirnenten met 
deze voorwaarde in het kader van het voor-
waardelijk sepot worden gestimuleerd. 
— Binnen het door de VED gecreeerde kader 
is dienstverlening niet mogelijk als alternatief 
voor de vervangende hechtenis. Daartegen ver-
zet zich art. 1 Sv. en de imperatieve formule-
ring van art. 573 Sv. Via de constructie dat 
het OM toezegt om na een voltooide dienst-
verlening het executiebevel ter verjaring op te 
leggen, wordt geprobeerd de grenzen van het 
experiment te verleggen, omdat, zoals de 
stuurgroep te Zutphen dit formuleerde 'het 
tegenover de desbetreffende verdachten niet 
juist zou zijn hun reele mogelijkheden voor 
het, op een voor hen gunstige manier, afdoen 
van hun strafzaak te onthouden alleen ter 
wille van het zuiver houden van een experi-
ment' (Verslag, 1984). Al kan dit argument 
onderschreven worden, hetis een oneigenlijke 
constructie, waarvan bovendien de toepassing 
te zeer afhankelijk is van de opvattingen van 
individuele Officieren van Justitie. De rechts-
gelijkheid is daarmee niet gediend. 
— Het officiersmodel betekent een verslech-
tering van de procesrechtelijke positie en be-
langen van het slachtoffer. Deze wordt de moge- 



lijkheid ontnomen door voeging in het straf-
proces of door een schadevergoedingsvoor-
waarde bij een voorwaardelijke veroordeling 
op eenvoudige wijze de schade vergoed te 
krijgen. Een schadevergoedingsvoorwaarde, 
opgelegd door het OM zal zelden voorkomen, 
zolang de 0.v.J. de rechtstreekse belang-
hebbende niet van zijn voornemen tot een 
buitengerechtelijke afdoening op de hoogte 
behoeft te stellen. flit is noodzakelijk, wil de 
benadeelde tijdig zijn verzoek om schadever-
goeding kunnen indienen. Art. 12 Sv. zal be-
nadeelde nauwelijks kunnen helpen, wanneer 
de dienstverlening inmiddels is voltooid. Een 
dergelijk beklag zal afstuiten op het ne-bis-in-
idem-beginsel. 

7. Het rechtersmodel 
Kenmerkend voor dit model is, dat de beslis-
sing tot dienstverlening genomen wordt door 
een rechter, hetzij in de fase van het voorbe- 

76 reidend onderzoek, hetzij tijdens het onder-
zoek ter terechtzitting, hetzij in de executie-
fase. Tot dit model behoren de volgende modali- 

. 	teiten: 
1) Schorsing van de voorlopige hechtenis, met 
dienstverlening als voorwaarde; 
2) Opschorting van het bevel tot voorlopige 
hechtenis, met dienstverlening als voorwaarde; 
3) Opheffmg van de voorlopige hechtenis, met 
dienstverlening als voorwaarde; 
4) Uitstel vonniswijzing met strafomschrijving 
(in het proces-verbaal van de terechtzitting of 
bij tussenvonnis) met dienstverlening als voor-
waarde; 
5) Uitstel vonniswijzing zonder strafomschrij-
ving met dienstverlening als voorwaarde; 
6) Voorwaardelijke veroordeling met dienst-
verlening als enige voorwaarde; 
7) Voorwaardelijke veroordeling met dienst-
verlening .als eon der (bijzondere) voorwaarden; 
8) Wijziging van voorwaarden, in het kader van 
een vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke 
veroordeling, met dienstverlening als (nieuwe) 
bijzondere voorwaarde; 
9) Toezegging tot positief gratie-advies, snits 
dienstverlening slaagt. 
Het rechtersmodel is in velerlei opzicht de 
tegenpool van het officiersmodel. Dat is de 
reden, dat sommige arrondissementen van meet 



af aan uitsluitend met modaliteiten uit het 
rechtersmodel hebben willen werken en andere 
— de bezwaren van het officiersmodel steeds 
meer onderkennend — zich tot het rechters-
model hebben `bekeerd'. In de door het WODC 
onderzochte periode van 1-2-1981 tot 1-5-1982 
is ruim tweederde van de dienstverleningen door 
een rechterlijke instantie opgelegd. Ook uit 
evaluatie-onderzoek door het WODC blijkt, dat 
er een sterke voorkeur bij de respondenten be- 
staat voor de rechterlijke modaliteiten. 

7.1. Voordelen van het rechtersmodel 
Op het eerste gezicht lijken de voor- en nadelen 
van het rechtersmodel, afgezet tegen die van 
het officiersmodel, evident. Toch is een nadere 
nuancering hier op zijn plaats. Weliswaar heb-
ben alle rechterlijke modaliteiten met elkaar 
gemeen, dat het altijd een rechter is door wie 
de dienstverlening wordt opgelegd, voor het 
overige verschillen zij onderling in zo'n sterke 
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	mate, dat zij in gezamenlijkheid moeilijk met 
het officiersmodel kunnen worden vergeleken. 
Wanneer wij hier spreken van het rechtersmodel, 
dan bedoelen wij daarmee het rechtersmodel in 
enge zin, dat wil zeggen dat model waarin een 
dienstverlening eerst wordt opgelegd als sluit- 

. stuk van een op tegenspraak gerichte behandelin€ 
ter terechtzitting, waarbij feit en schuld bewe-
zen zijn. Aan die voorwaarde voldoen feitelijk 
alleen de modaliteiten: uitstel vonniswijzing 
met strafomschrijving (4) en de diverse onder 
6 t/m 8 genoemde voorwaardelijke veroorde-
lingsmodaliteiten. Tot het rechtersmodel in 
enge zin behoort ook die modaliteit, waarbij 
dienstverlening als zelfstandige (hoofd)straf 
door de rechter wordt opgelegd. In de experi-
mentele periode kon deze modaliteit niet wor-
den toegepast, omdat daarvoor wetswijziging 
noodzakelijk zou zijn geweest. 
Ten opzichte van het officiersmodel kunnen 
met name de volgende positieve aspecten wor-
den onderkend: 
— Een strafsanctie wordt eerst dan opgelegd, 
nadat door een onpartijdige onafhankelijke 
rechter tijdens een openbare, mondelinge op 
tegenspraak gerichte behandeling, waarbij ook 
getuigen en deskundigen worden gehoord, feit 
en schuld zijn vastgesteld. 
— Het opsporings- en vervolgingsbeleid van 



politic en Justitie blijft aan voortdurende en 
noodzakelijke controle door de rechter onder-
worpen, via openbare toetsing aan geschreven 
en ongeschreven beginselen van behoorlijke 
strafrechtspleging. 
— Er bestaat minder gevaar voor verslapping 
van bewijsnormen bij het OM. Eveneens bestaat 
er minder gevaar voor inversie. 
— Verdachte weet waar hij aan toe is, wanneer 
hij de dienstverleningsmogelijkheid niet accep-
teert of de dienstverlening geheel of gedeeltelijk 
mislukt. 
— Het risico van een dubbele vervolging c.q. be-
straffing is vrijwel uitgesloten. 
— Vermeden wordt het gevaar van plea-bargaining 
— De rechtstreekse belanghebbende wordt niet 
gekortwiekt in zijn mogelijkheden zich in het 
strafproces te voegen en direct of indirect 
(middels een schadevergoedingsvoorwaarde bij 
een voorwaardelijke veroordeling) zijn schade 
op de dader te verhalen. 
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de rechtspositie van de verdachte in diens con-
frontatie met het optreden van de overheid. 
Het rechtersmodel vindt, anders dan het offi-
ciersmodel, zijn grondslag in de juridische nor-
mering van de machtsuitoefening van de over-
heid. 
— In het rechtersmodel is het niet nodig het 
strafkarakter van de dienstverlening te ver-
sluieren. 

7.2. Nadelen van het rechtersmodel ( in enge 
zin) 
Natuurlijk zijn aan dit rechtersmodel ook een 
niet gering aantal nadelen verbonden. Om ons 
tot de belangrijkste te beperken: 
— Een onherroepelijk geworden veroordeling 
leidt volgens de huidige wet op de justitiele 
documentatie altijd tot een strafblad, dat be-
trolckene jarenlang en met soms ingrijpende 
gevolgen van het justitiele documentatie-
register, waarin de beslissingen van de 0.v.J. 
worden opgetekend, achtervolgt: 
— Tegenover het waarborgIcarakter van het 
openbare strafproces staat het strafkarakter. 
Het in het openbaar terecht moeten staan, met 
al de daarbij behorende rituelen, wordt door 
veel verdachten als een (extra) zware straf be-
schouwd. 



— De anonimiteit van de verdachte is in het 
rechtersmodel minder gewaarborgd. 
— Verdachte wordt, zeker als zijn zaak niet 
(versneld) bij de politierechter wordt aange-
bracht, gedurende een (te) lange periode in 
onzekerheid gelaten over de afloop van zijn 
zaak. Zowel vanuit preventief als vanuit 
humaan gezichtspunt, is het tijdsverloop tus-
sen de datum van het delict en die van de uit-
spraak en executie van de straf veel te lang, 
en in ieder geval doorgaans langer dan de meer 
informele afdoening door een Officier van 
Justitie. 
— Een procedure voor de strafrechter is kost-
baar en omslachtig, met name wanneer de 
zaak voor een meervoudige kamer wordt aan-
gebracht, of appel wordt ingesteld. 

7.3. Specifieke nadelen van enkele thans 
toegepaste `rechterkke' modaliteiten 
Binnen het rechtersmodel in ruime zin is in 

79 	de experimentele periode een aantal modali- 
teiten tot ontwikkeling gekomen, waaraan 
zodanige juridische en pralctische bezwaren 
inherent zijn, dat ook hier ingrijpen van de 
wetgever op korte termijn een dringende nood-
zaak is. Ms belangrijkste vermelden wij de 
volgende: 
— De `werkvoorwaarde', opgelegd in het kader 
van de schorsing, opschorting, of opheffing 
van de voorlopige hechtenis verdraagt zich 
niet of nauwelijks met de desbetreffende wet-
telijke regelingen (art. 67a, 69 e.v., 88 Sv.). 
Daarbij komt dat ook bij deze modaliteiten: 
1) geanticipeerd wordt op een fictie, namelijk 
het slechts in te schatten, dus nog onzekere 
oordeel van de rechter, waarbij als `voorschof 
een zware sanctie wordt opgelegd, die weinig 
of niets van doen heeft met de gronden voor 
de voorlopige hechtenis als: voorkomen van 
vlucht, herhaling of verhindering dat de waar-
heidsvinding wordt belemmerd. Schorsing, 
opschorting of opheffing van de voorlopige 
hechtenis worden aldus tot een maatregel 
`sui generis', en zijn slechts schijnbaar een 
alternatief voor de voorlopige hechtenis 7 . Het 
gevaar is niet denkbeeldig dat achteraf ter 
terechtzitting verdachte voor een of meer fei-
ten wordt vrijgesproken of ontslagen van 



rechtsvervolging (Vis, 1980; Van Hecke en 
Van der Laan, 1984); 
2) toezeggingen van de kant van het OM niet 
perse door de reciter ter terechtzitting 
behoeven te worden gefiatteerd 8 ; 

3) het risico van een dubbele bestraffing niet 
is uitgesloten (HR 13-12-1983, DD 1984, 185, 

• 	NJ 1984, 391 m.n. P. J. P. Tak); 
4) er binnen de diverse arrondissementen op 
'het punt van de voorlopige hechtenis zodanige 
uiteenlopende beleidsopvattingen bestaan, dat 
de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid sterk 
onder druk staan (Evaluatiecommissie Voor- , 
lopige Hechtenis, 1982); 
5) inversie niet te vemlijden is. 
— Twijfel bestaat om.  trent de toelaatbaarheid 
van de dienstverlening, opgelegd in het kader 
van een bijzondere voorwaarde bij een voor-
waardelijke veroordeling. Door de VED en de 
Minister van Justitie werd deze modaliteit ten 
sterkste afgeraden omdat een dergelijke voor- 
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aangemerkt. De VED baseerde zich daarbij 
kennelijk op art. 2 van het ontwerp Verdrag 

. van Geneve, dat 'forced or compulsory labour' 
aanwezig acht, indien de veroordeelde 'is placed 
at the disposal of private individuals, compa-
nies, or associations'. Als men inderdaad zoals 
het Hof Den Bosch deed in een sterk gekriti- 
seerde uitspraak van 1974, het adjectief 
'private' synoniem acht met `privaatrechtelijk' 
is dienstverlening bij andere clan overheids-
instellingen 'forced labour'. Deze interpretatie 
heeft echter in de literatuur en rechtspraak 
— terecht — geen navolging gevonden. Erg 
principieel is deze interpretatie overigens niet, 
nu de Minister van Justitie in zijn brief van 
11 augustus 1983 deze modaliteit weer wel 
toelaatbaar heeft geacht, teneinde voor het 
OM de mogelijkheid open te houden tegen een 
opgelegde dienstverlening appel aan te tekenen. 
Opvallend is bovendien, dat in Frankrijk en 
Duitsland — waar men aan dezelfde internatio-
nate verdragen gebonden is — dienstverlening 
als bijzondere voorwaarde bij een voorwaarde-
lijke veroordeling uitdrukkelijk door de wet-
gever in de wet is opgenomen. 
Kan men de dienstverleningsvoorwaarde, op-
gelegd met instemming van de verdachte, moei-
lijk met dwangarbeid op een lijn stellen, dat 



wil niet zeggen dat deze modaliteit — althans 
de wijze waarop zij thans frequent wordt toe-
gepast — niet op ernstige bezwaren stuit: 
— In veel gevallen worden naast de dienstverle-
ningsvoorwaarde nog andere bijzondere voor-
waarden opgelegd. In combinatie met 'de alge-
mene voorwaarde van art. 14a en een proeftijd, 
langer dan de periode waarbinnen de dienst-
verlening moet zijn voldaan betekent dit voor 
de verdachte een lange periode van dreiging en 
onzekerheid. Een dubbele bestraffing is niet 
uitgesloten. Immers: in hoeverre wordt er, 
wanneer het in de proeftijd fout loopt, met de 
reeds voltooide dienstverlening rekening ge-
houden? Hoe kan worden voorkomen, dat ver-
dachte niet opnieuw voor het oorspronkelijke 
feit wordt gestraft? Niet in alle arrondissemen-
ten wordt naast of na de dienstverlening nog 
slechts een symbolische straf of proeftijd op-
gelegd, een oplossing overigens die om pralc-
tische redenen wel verdedigbaar is, maar feite- 

81 	lijk het systeem en grondslag van de voorwaar- 
• delijke veroordeling ondermijnt. Aangezien de 
wet een gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een 
voorwaardelijke gevangenisstraf (nog) niet toe-
laat, is deze modaliteit ook problematisch, 
wanneer naast de dienstverlening nog een of 
meer andere bijzondere voorwaarden worden 
opgelegd. De proeftijd dient dan te worden 
afgestemd op elk dezer voorwaarden, hetgeen 
kan betekenen dat bij niet-nakoming van een 
der andere voorwaarden alsnog tot tenuitvoer-
legging wordt overgegaan, ofschoon de straf — 
de dienstverlening — inmiddels naar behoren 
is vervuld (zie Rb. Breda 19-10-1982, NJ 1983, 
678). 
— Ongeschikt en ook niet in overeenstemming 
met de huidige wettelijke regeling van art. 14a 
e.v. Sr. is deze modaliteit wanneer de dienst-
verlening opgelegd als voorwaarde, feitelijk 
bedoeld is als hoofdsanctie. Bij de voorwaarde-
lijke veroordeling is de voorwaardelijk opgeleg-
de straf de hoofdsanctie. Deze zal niet worden 
geexecuteerd wanneer aan bepaalde voor-
waarden — meestal het gedrag van veroordeelde 
betreffende — wordt voldaan. Dat is wezenlijk 
jets anders dan de praktijk die zich nu lijkt te 
ontwikkelen, waarbij de materiele hoofdsanctie 
(dienstverlening) als bijzondere voorwaarde 
wordt opgelegd en de formele hoofdsanctie 



(de voorwaardelijk opgelegde geldboete of 
vrijheidsstraf) als vervangende straf gaat funge-
ren, wanneer niet aan de voorwaarde is voldaan. 
Een dergelijke ontwikkeling zet het instituut 
voorwaardelijke veroordeling volledig op zijn 
kop. 
Hiermee wil niet gezegd zijn, dat de dienst-
verlening — anders dan de Commissie Alternatieve 
Sancties in haar recente rapport over de voor-
waardelijke veroordeling oordeelt — als bijzon-
dere voorwaarde volledig uitgesloten moet wor-
den. Wanneer er geen sprake is van disproportio-
naliteit tussen de voorwaarde enerzijds en de 
voorwaardelijk opgelegde hoofdsanctie ander-
zijds, wanneer verdachte voldoende zekerheid 
wordt geboden met betrekking tot een even-
tuele `verrekening' van de geheel of gedeeltelijk 
ondergane `werkvoorwaarde' verdient de toe-
passing van de `werkstrar als bijzondere voor-
waarde in bepaalde gevallen stellig overweging. 
En wel als mildere variant van een in de wet 

82 	op te nemen hoofd- of bijkomende straf of als 
een specifiek op de gedragsbeinvloeding gerichte 
voorwaarde. Voorwaarde daarbij is wel dat de 
partiele tenuitvoerlegging wettelijk mogelijk 
wordt gemaakt. 
— Ook de veel toegepaste rechterlijke modali-
teit `uitstel vonniswijzing' is niet vrij van tal 
van (theoretische) juridische en praktische 
problemen. Als belangrijkste praktische bezwa-
ren worden aangemerkt het tijdrovende karak-
ter (er moeten immers altijd twee a drie zit-
tingen gehouden worden) en de onzekerheid 
of bij het eindvonnis de samenstelling van de 
strafkamer nog wel dezelfde zal zijn. 
Problematisch is deze modaliteit ook, wanneer 
niet bij tussenvonnis of in het procesverbaal ter 
terechtzitting — voordat tot het opleggen van 
de dienstverlening wordt overgegaan — een uit-
spraak word t gedaan over formele en materiele 
vragen van artt. 348 en 350 Sv. Ook hier geldt 
dat in veel gevallen verdachte in het ongewisse 
blijft over de straf die zonder dienstverlening 
of na gehele of partiele mislukking van de 
dienstverlening zal worden opgelegd. Niet on-
denkbaar is, dat het misluldcen van de dienst-
verlening bij de uiteindelijke straftoemeting als 
verzwarende factor gaat meespelen. 
Juridisch is deze modaliteit op drijfzand ge-
bouwd omdat zij in wezen een buitenwettelijk 



omgekeerd tweefasenproces introduceert: 
Eerst de hoofdsanctie, dan de bewezenverkla-
ring en vaststelling van strafbaarheid van feit 
en dader. Deze modaliteit staat op gespannen 
voet met de artt. 138, 227 lid 1, 302, 345 
lid 2 en 348-350 en 358 Sv. (HR 28.6-1983, 
NJ 1984, 10). Ook bij deze modaliteit is het 
risico van dubbele bestraffing niet uitgesloten, 
gezien de thans veel gehanteefde praktijk om 
ná voltooiing van de dienstverlening bij eind-
uitspraak alsnog over te gaan tot een voor-
waardelijke veroordeling met lange proeftijd. 
Om dat te voorkomen wordt soms uitgewe-
ken naar de mogelijkheid die de sedert 1 mei 
1983 in werking getreden Wet vermogens-
sancties biedt middels art. 9a Sr., inhoudende 
dat de rechter in het vonnis bepaalt dat geen 
straf of maatregel zal worden opgelegd. Een 
pragmatische oplossing, die zich echter moei-
lijk met de strekking van art. 9a verdraagt. 
Het gevaar van dubbele bestraffing is eveneens 

83 	zeer reeel wanneer gedurende de periode dat 
de zaak om andere redenen dan het verrichten 
van dienstverlening door de rechter is aange-
houden, met toestemming van de 0.v.J. een 
dienstverlening wordt voltooid en de rechter 
zich na heropening van de zaak niet bij dat 
fait accompli wenst neer te leggen. Een enkele 
maal heeft het zich al voorgedaan dat een 
verdachte vervolgens ten tweede male 150 uur 
dienstverlening kon gaan verrichten. Een 
ander bezwaar is, dat een 0.v.J. die het met de 
opgelegde dienstverlening niet eens is, daar-
tegen pas in beroep kan gaan wanneer het 
eindvonnis gewezen is. De dienstverlening is 
dan echter al achter de rug en het Hof kan, 
zelfs al zou het de bezwaren van het OM delen, 
bezwaarlijk alsnog een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf opleggen. Dit alles maakt ook 
deze modaliteit tot een weinig aantrekkelijke 
variant binnen het rechtersmodel. 

8. Overige vraagpunten 
In de voorafgaande paragrafen heb ik uitvoerig 
aandacht besteed aan het (straf)karakter van 
de dienstverlening en aan de voor- en nadelen, 
die naar mijn mening aan het officiers- c.q. 
rechtersmodel verbonden zijn. Hoe essentieel 
deze vraagstukken ook zijn, de discussie over 
een mogelijke wettelijke vormgeving dient 



meer te omvatten. Aan het experiment dienst-
verlening liggen immers diverse uitgangspunten 
en randvoorwaarden ten grondslag, die niet 
onomstreden zijn. Het gaat daarbij met name 
om onderstaande zes vragen, die in de volgen-
de paragrafen nader zullen worden besproken: 
1. Dient de dienstverlening uitsluitend toege-
past te worden als alternatief voor de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf, of kan zij ook fun-
geren als alternatief voor andere sancties, 

.'zoals met name de (forse) geldboete? 
2. In hoeverre zijn naast de instemming van de 
verdachte ook diens initiatief en bekentenis 
noodzakelijke voorwaarden om voor dienstver-
lening in aatunerking te komen? 
3. Wat is het maximumaantal uren, dat kan 
worden opgelegd en binnen welke periode 
moet de dienstverlening worden verricht? 
4. Volgens welke berekeningsmaatstaf dient 
de omvang van de dienstverlening te worden 
bepaald en hoe komt dit in het vonnis tot uit- 

84 	drukking? 
5. Welke procedure dient te worden gevolgd 
bij geheel of gedeeltelijk niet-uitvoeren van 
de dienstverlening? 
6. Is dienstverlening een afdoende mogelijk-
heid om de korte vrijheidsstraffen te vet-
vangen? 

8.1. Dienstverlening uitsluitend een alternatief 
voor de onvoonvaardelilke vrijheidsstraf? 
Evenals bij de CSO (Community Service 
Order) in Engeland, is bij de dienstverlening 
van meet af aan de vervanging van de (korte) 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf het uitgangs-
punt geweest. Dat lag besloten in de opdracht 
aan de Commissie Alternatieve Sancties en is 
zonder veel discussie ook door de VED over-
genomen. Een gefundeerde motivering lag 
aan dat uitgangspunt niet ten grondslag, garan-
ties voor de realisering ervan werden niet ge-
crederd. De feitelijke ontwikkeling in Engeland 
had tot nadenken moeten stemmen: naar schat-
ting in meer dan 50% van de gevallen komt de 
CSO niet in de plaats van de vrijheidsstraf, 
maar fungeert deze als alternatief voor een 
geldboete of voorwaardelijke veroordeling. 
Ook in Nederland lijkt handhaving van dit uit-
gangspunt alleen al op praktische gronden een 
illusie. Het dwingt de rechterlijke macht tot 



fantasie-experimenten en zichzelf vervullende 
schijnredeneringen. Het duidelijkst manifes-
teert zich dat in het officiersmodel, waar ver-
dachte anticipeert op de vermoedelijke eis 
van de 0.v.J., die op zijn beurt weer zegt te 
antidiperen op het vermoedelijke oordeel van 
de rechter. Enige zekerheid omtrent dat 
oordeel ontbreekt echter. Maar ook in het 
rechtersmodel is het een fictie, dat de rechter 
alleen dienstverlening mag opleggen als hij 
anders een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
zou hebben opgelegd. Terecht stelt Van Veen 
in Trema van februari 1983, dat een rechter 
die dienstverlening oplegt, niet voor de vraag 
staat wat hij anders zou hebben gedaan. 
`Serieuze wetgeving kan niet van dergelijke 
art. 24 Sr.-ficties uitgaan. Wat de rechter zou 
hebben opgelegd als hij niet had gedaan wat 
hij deed, gaat niemand iets aan en weet ook 
niemand, ook de rechter zelf niet. In zoverre 
is het experiment een gaaf voorbeeld van zelf- 
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vangenheid waarmee in het parlement soms 
de strafrechtspleging wordt benaderd, onver-
mijdelijk was'. 
In het derde deel van het WODC-onderzoek 
(Bol en Overwater, 1983) wordt de vraag be-
sproken of de dienstverlening wel uitsluitend 
in de plaats is getreden van de onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf en niet ook als alternatief 
voor andere sancties is toegepast. Daaraan ligt 
de — overigens niet geexpliciteerde — voor-
onderstelling ten grondslag dat de dienstverle-
ning op de — abstracte — sanctieladder direct 
onder de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, 
maar boven alle overige strafsancties dient te 
worden gesitueerd. In die visie betekent toe-
passing van de dienstverlening als aliernatief 
voor bijvoorbeeld vermogenssancties, voor-
waardelijke vrijheidsstraffen of oritzegging van 
de rijbevoegdheid per definitie dat er zwaarder 
wordt gestraft. Het WODC-rapport spreekt in 
dit verband van aanzuigende werking in enge 
zin. 
Op grond van het beschikbare materiaal wordt 
vervolgens geconcludeerd dat er geen aanlei-
ding is te veronderstellen dat er gedurende de 
onderzoekperiode in de proefarrondissementen 
van een dergelijke aanzuigende werking sprake 
is geweest. Dienstverlening zou uitsluitend de 



onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben ver-
vangen. 
Om verschillende redenen dient deze conclu-
sie te warden gerelativeerd: De gegevens, waar-
op zij is gebaseerd, betreffen immers slechts 
een relatief klein aantal dienstverleningen en 
hebben slechts betreldcirtg op het eerste jaar 
van het experiment. Met name dit laatste is 
van belang, omdat gaandeweg het experiment 
de dienstverlening iii verschillende arrondisse-
menten een ruimer toepassingsgebied heeft ge-
kregen. Zij is in bepaalde gevallen wel degelijk 
oak toegepast als alternatief voor een voor-
waardelijke veroordeling, een geldboete, ver-
vangende hechtenis of ontzegging van de rij-
bevoegdheid. Dat blijkt oak uit het beschik-
bare statistische materiaal over de gehele 
periode. Wanneer alle in de afgelopen 31/2 jaar 
opgelegde dienstverleningen uitsluitend als al-
ternatief voor de onvoorwaardelijke vrijheids-
straf zouden hebben gefungeerd, dan zou het 
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moeten zijn gedaald. Dit onder de veronder-
stelling dat er geen reden is am aan te nemen 
dat overigens in het vervolgings- en strafvor-
mingsbeleid in de proefarrondissementen ten 
opzichte van de avenge arrondissementen enige 
verandering is gekomen. Geconstateerd kan 
nu warden dater in de proefarrondissementen 
sprake is van een opvallend geringere procen-
tuele toename van het aantal opgelegde onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen dan in de niet-
proefarrondissementen. Zouden alle dienst-
verleningen uitsluitend voor onvoorviaardelijke 
vrijheidsstraffen in de plaats zijn gekomen, 
dan zou op grand van het statistisch materiaal 
in de proefarrondissementen de procentuele 
toename van de onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen aanmerkelijk lager moeten zijn ge-
weest. Er is een duidelijke indicatie dat in 
ruirn 10% van de gevallen de dienstverlening 
als alternatief heeft gediend voor andere sane-
ties dan de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
Uit de statistische gegevens kan zeker niet 
warden geconcludeerd dat de dienstverlening 
volledig in de plaats komt van de onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf. Deze nuancering ont-
breekt bijvoorbeeld in Verhagen (1983). 
Dat de dienstverlening oak is (en wordt) gehan-
teerd als alternatief voor andere dan onvoor- 



waardelijke vrijheidsbenemende sancties, wil 
overigens niet zeggen dat er dus zwaarder wordt 
gestraft. De concrete zwaarte van een straf 
wordt door andere factoren bepaald dan haar 
plaats op de sanctieladder. 
Het uitgangspunt, dat dienstverlening uitslui-
tend mag worden gehanteerd als alternatief 
voor de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf lijkt 
nog meer illusoir nu per 1 mei 1983 de Wet 
vermogenssancties in werlcing is getreden. 
Niet te vermijden is, dat de dienstverlening en 
de geldboete, hetzij als principale straf, hetzij 
in de vorm van een transactie, als alternatieven 
voor de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf met 
elkaar gaan concurreren en als alternatief voor 
elkaar gaan fungeren. 
De vraag is echter of deze ontwilckeling ook 
zo ongewenst is. Waarom zou dienstverlening 
niet ook als een zinvol a1ternatief kunnen wor-
den beschouwd voor een (forse) geldboete, 
een voorwaardelijke vrijheidsstraf of ontzeg- 

87 	ging van de rijbevoegdheid, zeker wanneer het 
de verdachte zelf is die daarom verzoekt? 
Accepteert men dat de verdachte bij de (keuze 
van de) op te leggen sancties in positieve, 
creatieve zin betroklcen wordt, dan gaat het 
niet aan hem deze mogelijkheid te ontnemen 
met als argument, dat dienstverlening een 
sanctie is, op de sanctieladder geplaatst tussen 
de geldboete en de onvoorwaardelijke vrijheids-
straf. Een dergelijke classificatie gaat uit van 
een abstractie, niet van de concrete situatie. 
Beter dan wie ook kan de verdachte zelf be-
palen welke sanctie in zijn concrete situatie• 
de zwaarste is. Om die reden hoeft men er 
m.i. nauwelijks voor beducht te zijn, dat uit-
breiding van de toepassingsmogelijIcheden in 
bovenvermelde zin tot een explosieve toename 
van dienstverleningen zal leiden, die niet meer 
te verwerken zal zijn. De noodzakelijke instem-
ming van de verdachte zal hierbij voldoende 
corrigerend werken. In de meeste gevallen 
zullen vermogenssancties door betrokkenen 

• geprefereerd worden boven de dienstverlening. 
In die gevallen echter, dat verdachte — of de 
rechter — goede redenen heeft om aan die 
dienstverlening de voorkeur te geven, mag het 
niet zo zijn, dat hij eerst moet verzoeken c.q. 
besluiten een gevangenisstraf op te leggen om 



langs die weg weer dienstverlening mogelijk te 
maken. 
Daarbij komt, dat het aantal mensen, dat de 
opgelegde geldboete niet kan betalen, een 
stijgende lijn vertoont. Zij zullen dientenge-
volge vervangende hechtenis moeten onder-
gaan, tenzij ook voor deze vrijheidsstraf — 
zoals in Duitsland — weer altematieven — 
zoals dienstverlening — worden ontwildceld. 
Waarom deze sanctie dan Met rechtstreeks als 
altematief voor de geldboete toegelaten? Dat 
de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf om huma-
nitaire, maar vooral ook om rmancieel-econo-
mische redenen de meest problematische 
sanctie uit ons strafarsenaal is, rechtvaardigt 
niet de stelling dat daarom dienstverlening 
uitsluitend als alternatief daarwoor geschikt zou 
zijn. 
De dienstverlening, meer appelerend aan de 
eigen verantwoordelijkheid van de verdachte 
en gericht op herstel in zo concreet mogelijke 

88 	zin, lijkt in veel gevallen te prefereren boven de 
vaak als zinloos en abstract ervaren andere 
strafsancties. 
Ted opzichte van de (forse) geldboete heeft 
de dienstverlening als voordeel dat ze niet door 
derden kan worden voldaan, niet op de fiscus 
kan worden afgewenteld en niet ook — indi-
rect — onschuldige anderen treft doordat ze 
niet drukt op de gezinsuitgaven. 
Beperkt men het toepassingsgebied van de 
dienstverlening tot de vrijheidsstraffen, dan 
creeert men een sanctie, die vrijwel exclusief 
bestemd lijkt voor hen die voor een geldboete 
niet in aanmerking komen: werklozen, los-
arbeiders, uitkeringsgerechtigden. Ook tier 
geldt, dat dienstverlening sterker stigmatiseert 
naarmate zij exclusief gekoppeld blijft aan de 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In zijn 
gedegen studie over de Community Service 
in de Verenigde Staten stelt Harris het pro-
bleem aldus: 'Community service requirements 
may be imposed as an alternative to, or an 
adjunct of, a sentence to probation, suspension 
of a driver's license, or other penalties now in 
use. They can be particularly appropriate in 
instances in which the seriousness of the offense 
demands some punishment (as apposed to 
letting the offender off 'scot free'), but in 
which neither restrictions nor surveillance 



seem necessary or justified. Especially with 
respect to young offenders, or when super-
vision is nominal, probation may have less 
impact than a penalty that requires the offen-
der to take an active rot' (Harris, 1979). 
Eenzelfde pleidooi kan men ook houden voor 
dienstverlening als alternatief voor ontzegging 
van 'de rijbevoegdheid, vervangende hechtenis, 
voorwaardelijke veroordeling etc. Mits de 
procedure zorgvuldig en met voldoende waar-
borgen voor de rechtspositie van de verdachte 
verloopt, is de vereiste toestemming van de ver-
dachte mijns inziens een afdoende garantie 
dat er niet meer en/of zwaarder wordt gesanc-
tioneerd. 
In zekere zin is de discussie over de vraag of 
dienstverlening at dan niet uitsluitend de on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf dient te vervan-
gen vruchteloos en de beperking tot de on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf slechts schijn-
baar in het belang van de concrete verdachte. 

89 	In veel gevallen is de rechter aangewezen op 
een (on/voorwaardelijke) vrijheidsstraf omdat 
andere — op de abstracte sanctieladder lager 
geplaatste — straffen in dit concrete geval 
onmogelijk zijn (onvermogenden) of oneven-
redig zwaar zouden aankomen. Een voorbeeld 
daarvan is de ontzegging van de rijbevoegd- . 
heid, die zou neerkomen op een beroepsverbod 
of ontslag. Een dergelijke sanctie wordt niet 
zelden als zwaarder ervaren dan een korte vrij-
heidsstraf (Van Veen, 1981; Schaffmeister, 
1982). 
Noodgedwongen — bij gebrek aan voldoende 
alternatieven — wijkt de rechter, niet zelden 
op verzoek van verdachte, uit naar de onver- , 
mijdelijke (on)voorwaardelijke vrijheidsstraf 
(Rb. Utrecht 20-5-1983, NJ 1983, 579). 
Wanneer nu in deze gevallen met instemming 
van de verdachte voor de dienstverlening wordt 
geopteerd, waarvoor is deze dan een substituut: 
voor de geldboete, de ontzegging of voor het 
alternatief daarvoor: de voorwaardelijke of 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf? 
Niet overtuigend is het soms wel gehoorde 
argument, dat dienstverlening als straf sui 
generis op weerstand zou stuiten bij project-
verschaffende instellingen. Ervaringen in 
Engeland, de Verenigde Staten en Duitsland 
logenstraffen deze bewering afdoende. Dat 



gevaar lijkt eerder reeel wanneer de dienst-
verlening in opzet, uitvoering en toezicht een 
overheersend justitieel accent krijgt, of wan-
neer er voor de organisatie en uitvoering van 
de dienstverlening onvoldoende middelen ter 
beschikking worden gesteld 9 . 
Opvallend is, dat ook bijna 45% van de res-
pondenten uit het evaluatie-onderzoek van 
het WODC van mening is, dat dienstverlening 
ook in de plaats moet kunnen komen van een 
(hoge) geldboete, ofwel een geldboete in corn-
binatie met een andere bijv. voorwaardelijke 
straf. 
Ook tijdens de uitgebreide corrunissievergade-
ring van de Vaste Kamercommissie van Justitie 
van 12 maart jl. werd door diverse fracties aan-
gedrongen op uitbreiding van de experimenten 
in deze zin. Overigens is deze mogelijkheid 
bij strafrechtelijk mindetjarigen wel officieel 
toegelaten. Waarom dan ook niet voor straf-
rechtelijk meerdetjarigen? 

90 	Bovenstaande wil niet zeggen, dat dienstver- 
lening zonder beperlcing als alternatief zou 
moeten dienen voor bovenvermelde straffen. 
Voorzover de instemming van verdachte als 
niet voldoende beperkend wordt ingeschat, 
zou kunnen worden gedacht aan eon of meer 
van de volgende beperkingen: 
— uitsluitend vennogenssancties van minimaal 
een bepaald bedrag komen voor vervanging 
door dienstverlening in aanmerlcing; 
— uitsluitend die strafbare feiten lenen zich 
voor dienstverlening, die met een vrijheids-
straf worden bedreigd. Dit is ook de regeling 
waarvoor in Engeland is gekozen. In die geest 
heeft ook Mulder in het Interimrapport 
Dienstverlening (1978) geadviseerd; 
— acceptatie van dienstverlening als alternatief 
voor niet-vrijheidsbenemende sancties kan 
worden gerelateerd aan de voorwaarde dat 
voldoende moet zijn aangetoond dat deze 
sancties tot zeer emstige problemen en/of on-
evenredige schade voor betroklcene zullen lei-
den danwel dat het niet (kunnen) realiseren 
van deze andere sancties alsnog tot vrijheids-
beneming zal leiden. 

.8.2. Instennning, initiatief en bekentenis. 
Noodzakelijke voorwaarden? 
Vrij stringent is in de experimentele periode 



vastgehouden aan de door de VED vastgestel-
de voorwaarden, dat een verdachte om voor 
dienstverlening in aanmerkirig te komen, daar-
toe zelf het initiatief moest hebben genomen 
en bovendien een bekentenis moest hebben 
afgelegd. De eerste voorwaarde mOtiveert de 
VED met het argument, dat daardoor verme-
den wordt 'chi het aanbod tot dienstverlening 
door de verdachte niet geheel uit vrije wil 
wordt gedaan'. Een opmerkelijke redenering, 
die ten onrechte initiatief en vrije instemming 
tot synoniem verklaart. Waarom zou — hetgeen 
gelukkig soms ook wel gebeurt — de 0.v.J. 
of rechter niet ook zelf met een voorstel in die 
richting kunnen komen'? Bij transactie is dat 
zelfs wettelijk voorgeschreven! Ook daar wordt 
uitgegaan van een vrije wilsbepaling door 
verdachte. Een `vrijwillige' acceptatie is niet 
minder `viijwillig' dan een `vrijwillig' initiatief. 
Veel potentiele dienstverleners lopen nu een 
dergelijke wijze van afdoening mis, omdat zij 

91 	niet (tijdig) over een advocaat of reclasserings- 
medewerker beschikken of niet op deze 
mogelijkheid zijn gewezen. Ms dienstverlening 
een recht is, dient ook Justitie verdachte op 
dit recht te wijzen. Immers: 'De toenemende 
tendens bij de overheid om datgene waar 
iemand recht op heeft, slechts te verlenen, 
indien hij of zij daarom uitdrukkelijk vraagt, 
betekent in feite een gedeeltelijk van zich 
afschuiven van de verantwoordelijkheid en 
leidt gemakkelijk tot rechtsongelijkheid' 
(Van Dijk, 1984). 
Een initiatief, afkomstig van rechter of officier, 
heeft met vrije instemming niets, met rechts-
gelijkheid en rechtszekerheid alles te maken. 
Evenmin impliceert een initiatief van de kant 
van de rechterlijke macht ook tevens een vol-
ledige uitwerking daarvan. Die verantwoor-
delijkheid dient, binnen de door de rechter te 
stellen randvoorwaarden (omvang van het 
dienstverleningsproject, aantal uren, termijn) 

• te blijven bij de verdachte, diens raadsman, 
reclasseringsmedewerker en projectinstelling. 
Interessant is, dat op de vraag in de eind-evalua-
tie van het WODC of ook leden van de zittende 
magistratuur zelf initiatieven tot dienstverle- 

' ning zouden mogen ontplooien, ruim 50% van 
de respondenten bevestigend antwoordde. 
Voor wat betreft de leden van het Openbaar 



• Ministerie bedroeg dat percentage zelfs meer 
dan 60%! 
De koppeling van dienstverlening aan een be-
kentenis wordt niet nader toegelicht. Deze 
voorwaarde lijkt vooral bedoeld voor de af-
doening binnen het officiersmodel, waar de 
schuldvaststelling door een justitiOle autoriteit 
plaats maakt voor de schuldvaststeLling door 
de verdachte zelf. Opmerkelijk daarbij is, dat 
een dergelijke voorwaarde bij de transactie, 
waar de buitengerechtelijke dienstverlening 
veel verwantschap mee heeft, niet wordt ge-
steld. Mijns inziens terecht, omdat deze voor-
waarde zich niet verdraagt met het verbod van 
zelfincriminatie en het onschuldvennoeden van 
de Verdragen van Rome en New York. 
Door deze eis te stellen, wordt onnodig afbreuk 
gedaan aan de proces- en rechtspositie van de 
verdachte. Een bekentenis, opgenomen in een 
— door de justiti8le autoriteit afgewezen — aan-
hod dienstverlening, mag er niet toe Leiden dat 
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	deze in een latere fase van het proces ver- 
dachte wordt tegengeworpen. 
Ook binnen het rechtersmodel is deze voor-
waarde overbodig. Wanneer de rechter wettig 
en overtuigend bewezen acht dat verdachte het 
ten laste gelegde feit heeft begaan en een niet-
bekennende verdachte als sanctie dienstverle-
ning prefereert boven een andere straf, of in 
een later stadium een gratieverzoek indient, is 
er geen enkele reden om inwilliging daarvan 
van een — afgedwongen — bekentenis afhanke-
lijk te stellen. Waarom verdachte de mogelijk-
heid onthouden primair vrijspraak of ontslag 
van rechtsvervolging te bepleiten en subsidiair, 
wanneer zijn verweer niet wordt gehonoreerd, 
dienstverlening? Vasthouden aan deze eis be-
tekent bovendien, dat veel verdachten — be-
horend tot een etnische minderheidsgroep — 
nooit voor dienstverlening in aanmerking kun-
nen komen, aangezien het afleggen van een be-
kentenis slechts zelden tot hun culturele-reli-
gieuze bagage behoort! 
Niet echter mag er getornd worden aan het 
uitgangspunt dat de dienstverlening een sane-
tie is, die gebaseerd is op afspraken tussen de 
justitiele autoriteiten en verdachte en slechts 
met vrije instemming van deze laatste kan wor-
den ondergaan. Deze toestemming is nood-
zakelijk in verband met 1) de verdragsbepa- 



lingen inzake dwangarbeid 2) de vereiste mede-
werking van projectinstellingen en reclassering 
en 3) een zekere garantie dat betrokkene posi-
tief aan de uitvoering van het vonnis zal mee-
werken. Ofschoon dit zelden zal voorkomen, 
mag instemrning van de verdachte didns recht 
op appel tegen de rechterlijke beslis .sing niet 
aantasten. In die zin ook Young (1979). 
In de toestemming en de aard en omvang van 
de overeengekomen werlczaamheden, inclusief 
de mogelijkheid van ondersteuning en bege-
leiding, is de garantie gelegen dat dienstverle-
ning niet tot een vorm van `dwangarbeid' ver-
wordt. Dat is afdoende. Een bekentenis noch 
eigen initiatief van de verdachte zijn daarbij 
nog noodzakelijk. 

8.3. Hoeveel uren mag de dienstverlening 
maximaal bedragen en binnen welke periode 
moet zij worden verricht? 
Bij de start van het experiment werd als uit- 

93 	gangspunt gehanteerd, dat een maximum van 
150 uren als alternatief zou kunnen dienen 
voor zes maanden onvoorwaardelijke wijheids-
straf. De periode waarbinnen de dienstverlening 
moest worden afgerond, zou ten hoogste zes 
maanden mogen bedragen. Geen regels werden 
er gesteld met betrekking tot de maximaal per 
week `weg te werken' uren. 
Anders dan in Engeland en inmiddels ook in 
Franlcrijk, werd geopteerd voor een lager 
maximum dan 240 uren, omdat naar het oor-
deel van de Commissie van Andel de praktijk 
in Engeland zou hebben aangetoond, dat 150 
uren een `aanvaardbaar en haalbaar maximum 
is' (Dienstverlening, 1978). In Engeland zelf 
wordt daar echter anders over gedacht en de 
stellige bewering van de Commissie van Andel 
wordt door onderzoek Wet bevestigd. Om die 
reden heeft ook de wetgever in Engeland en 
Frankrijk geen reden gezien het maximum van 
240 uur te verlagen. Eerder dan aan het aantal 
opgelegde uren wordt de oorzaak van het 
geheel of gedeeltelijk mislukken van de dienst-
verlening in Engeland (-± 23% van de opgelegde 
CSO's) toegeschreven aan andere oorzaken. 
Per week immers wordt doorgaans slechts 8 a 
10 uur gewerkt, hetgeen betekent dat 240 uur 
minimaal 24 weken.in  beslag neemt. Dat ver- 
klaart in belangrijke mate het grote absentersme 



na verloop van enige tijd, e'en van de twee be-
langrijkste factoren bij het mislukken van de 
dienstverlening. De ander is recidivisme tijdens 
de CSO-tijd (-± 45% van de mislukkingen) 
(Shaw, 1983). 
Deze beperlcing tot 8 A 10 uur per week, die 
ook in Frankrijk en Duitsland wordt toege-
past, heeft deels te maken met voorschriften 
van de arbeidswetgeving, deels ook met de 

• filosofie achter de dienstverlening. De dienst-
verlening wordt in Engeland beschouwd als 
een 'fine on time'; het accent dient derhalve 
niet te liggen op 'unpleasant work' maar op 
een regelmatige en langdurige beperking van 
vrije tijd. Het is een `vrije tijdstrar, geen 
dwangarbeid (Thorvaldson, 1980) 11 . Uitsme-
ring van de werkzaamheden over een langere 
tijd wordt ook onontbeerlijk geacht vanuit 
resocialiseringsoptiek. Contacten met hulp-
verleners, vrijwilligers en clienten van de wel-
zijnsorganisaties waarvoor de dienstverleners 

94 	worden ingezet, hebben een groeiproces nodig 
om werkelijk zinvol te kunnen zijn. Een bij-
komend voordeel is, dat op deze manier ook 
geen verschil behoeft te worden gemaakt tus-
sen werkenden en werklozen. Voor beide cate-
gorieen geldt de beperking van 8 a 12 uur per 
week 12 . 

Deze constructie heeft stellig veel voordelen. 
Het verdient naar mijn mening aanbeveling 
deze — zij het met zekere aanpassingen — in 
Nederland over te nemen. 
De praktijk heeft laten zien, dat het VED-uit-
gangspunt van 150 uren tegenover zes maan-
den, zowel door de zittende als de staande 
magistratuur, als te disproportioneel wordt 
beschouwd. Anders dan de Minister van 
Justitie suggereerde, week met name het OM 
veelal van deze richtlijn af (Handelingen, 1983 
— UCV 36). De praktijk vond daarvoor een 
uitweg door ofwel in ± 1070 van de gevallen 
het maximum aantal uren te verhogen of het 
aantal maanden tot twee a drie te verlagen. 
Niet zelden werd daarbij nog een onderscheid 
gemaakt tussen werkenden en niet-werkenden. 
In plaats van het aantal maanden tot drie te 
verlagen met behoud van het maximum van 
150 uren — zoals de Minister van Justitie in 
augustus 1983 heeft gedaan — lijkt het mij 
zinvoller het aantal uren op te trekken tot een 



aantal liggend tussen 240 en 300 uur. Gevange-
nisstraffen van zes maanden onvoorwaardelijk 
komen betrekkelijk weinig voor en impliceren 
altijd een tamelijk ernstig delict. Wil de dienst-
verlening daarvoor een reeel alternatief blijven 
dan zal dat in het aantal uren tot uitdmklcing 
moeten komen. 
Zinvol lijkt het ook een grens te stellen aan het 
aantal uren, dat per week kan worden gewerkt. 
Eerder heb ik daartoe een maximum van 15 
uur per week voorgesteld. Dat is gebaseerd op 
het aantal uren dat een dienstverlener met een 
werkkring maximaal kan realiseren. Een derge-
lijke limitering heeft de bovenbeschreven voor-
delen van uitsmering van de werkzaamheden 
over een langere periode. Tevens kan hiermee 
in belangrijke mate het veel gevreesde risico 
voor concurrentievervalsing worden weggeno-
men en de (rechts)ongelijkheid tussen werken-
den en niet-werkenden afdoende geelimineerd 
(De Beer en Van Kalmthout, 1982). Overtuigd 

95 door de argumenten, in gesprekken met project-
co6rdinatoren en projectinstellingen naar voren 
gebracht, zou ik er echter bij nader inzien niet 
voor willen pleiten een dergelijke limitering 
bindend in een wettelijke regeling vast te leg-
gen. Ervaringen in Engeland en Duitsland wij-
zen uit dat een dergelijk uitgangspunt flexibel 
moet worden toegepast. Verder dari informele 
afspraken is men daar niet gegaan. Bij een 
strikte wettelijke regeling is het gevaar niet 
denkbeeldig dat veel projectinstellingen zullen 
afhaken. Het moet attractief blijven bij de 
dienstverlening betrokken te zijn. Een beper-
king van het aantal uren tot 15 is voor menige 
instelling contraproduktief. De aard van de 
werkzaamheden, de mogelijkheden van bege-
leiding, de interne organisatie dienen het con-
crete aantal uren mede te bepalen. Ook om 
redenen — in de persoon van de dienstverlener 
gelegen — kan het geihdiceerd zijn deze volledig 
in het gewone dagelijkse ritme van het arbeids-
proces op te nemen. Een limitering van 15 uur 
per week kan derhalve niet meer zijn dan een 
informele richtlijn, waarvan onder omstandig- 
heden moet kunnen worden afgeweken. 
De periode waarbinnen de dienstverlening moet 
worden verricht, dient mijns inziens gehand-
haafd te blijven op maximaal zes maanden. Een 
periode van twaalf maanden is te lang, zoals 



Engelse ervaringen hebben uitgewezen, terwijl 
zes maanden toereikend is bij een gemiddelde 

' van ± tien uur per week, rekening houdend 
met het feit, dat het tijdschema voldoende 
ruimte moet bieden voor bijzondere omstan- . 
digheden waardoor niet kan worden gewerkt 
(ziekte, familie-omstandigheden, vakaritie e.d.). 
Opgemerkt dient daarbij te worden dat het 
om een werkelijke periode van zes maanden 
moet gaan, ingaande op het moment dat de 
dienstverlening redelijkerwijs een aanvang kan 
nemen. Dit is lang niet altijd het moment dat 
het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan of 
de verdachte is betekend. 
Evenals bij de voorwaardelijke veroordeling het 
geval is, moet het daarnaast wettelijk mogelijk 
worden, dat de re.chter op vordering van de 
0.v.J. of op verzoek van de verdachte in 
bijzondere omstandigheden deze periode kan 
verlengen. 

96 	8.4. Dienstverlening en berekeningsmaatstaf 
Omwille van de rechtsgelijkheid en rechtszeker-
heid is het noodzakelijk, dat de omvang van de 
dienstverlening wordt vastgesteld aan de hand 
van een zekere objectieve berekeningsmaat-
staf. Dat is ook nodig iii verband met de zoge-
naamde samenloopbepalingen van artikel 55 
e.v. Sr. en voor de beoordeling van de vraag 
of in appil een hogere straf wordt opgelegd, 
die nadere motivering behoeft (art. 359 lid 7 
en 424 Sv.). Verdachte heeft er bovendien 
niet alleen recht op vooraf te weten voor welke 
straf (naar soort en maat) de dienstverlening 
een alternatief is; maar ook welke straf hem 
bij geheel of gedeeltelijk mislukken van deze 
`alternatieve' sanctie zal (kunnen) worden op-
gelegd. Het ontbreken van een desbetreffende 

' wettelijke regeling verdraagt zich niet met het 
beginsel van rechtszekerheid en rechtsgelijk-
heid. Op de consequenties daarvan is door 
verschillende schrijvers gewezen (Pease, 1978; 
Harris, 1979; TreWartha, 1978; De Beer en 
Van Kalmthout,•1982). 
Bij het opstellen van de bepleite berekenings-
maatstaf zouden als uitgangspunten kunnen 
gelden 1) de relatering van de dienstverlening 
aan de vrijheidsstraf en 2) de berekeningsmaat-
staf zoals deze thans wordt gehanteerd bij de 
(geldboete vervangende) hechtenis van art. 24c 



Sr. Aansluiting bij de regeling van art. 24c Sr. 
maakt het mogelijk, dat op een consistente en 
consequente manier vrijheidsstraf, principle 
zowel als vervangende, geldboete en dienst-
verlening onderling vergelijkbaar en inwissel-
baar zijn. Overeenkomstig deze maatstaf zou 
bijv. bij de oplegging van de dienstverlening 
subsidiair de vervangende geldboete, meer 
subsidiair de vervangende hechtenis kunnen 
worden vastgesteld of in twee andere variaties: 
1) principaal geldboete, subsidiair vervangende 
hechtenis of dienstverlening, en 2) principaal 
vrijheidsstraf met instemming van verdachte te 
vervangen door principaal dienstverlening met 
als subsidiaire straffen vervangende geldboete 
en/of vervangende vrijheid.sstraf. 
Een dergelijke constructie heeft ook als voor-
deel, dat een verdachte vooraf weet waar hij 
aan toe is en weloverwogen zijn keus kan 
maken. Een van de bezwaren tegen het officiers-
model en de rechterlijke modaliteit uitstel 

97 	vonniswijzing zonder tussenvonnis is immers, 
dat de verdachte in het ongewisse blijft over de 
straf die door dienstverlening kan worden ver-
vangen. Evenmin heeft hij enige garantie, dat 
bij gehele of gedeeltelijke mislulcking van de 
dienstverlening dit feit niet als een strafver-
zwarende factor gaat meetellen. Vandaar, dat 
deze voorgestelde constructie te prefereren valt 
boven de enkele malen geopperde mogelijkheid, 
dat de rechter in het dictum van het vonnis op-
neemt, welke `traditionele' straf hij voor ogen 
had. Een dergelijke vermelding heeft immers 
geen bindende werking. Bovendien geeft deze 
laatste constnictie geen houvast bij de proce-
dure, volgend op de geheel of gedeeltelijk niet-
voltooiing van de dienstverlening. Wil men de 
wel verrichte uren in mindering brengen op de 
vervolgens op te leggen straf, dan zal vooraf de 
omrekening bekend en in het vonnis opgenomen 
moeten zijn. 
Hoe zou een dergelijke berekeningsmaatstaf 
er uit kunnen zien? Voor wat betreft de om- 
zetting van een geldboete in vrijheidsstraf kent 
het Wetboek van. Strafrecht in art. 24c Sr. al 
een omrekeningsmaatstaf. Bij deze systematiek 
zou aangesloten kunnen worden. 
Aansluiting bij art. 24c Sr. impliceert niet, 
zoals wel wordt gevreesd, een starre be- en 
omrekeningstabel. Zo min als art. 24c Sr. het 



• aantal dagen vrijheidsstraf Tixeert, behoeft dat 
te gebeuren bij de vaststelling van het aantal 
uren dienstverlening. Art. 24c Sr. fixeert niet, 
maar limiteert slechts. 
Bovenstaande vraagt wellicht om enige toe-
lichting. Art. 24c Sr. bepaalt dat de vrijheids-
straf, die ter vervanging van de geldboete wordt 
opgelegd, tenminste een dag en ten hoogste 
zes maanden beloopt. Voor elke voile 25 gulden 
van de geldboete wordt niet meer dan den dag 

, vrijheidsstraf opgelegd. Wanneer een gedeelte 
van het verschuldigde bedrag is voldaan, ver-
mindert de duur van de vervangende hechtenis 
naar evenredigheid. Een dergelijk systeem is ook 
bij dienstverlening denkbaar. Het volgende 
voorbeeld moge dit verduidelijken: 
Ste!, dat het minimum aantal uren dienst-
verlening gefbceerd blijft op 30, dat het maxi- 
mum gesteld wordt op 270 uur en dat 180 
dagen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf het 
Jmaximum is, dat middels dienstverlening kan 

98 	worden `weggewerkf . Naar analogie van art. 
24c Sr. zou dan kunnen worden bepaald, dat 
voor den dag vrijheidsstraf of voor iedere voile 
f 25,— geldboete niet meer (dus wel minder) 
dan 1½ uur dienstverlening wordt opgelegd. 
Een geldboete van bijvoorbeeld f 750,— of een 
vrijheidsstraf van een maand kan dan door ten 
hoogste 45 uur dienstverlening worden ver-
vangen. Het maximum van 270 uur dienstver-
lening is dan het alternatief voor zes maanden 
(180 dagen) vrijheidsstraf of f 4.500,—. Naast 
deze bovengrens van f 25,— of den dag vrij-
heidsstraf = ten hoogste 11/2 uur dienstverlening, 
zou ook een wettelijke benedengrens overweging 
verdienen; deze zou bijvoorbeeld kunnen wor- 
den gesteld op den uur. Dat betekent in ge- • 
noemde voorbeelden, dat f 750,— of een maand • 
vrijheidsstraf kan worden vervangen door ten-
minste 30 en ten hoogste 45 uur, en f 4.500,— 
of zes maanden door tenminste 180 en ten 
hoogste 270 uur. Dat biedt de rechter voldoen-
de mogelijldieden met individuele en bijzondere 
omstandigheden rekening te houden terwij1 
anderzijds verschillen in straftoemeting aanzien- 

' 	lijk worden gereduceerd. Uit een oogpunt van 
rechtsgelijkheid is dat een noodzakelijk vereiste. 
Een dergelijke omrekeningstabel maakt het ook 
mogelijk rekening te houden met het reeds 
ondergane voorarrest. 



Met nadruk zij er op gewezen, dat het hier 
slechts om voorbeelden gaat, ter illustratie hoe 
een dergelijk systeem er uit zou kunnen zien. 
De uitkomsten zijn te varieren, al naar gelang 
men de variabelen wijzigt of aanvult. Het prin-
cipe verandert echter niet wanneer bijv. wordt 
vastgehouden aan 150 uur als maximum ter ver-
vanging van drie maanden vrijheidsstraf. In het 
kader van dit artikel kan niet op verdere details 
worden ingegaan. De bedoeling is uitsluitend 
het principe van een dergelijke maatstaf en de 
mogelijkheden en voordelen daarvan te schetsen. 

8.5. Welke procedure client te worden gevolgd 
bij geheel of gedeeltelijk niet-uitvoeren van de 
dienstverlening? 
Anders dan bij de vervangende hechtenis — 
althans in het volwassenenstrafrecht — is voor-
geschreven, lijkt het mij niet wenselijk dat de 
0.v.J. bij geheel of gedeeltelijk mislukken van 
de dienstverlening ambtshalve tot executie van 

99 de subsidiaire opgelegde straf — vrijheidsstraf 
of soms geldboete — zou kunnen overgaan. 
Daarvan zal al helemaal geen sprake kunnen 
zijn, wanneer tot invoering van een officiers-
modaliteit — bijv. de transactie — zou worden 
besloten. In dat geval rest de Officier van 

	

• 	 Justitie slechts de mogelijkheid om de zaak 
ter terechtzitting aan te brengen. Maar ook 
wanneer de dienstverlening door een rechter is 
opgelegd, zal tenuitvoerlegging van het geheel 
of gedeelte van de subsidiair opgelegde straf 
door de 0.v.J. bij de rechter moeten worden 
gevorderd. 

Een rechterlijke uitspraak is onontbeerlijk 
omdat: 
1. vastgesteld moet worden waaraan het mis-
lukken van de dienstverlening moet worden 
toegeschreven. Niet iedere misluklcing is de 
dienstverlener zelf toe te rekenen. 
2. evenmin als bij de voorwaardelijke veroorde-
ling het niet-nakomen van bepaalde verplich-
tingen automatisch tot executie van de voor-
waardelijke, of zoals hier bij dienstverlening, van 
de subsidiaire straf behoeft te leiden. De rechter 
zal mede in zijn overwegingen moeten betrekken 
of en op welke manier betrokkene alsnog aan 
zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Een 
dergelijke regeling wordt met redelijk succes 



ook in Engeland toegepast. 
3. door een openbare behandeling ter terecht-
zitting, waar ook de betrolcicen medewerkers 
van de projectinstelling en reclassering kunnen 
worden gehoord, een zekere controle mogelijk 
WI op de wijze waarop de dienstverlening in 
de praktijk wordt gerealiseerd. Ervaringen met 
tal van diversie-projecten in Amerika hebben 
aangetoond, dat dit niet overbodig is. 
4. verdachte — evenals dat bij de tenuitvoer-
legging van de voorwaardelijk opgelegde straf 
of de herroeping van de voorwaardelijke invrij-
heidsstelling het geval zou moeten zijn — (Von 
Brucken Fock; 1983) tegen een beslissing tot 
executie van de subsidiaire straf appel moet 
kunnen aantekenen. 

Wat betreft de wettelijke regeling van de proce-
dure, denk ik aan een combinatie van de tenuit-
voerleggingsprocedure bij de voorwaardelijke 
veroordeling (art. 14f e.v. Sr.) en de procedure 

100 	van art. 507 Sv. Aansluiting bij de voorwaarde- 
lijke verOordeling ligt met name in de rede, 
wanneer in de toekomst een partiele tenuitvoer-
legging, gevorderd bij dezelfde rechter als die de 
voorwaardelijke veroordeling uitsprak, wette-
lijk mogelijk wordt. 
Art. 507 Sv. bevat een regeling, die de voorge-
stelde procedure redelijk benadert. In dit artikel 
wordt — ten aanzien van strafrechtelijke minder-
jarigen — bepaald, dat omzetting van een geld-
boete of verbeurdverklaring in een vervangende 
straf, slechts plaats kan vinden krachtens een 
uitspraak van de rechter die de oorspronkelijke 
straf heeft opgelegd en uitsluitend op vordering 
van het OM. De veroordeelde wordt daarbij in 
de gelegenheid gesteld te worden gehoord. De 
rechter beslist bij een met redenen omklede 
beschikking. Wijst hij de vordering af, clan kan 
hij een nadere regeling treffen met betrekking 
tot de oorspronkelijk opgelegde straf. 
Anders echter clan in art. 507 Sv. bepaald, zou 
de behandeling van de vordering tenuitvoer-
legging bij mislukte dienstverlening in het 
openbaar dienen te geschieden, en dient tegen 
de uitspraak van de rechter hoger beroep open 
te staan. Hieraan ligt de overweging ten grond-
slag dat het feitelijk gaat om een nieuwe straf-
toemetingsprocedure, gebaseerd op een eerder 
uitgesproken veroordeling. Analoog aan de 



tenuitvoerleggingsprocedure bij de voorwaarde-
lijke veroordeling valt ook deze procedure 
onder de werkingssfeer van artikel 6 van het 
Europees Verdrag en artikel 14 van het Verdrag 
van New York (Von Brucken Fock, 1983; 
Van Dijk, 1983). 
Bovenstaande impliceert overigens niet, dat 
een 0.v.J. verplicht is een vordering in te 
dienen. Ook wat dat betreft behoeft er geen 
verschil te bestaan met de regeling van art. 
507 Sv. en die van de voorwaardelijke veroor-
deling in de artikelen 14f e.v. Sr. 

8.6. Dienstverlening en de terugdringing van 
de korte vrijheidsstraffen 
Hoe succesvol de afgelopen experimenteer-
periode ook moge zijn verlopen, het is te ver-
wachten dat de dienstverlening slechts in de 
marge een bijdrage zal kunnen leveren aan het 
streven de korte vrijheidsstraffen aanzienlijk 
te reduceren 13 . Andere alternatieven en in- 

101 grijpende wettelijke maatregelen zullen nodig 
zijn om kracht bij te zetten aan de ook door de 
Commissie Alternatieve Sancties omschreven 
opvatting van de Commissie Vermogensstraffen 
`dat zowel maatschappij als delinquent er mee 
gediend zouden zijn wanneer binnen afzienbare 
tijd de veroordelingen tot onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen radicaal zouden worden terug-
gebracht' (Dienstverlening, 1978). 
In dat licht bezien is het teleurstellend in de 
recente Justitiebegroting te moeten lezen, dat 
de Commissie Alternatieve Sancties zich met 
het onlangs uitgebrachte rapport over de 
voorwaardelijke veroordeling van haar taak 
ontslagen acht en inmiddels door de minister 
is gedechargeerd. Uitgewerkte voorstellen tot 
andere mogelijke alternatieven als de schade-
vergoedingssanctie, het voorwaardelijk sepot, 
de verplichte melding, het herstel in de oude 
toestand, leerprojecten ook voor strafrechtelijk 
meerderjarigen e.d. zijn derhalve, ondanks de 
oorspronkelijke taakstelling, ondanks sugges-
ties in die richting in het interimrapport, van 
deze Commissie niet meer te verwachten. En 
dat, terwijl het jaarverslag van het OM over 
1982 laat zien, dat in 1982 19.093 (gedeelte-
lijk) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen zijn 
opgelegd. Daarvan duurde 52,1% korter dan 
een maand; 20,1% betreft straffen tussen een 



en drie maanden en nog eens 13,6% betreft 
veroordelingen tussen drie en zes maanden. 
In totaal 85,5% van de vrijheidsstraffen was 
dus korter dan een half jaar. 
Radicale reductie van de problematiek van de 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf betekent niet 
verhoging van de detentie-capaciteit, betekent 
ook niet alleen zoeken naar alternatieven en 
bezien welke stratbepalingen zich lenen voor 
decriminalisering, maar betekent ook een wette-
lijke regeling creeren die het de rechter vrijwel 
onmogelijk maakt korte vrijheidsstraffen op te 
leggen, zolang er alternatieven beschikbaar zijn. 
In die zin heeft ook de Duitse wetgever in 1969 
met redelijk succes het aantal korte vrijheids-
straffen aanzienlijk weten te reduceren door 
in par. 47 van het Strafgesetzbuch te bepalen: 
'Eine Freiheutsstrafe unter sechs Monaten ver-
hangt das Gericht nur, wenn besondere Um-
stande, die in der Tat oder der Personlichkeit 
des Taters liegen, die Verhangung einer Frei- 

102 	heitsstrafe zur Einwirkung auf den Tater oder 
zur Verteidigung der Rechtsordnung unerlass-
lich machen'. Niet alleen van de reclassering 14  
en de Coornhert-liga ls  mag worden verwacht 
dat zij zich met alle kracht voor de realisering 
van een soortgelijke wetswijziging in het 
Nederlands strafrecht inzetten. Alleen binnen 
een zodanig wettelijk kader zet een alternatieve 
sanctie als de dienstverlening werkelijk zoden 
aan de dijk. 

9. Conclusies en stellingen 
9.1.1. Op grond van de in paragraaf 3 bespro-
ken overwegingen meen ik te mogen conclu-
deren, dat de dienstverlening moet worden be-
schouwd als een straf en als zodanig ook in 
artikel 9 van het Wetboek van Strafrecht wordt 
opgenomen. Oat impliceert, dat uiteindelijk 
de rechter de omvang van deze sanctie dient 
te bepalen, met als belangrijkste criteria: emst 
van het delict, omstandigheden waaronder het 
is begaan en de persoonlijke omstandigheden 
van de verdachte. Ook de inhoud van de dienst-
verleningstaak moet daarbij meegewogen wor-
den: niet ieder project is voor iedere verdachte 
even geschikt; niet ieder project van gelijke 
zwaarte; niet ieder project even zinvol. Het niet 
hebben van een werkkring mag op zich geen 
strafverzwarende factor zijn. Naast de verhoog- 



de kans die werklozen ten opzichte van mensen 
met een betaalde werkkring al hebben om tot 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf te worden ver-
oordeeld, mag deze — veelal onvrijwillige — 
werkloosheid niet nog eens met een extra tarief 
worden afgestraft. 
Ofschoon het verschil tussen hoofd- en bijko-
mende straffen sedert de inwerkingtreding van 
de Wet vermogenssancties nog slechts een gra-
duele is, lijkt het mu, ook vanwege het verbod 
van cumulatie van hoofdstraffen, juister de 
dienstverlening als hoofdstraf in het Wetboek 
van Strafrecht op te nemen. 
Het verbod van cumulatie van hoofdstraffen 
dient niet onbeperkt te zijn. Mogelijk zou moe- . 
ten zijn na.ast de combinatie dienstverlening en 
bijkomende straffen, een combinatie van: 
— dienstverlening en voorwaardelijke straf 
(vrijheidsstraf of geldboete), waardoor ook de 
mogelijkheid wordt gecreeerd dienstverlening 
te combineren met bijzondere voorwaarden; 

103 	— dienstverlening en geldboete, met name 
indien dienstverlening in de plaats komt van 
het onvoorwaardelijk gedeelte van een gedeel-
telijk voorwaardelijke gedeeltelijk onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf; 
— dienstverlening als nieuwe voorwaarde of 
nieuwe straf bij een herroeping van de voor-
waardelijke veroordeling; 
— dienstverlening en schadevergoeding. Het 
verdient daarbij aanbeveling de schadevergoe-
dingssanctie als zelfstandige sanctie, zoals de 
Engelse 'compensation-order' in het wetboek 
op te nemen, zodat niet de oneigenlijke weg 
bewandeld hoeft te worden van dienstverlening 
gecombineerd met een schadevergoedingsvoor-
waarde, opgelegd binnen het kader van de 
voorwaardelijke veroordeling 16 . 

Niet wenselijk acht ik de voorwaardelijke 
variant van de dienstverlening of de combinatie 
dienstverlening—onvoorwaardelijke vrijheids-
straf. Dienstverlening in voorwaardelijke vorm 
opleggen verdraagt zich niet met het doel en 
karakter van de dienstverlening. Het is geen 
dwangarbeid, en mag dus niet als dreigend 
allernatief achter de hand worden gehouden. 
Daartegen verzet zich ook het toestemmings-
vereiste. 
De combinatie dienstverlening—onvoorwaarde- 



lijke vrijheidsstraf ondergraaft de primaire doel- 
stelling van deze sanctie: een alternatief te 
vormen voor de onvoorwaardelijke vrijheids-
straf. De praktijk maakt daarop een uitzonde-
ring voor de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
die reeds in voorarrest is doorgebracht. Daarbij 
doet zich echter het probleem voor dat preven-
tief gedetineerden, die na aftrek van voorarrest 
nog een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 
zes maanden of minder hebben te ondergaan, 
wel voor dienstverlening in aanmerking kunnen , 
komen maar een niet-preventief gedetineerde, 
wiens totale straftijd korter is dan van de pre-
ventief gedetineerde; maar langer dan zes maan-
den, niet. 
Deze niet te billijken ongelijkheid kan worden 
geelimineerd door ofwel te bepalen dat het 
totaal aantal maanden dat zich voor substitutie 
door dienstverlening leent Met meer dan zes 
maanden mag bedragen, inclusief de tijd in 
voorarrest doorgebracht, ofwel door de moge- 

104 	lijkheid te creeren, dat — door middel van 
gratie — een strafrestant van maximaal zes 
maanden alsnog kan worden omgezet in dienst-
verlening (De Beer en Van Kalmthout, 1982). 
Een suggestie in die richting werd ook gedaan 
tijdens de UCV-vergadering van Justitie van 
12 maart jl. (Handelingen, 1984 — UCV 67). 

9.1.2. De kwalificatie straf betekent op zich 
niet, dat onder omstandigheden dienstverle-
ning niet ook als bijzondere voorwaarde bij 
de voorwaardelijke veroordeling, voorwaarde- 
lijke invrijheidsstelling of voorwaardelijke gratie 
zou kunnen worden opgelegd. Voor een derge-
lijke constructie heeft de Franse wetgever ge-
kozen, terwij1 ook in Duitsland de igemein-
niitzige Arbeit' bij de voorwaardelijke veroor-
deling onder de `Auflagen' is opgenomen. Ook 
de Hoge Raad wijst een bijzondere voorwaarde 
die een milde variant van een wettelijke straf 
inhoudt, niet af (HR 13-11-1979, NJ 1980, 
no. 107). Noodzakelijk daarbij is we!, dat deze 
bijzondere voorwaarde niet disproportioneel is 
ten opzichte van de voorwaardelijk opgelegde 
hoofdsanctie en dat zij qua strelcicing specifiek 
op gedragsbeinvloeding is gericht en derhalve 
onder de gedragsvoorwaarden van art. 14c Sr. 
kan worden gerubriceerd. 
Bij dienstverlening als bijzondere voorwaarde 



is vooral te denken aan die gevallen waarin 
dienstverlening onderdeel kan uitmaken van 
een meer omvattend tehandelingsplan' waar het 
hulpverleningsaspect sterk geaccentueerd is. 
Te denken valt daarbij in het bijzonder aan de 
speciale projecten voor verslaafden. Het kan 
wenselijk zijn, dat de rechter daarbij over een 
grotere speelruimte beschikt dan wanneer 
dienstverlening als straf wordt opgelegd. In 
het merendeel der gevallen lijken de in § 9.1.1. 
genoemde combinaties voldoende armslag te 
bieden. Dienstverlening als bijzondere voor-
waarde dient dan ook uitzondering te blijven. 
Een aparte wettelijke regeling is — gezien de 
jurisprudentie ten aanzien van art. 14c lid 1 
onder 4 — daarom niet nodig. 
Als dienstverlening mogen niet gekwalificeerd 
worden werkzaamheden ten behoeve van het 
slachtoffer. Daarbij gaat het niet om diensten 
aan de samenleving (Community Service) maar 
om een concreet herstel van de aangerichte 

105 	schade. Wil men dergelijke werkzaamheden als 
bijzondere voorwaarde opgelegd zien, clan ligt 
aansluiting bij de schadevergoedingsvoorwaarde 
van art. 14c lid 1 onder 1 meer voor de hand. 
Al eerder is er voor gepleit de hier genoemde 
voorwaarde wettelijk te verruimen tot een 
voorwaarde, inhoudende een prestatie die er 
toe strekt, dat de aangerichte schade wordt 
vergoed of hersteld, de zogenaamde `reparatio 
in integrum'. Van een dergelijke voorwaarde 
moet de dienstverlening echter uitdrukkelijk 
onderscheiden worden. 
De experimenten met alternatieve sancties 
voor strafrechtelijk minderjarigen omvatten 
niet alleen werk- maar ook zogeheten leer- 
projecten. Een uitbreiding naar het volwassenen-
strafrecht is te verwachten, nu de Tweede 
Kamer een motie van die strelcking heeft aan-
genomen en de Staatssecretaris heeft toege- 
zegd te bezien 'op welke wijze binnen de nu 
bestaande mogelijkheden van dienstverlening' 
dergelijke projecten mede kunnen worden 
betrokken (Handelingen, 1983 — UCV 36)'. 
Ook deze leerprojecten dienen niet onder de 
regeling van de dienstverlening te vallen. Bij de 
leerprojecten gaat het wezenlijk om jets anders. 

• 9.1.3. De voor- en nadelen van de in de paragrafen 
5 t/m 7 besproken officiers- en rechterlijke 



• modaliteiten tegen elkaar afwegend, acht ik 
vrijwel alle thans gepraktiseerde modaliteiten 
als toekomstig wettelijk kader ongeschilct. 
Uitgangspunt moet zijn, dat de dienstverlening 
een straf is, die alleen of in combinatie met 
andere sancties bij eindvonnis kan worden op-
gelegd. Er is geen reden am in dat opzicht een 
onderscheid te maken met andere straffen. 
Wordt het standpunt gehuldigd, dat dienstver-
lening uitsluitend in de plaats mag komen van 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, dan is het 
niet consequent het OM wel de bevoegdheid 
te geven tot het opleggen van het alternatief. 

• Oak bij de parlementaire behandeling van de 
Wet vennogenssancties is door de Minister van 
Justitie herhaaldelijk gesteld, dat door de 0.v.J. 
op te leggen sancties niet zouden mogen dienen 
als vervanging van een vrijheidsstraf (Groen-
huysen en Van Kalmthout, 1983a; Schaff-
meister, 1984). 
Moeilijker ligt dat, wanneer dienstverlening 

106 	een wijdere strekking krijgt en ook vermogens- 
sancties kan vervangen. In het vizier komt dan 
dienstverlening bij wijze van transactie (art. 74 
Sr.). De avenge officiersmodaliteiten komen 
niet in aanmerlcing. Het straflcaraktervan de 
dienstverlening verdraagt zich daarmee niet! 
Dienstverlening als voorwaarde bij een voor-
waardelijk sepot is een met artikel 1 Sv. en het 
(oorspronkelijke) karakter van het sepot strij- 

• dige modaliteit. In feite wordt daarmee een 
(buitenwettelijke) surrogaat transactie geintro-
duceerd, zoals ik al eerder heb proberen aan 
te tonen (Groenhuysen en Van Kalmthout, 
1983b). Ook wanneer aan het voorwaardelijk 
sepot een wettelijke grondslag wordt gegeven 
waarin 'ten voile recht wordt gedaan aan de in 
art. 6 (van de Conventie) neergelegde voor-
schriften' (Von Brucken Fock, 1983), dan zal 

• binnen dat kader voor de sanctie dienstverle-
ning geen ruimte zijn, wil althans het onder-
scheid tussen het voorwaardelijk sepot en 
transactie niet volledig warden losgelaten 
(Schaffmeister, 1984) 18 . Consequenter dan 
urn art. 74 Sr. op te vatten als een basisregeling, 
`waarin zowel de transactie als het tot voor 
kort buitenwettelijk voorwaardelijk sepot 
wordt genormeerd' (Groenhuysen en Van 
Kalmthout, 1983b). 
Binnen de huidige regeling van art. 74 Sr. lijkt 



de dienstverlening moeilijk in te passen. Om 
verschillende redenen: 
— De transactie is niet bedoeld als substituut 
voor de vrijheidsstraf. Strikt genomen zou de 
dienstverlening als voorwaarde bij de trans-
actie uitsluitend in aanmerking korner' als 
alternatief voor een door de 0.v.J. te eisen 
en vermoedelijk door de rechter op te leggen 
vermogensstraf; 
— Bij de dienstverlening ligt het hoofdaccent 
op de vrijheidsbeperking. Temidden van de in 
art. 74 Sr. limitatief opgesomde voorwaarden, 
die alle sancties zijn in de vermogenssfeer, is 
zij derhalve een fremdkorper; 	• 
— De dienstverlening is een ingrijpende sanctie. 

• Sterker nog dan bij de vermogenssancties ko-
men bij de vraag of dienstverlening bij wege 
van transactie zou kunnen worden opgelegd, 
de bezwaren naar voren die tegen de sedert 
1 mei 1983 uitgebreide transactiebevoegdheid 
van het OM naar voren zijn gebracht. 1k moge 

	

107 	daarvoor verwijzen naar de in paragraaf 6.2. 
besproken nadelen van het officiersmodel en 
meer uitgebreid — naar mijn artikel 'De Wet 
Vermogenssancties en de kwaliteit van de 
rechtsbedeling' (Groenhuysen en Van Kalmt-
hout, 1983a) en het recente praeadvies van 
Schaffmeister (1984). 

Ten dele zou aan bovengenoemde bezwaren 
kunnen worden tegemoetgekomen door de 
huidige regeling van art. 74 Sr. ingrijpend te 
wijzigen. Dienstverlening als voorwaarde bij 
de transactie kan mijns inziens uitsluitend in 
overweging worden genomen, wanneer art. 
74 Sr. en de niet-wettelijk geregelde transactie-
procedure met extra — wettelijke — waarborgen 
voor verdachte en rechtstreeks belanghebbende 
wordt aangekleed 19 . Deze wettelijk te regelen 
waarborgen zouden ten aanzien van de verdach-
te onder meer dienen in te houden dat: 
1) de verdachte door de 0.v.J. tijdig schriftelijk 
en op afdoende wijze wordt geihformeerd over 
aard en reden van de strafvervolging; 
2) de verdachte daarbij wordt meegedeeld 
welke straf de 0.v.J. voornemens is ter terecht-
zitting te eisen in geval van niet doorgaan of 
mislukking van de dienstverlening; 
3) de verdachte daarbij op de hoogte wordt 
gesteld — zoals bij de dagvaarding voorgeschre- 



yen — dat hem een raadsman kan worden toe-
gevoegd; 
4) de aan de rechter voorgeschreven omreke-
ningstabel ook van toepassing wordt verklaard 
op de transactie- en strafvorderingsrichtlijnen 
van het Openbaar Ministerie; 
5) de `dienstverlenings'-overeenkomst eerst tot 
stand komt na een persoonlijk onderhoud met 
betrokkene ten parkette (Schaffmeister, 1984; 
FokIcens, 1983). Vervolgens dient de 'over-

' eenkomst' schriftelijk te worden vastgelegd; 
6) de rechtsgevolgen van een veroordeling tot 
dienstverlening door de rechter gelijk worden 
gesteld aan die van een transactie. Het valt bij-
voorbeeld niet te verdedigen dat bij een ver-
oordeling door de rechter wel een vermelding 
op het strafblad plaatsvindt en de artikelen 14f 
en 14h Sr. van toepassing zijn, maar bij een 
transactie niet (Groenhuysen en Van Kalmt-
bout, 1983a). Overweging zou hier de Franse 
regeling verdienen, die voorschrijft dat na een 

108 	met succes verrichte dienstverlening, de veroor- 
deling uit bet strafregister wordt geschrapt; 
7) analoog aan de bepaling van par. 153a van de 
Duitse Strafprozessordnung iedere transactie aan 
de rechter ter fiattering wordt voorgelegd. Een 
dergelijk voorschrift kent ook het minderjarigen-
strafrecht bij het voorwaardelijk sepot en trans-
actie (artikel 493 Sv.) en transactie (art. 77b 
Sv.). In deze voorgeschreven fiattering ligt een 
'von-it van toetsing besloten. Deze toetsing ligt 
te meer in de rede wanneer de transactie wordt 
uitgebreid tot strafbare feiten, waarvoor naar 
inschatting van de 0.v.J. de rechter (op zijn 
vordering) een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
zal opleggen. Flattering door de rechter zal 
voorkomen dat het straftoemetingsbeleid van 
het OM en rechter te zeer divergeren en dat de 
anticipatie van het OM op het rechterlijk oor-
deel een fictie wordt. 

• 	Met Von Brucken Fock (1983) kan worden 
onderschreven dat het — gezien de kwaliteit 
en integriteit van de leden van het OM — wel 
niet vaak zal voorkomen dat de door het OM 
gestelde voorwaarden niet in verhouding staan 
tot het gepleegde strafbare felt. Een wettelijke 
regeIing in bovenvermelde zin is desondanks 
noodzakelijk. In die gevallen dat er wel onre-
delijke voorwaarden worden gesteld of de ver-
dachte — gezien de gevolgen van een eventuele 



veroordeling door de strafrechter — onder zo'n 
grote druk staat, dat niet gezegd kan worden 
dat hij zijn beslissing in vrijheid genomen heeft, 
kan hij immers aan een dergelijke wettelijke 
regeling de noodzakelijke rechtsbescherming 
ontlenen 2° . 

Ten aanzien van de rechtstreeks belanghebben-
de zou artikel 74 Sr. in die zin dienen te wor-
den gewijzigd dat de 0.v.J. deze niet pas van de 
transactie op de hoogte stelt wanneer deze reeds 
is nagekomen, maar al in een zodanig eerder 
stadium, dat met de mogelijke belangen van 
belanghebbende bij het opleggen van de sanctie 
rekening kan worden gehouden. Een dergelijke 
wijziging is ook daarom noodzakelijk omdat — 
anders dan bij een vermogenstransactie — na 
een verrichte dienstverlening een op grond van 
een ldacht van belanghebbende gegeven bevel 
als bedoeld in artikel 12 Sv. het recht tot straf-
vordering niet zal kunnen doen herleven. Daar- 

109 	tegen verzet zich immers theoretisch en prak- 
tisch het ne-bis-in-idem beginsel. 

9.1.4. Dienstverlening, zo stelde ik in de 
paragrafen 4 en 8.1., is een zelfstandige sanctie 
met een eigen karakter, met specifieke voor- en 
nadelen. Zij verdient eigen toepassingsmogelijk-
heden, zonder exclusieve koppeling aan de 
korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Uit een 
oogpunt van rechtszekerheid en rechtsgelijk-
held is het essentieel dat de verdachte door de 
rechter op de hoogte wordt gesteld van de 
straf, die hem bij niet doorgaan of misluklcen 
van de dienstverlening zal worden opgelegd. 
Daarbij kunnen twee mogelijkheden in over-
weging worden genomen: 
1) met diens instemming veroordeelt de rech-
ter verdachte — na hem vooraf afdoende te 
hebben geihformeerd — direct tot dienstver-
lening, met subsidiair de straf die hij oorspron-
kelijk van plan was op te leggen, en waarvan 
in het dictum van het vonnis melding wordt 
gemaakt, of 
2) de rechter veroordeelt verdachte eerst tot 
de `Iclassieke' straf, waarna betrokkene in de 
gelegenheid wordt gesteld een aanbod tot 
dienstverlening te doen. Accepteert de rechter 
dit voorstel, dan kan hij alsnog zijn vonnis 
omzetten in een dienstverlening, met subsi- 



diair de straf, die hij net heeft opgelege. 
Wanneer deze omzetting inhoudt dat de oor-
spronkelijke straf als niet opgelegd wordt 
beschouwd en derhalve ook niet in de straf-
registers wordt opgenomen en de omzetting op 
dezelfde zitting kan plaatsvinden, zodat er 
geen tweede zitting meer vereist is, bestaan er 
tussen beide modellen geen principiele of prak-
tische verschillen. 

• 9.1.5. Ook al is de dienstverlening een straf, 
zij onderscheidt zich van de overige straffen 
met name daarin, dat zij niet zonder instem-
thing van de verdachte kan worden opgelegd 
en geexecuteerd. Aan die voorwaarde mag niet 
worden getomd. Anderzijds, zo stelde ik in 
paragraaf 8.2., is het onnodig en ongewenst dat 
de verdachte, om voor dienstverlening in aan-
merIcing te komen een bekentenis aflegt en 
zelf het initiatief neemt. Het recht van ver-
dachte om te ontkennen mag niet door premi- 

110 	ering van de bekentenis worden uitgehold. Diver- 
se redenen kunnen aan een ontkenning ten 
grondslag liggen. Op zich zijn daaruit geen 
condusies te trekken ten aanzien van de vraag 
of verdachte/veroordeelde tot het verrichten 
van de dienstverlening is gemotiveerd. Essen-
tieel blijft wel diens instemmingt 

9.1.6. Het verdient geen aanbeveling, aldus de 
conclusie van paragraaf 8.3. het maximum van 
het aantal maanden te vervangen gevangenis-
straf van zes naar drie terug te brengen. Veel-
eer zou kunnen worden gedacht aan ophoging 
van het aantal uren dienstverlening. Het maxi-
mum zou dienen te liggen tussen 240 en 300 
uur. Het is wenselijk de dienstverlening over 
een langere periode uit te smeren. Als — infor-
mele — richtlijn zou een maximum van 15 uur 
per week kunnen worden aangehouden. Onder 
omstandigheden kan daar echter van worden 
afgeweken. 
De periode waarbinnen de dienstverlening 
zou moeten worden verricht zou gehandhaafd 
dienen te blijven op zes maanden. Deze periode 
gaat in op de eerste dag dat de dienstverlening 
redelijkerwijs een aanvang kan nemen. 

9.1. 7. Ongeacht of men kiest voor dienstver-
lening als alternatief voor uitsluitend de korte 



vrijheidsstraf, of een ruimer toepassingsgebied 
prefereert, in beide gevallen is een maatstaf 
nodig, die een objectief berekenbare vergelij-
king mogelijk maakt. Om redenen, in paragraaf 
8.4. beschreven, verdient het naar mijn mening 
aanbeireling deze maatstaf te relateren aan 
zowel de duur van de vrijheidsstraf als aan de 
bestaande regeling van de vervangende hechte-
nis (art. 24c Sr.). Een nadere uitwerking daar-
van is noodzakelijk. 

9.1.8. Voor wat betreft de procedure die dient 
te worden gevolgd bij gehele of gedeeltelijke 
mislukking van de dienstverlening stelde ik in 
paragraaf 8.5. dat daarbij a1tijd een rechter, 
bij voorkeur die welke de dienstverlening heeft 
opgelegd, betrokken moet worden. Bepleit 
werd een openbare behandeling met de moge-
lijkheid van appel. Aansluiting zou kunnen 
worderi gezocht bij de procedure van de voor-
waardelijke veroordeling (art. 14f e.v.) en van 

111 	art. 507 Sv. 

9.1.9. Terugdringen van het aantal korte vrij-
heidsstraffen vraagt, zo luidde mijn conclusie 
in paragraaf 8.6, ingrijpender maatregelen dan 
de invoering van de dienstverlening alleen. De 
decharge van de Commissie Alternatieve 
Sancties mag niet betekenen dat het zoeken 
naar alternatieven en andere wettelijke moge-
lijkheden wordt gestaakt. In het bijzonder ver-
dient een wetswijziging analoog aan paragraaf 
47 van het Duitse Strafgesetzbuch ernstige 
overweging. 

9.2. Een twaalftal stellingen 
Ter afsluiting leg ik ten behoeve van een 
verdere discussie de volgende stellingen voor: 

1. Het karakter van de dienstverlening is op 
het moment dubbelzinnig. Het verdient de 
voorkeur dienstverlening te beschouwen als 
een straf, met alle juridische consequenties 
daaraan verbonden. Onder meer betekent dit 
dat deze straf in art. 9 van het Wetboek van 
Strafrecht moet worden opgenomen en uit-
sluitend door een rechter kan worden opgelegd. 

2. Onder omstandigheden kan dienstverlening 
ook als bijzondere voorwaarde bij de voorwaar- 



delijke veroordeling, voorwaardelijke invrij-
heidsstelling of gratie worden opgelegd. Nood-
zakelijk daarbij is, dat deze bijzondere voor-
waarde niet disproportioneel is ten opzichte 
van de voorwaardelijk opgelegde hoofdsanctie 
en qua strelcking specifiek op gedragsbefnvloe-
ding is gericht. 

3. Dienstverlening kan bij wijze van transactie 
alleen dan worden opgelegd wanneer zij door 
een rechter is gefiatteerd. De transactieproce-
dure dient wettelijk geregeld te worden. De 
0.vJ. zal de rechtstreeks belanghebbende, 
die daarom heeft verzocht, in een zodanig vroeg 
stadium van zijn voomemen tot transactie op 
de hoogte moeten stellen, dat met eventuele 
belangen van belanghebbende rekening kan 
worden gehouden. Verdachte dient door de 
0.v.J. afdoende geinfonneerd te worden over 
aard en zaken van de tegen hem uitgebrachte 
beschuldiging en over de eis die de 0.v.J. voor 

112 	ogen heeft. 

4. Analoog aan de bepaling van paragraaf 47 
Strafgesetzbuch dient de oplegging van korte 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen tot zes 
maanden eerst dan mogelijk te zijn, wanneer 
de rechter uitdrukkelijk en anders dan door 
middel van een standaardfonnulering motiveert, 
waarom niet met een minder ingrijpende sanctie 
of een combinatie daarvan kan worden volstaan. 

5. Dienstverlening dient niet uitsluitend te 
worden beschouwd en toegepast als alternatief 
voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
Dienstverlening moet worden beschouwd en 
erkend als een zelfstandige sanctie, die onder 
bepaalde voorwaarden ook kan worden toege-
past in die gevallen waarin thans andere sancties 
plegen te worden opgelegd (langdurige ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid, forse geldboete, 
vervangende hechtenis). Als voorwaarde geldt 
dat voldoende moet zijn aangetoond, dat deze 
andere sancties tot zeer ernstige problemen 
en/of onevenredige schade voor betrokkene 
zullen leiden danwel dat het niet (kunnen) 
realiseren van deze andere sancties alsnog zal 
leiden tot vrijheidsbeneming. 

6. Dienstverlening kan alleen worden opgelegd 



en ten uitvoer gelegd met instemming van de 
verdachte. Het initiatiefbehoeft niet uitsluitend 
van verdachte afkomstig te zijn, maar kan ook 
door de 0.v.J., de rechter, de raadsman of re-
classering worden genomen. Verdachte hoeft, 
om voor dienstverlening in aanmerking te 
komen, niet eerst een bekentenis af te leggen. 

7. Aantal uren of omvang van de dienstverlening 
dient te worden bepaald door de desbetreffen-
de justitiele autoriteit, waarbij als criteria onder 
meer gelden: aard van het delict, omstandig-
heden waaronder dit is begaan, de persoon van 
verdachte, inhoud van de te verrichten werk-
zaamheden. 

8. Het niet hebben van een bepaalde werkkring 
mag op zich bij de vaststelling van het aantal 
uren geen verzwarende factor zijn. 

9. Er dient een berekeningsmaatstaf te worden 
113 vastgesteld die het mogelijk maakt dienstverle-

ning, geldboete en vrijheidsstraf, zowel princi-
pale als vervangende, onderling te vergelijken 
en deze als alternatieven voor elkaar te laten 
fungeren. 

10. Opneming van een zelfstandige schade-
vergoedingssanctie in het Wetboek van Straf-
recht is dringend gewenst. De combinatie 
dienstverlening—schadevergoedingssanctie moet 
wettelijk mogelijk worden gemaakt. 

11. Het maximum aantal maanden onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf, dat door dienstverle-
ning kan worden vervangen dient gehandhaafd 
te blijven op zes maanden. Daartoe zal het 
maximum aantal uren dienstverlening dienen te 
worden verhoogd. Dit maximum moet liggen 
tussen 240 en 300 uur. In beginsel zal maximaal 
15 uur per week worden gewerkt. De periode 
waarbinnen de dienstverlening moet zijn ver-
richt moet worden gesteld op zes maanderi, 
beginnend op de dag dat de dienstverlening 
redelijkerwijs een aanvang kan nemen. 

12. Tenuitvoerlegging van de subsidiair opge-
legde straf na geheel of gedeeltelijk mislukken 
van de dienstverlening kan slechts plaatsvinden 
na een rechterlijk vonnis, op vordering van de 



0.v.J. Tegen de beslissing van de rechter dient 
appel open te staan. Een procedure, bestaande 
uit een combinatie van art. 507 Sv. en art. 
14f Sr., met de mogelijkheid van een partiele 
tenuitvoerlegging, verdient aanbeveling. 

Literatuurlijst 

Advisory council on the penal system. 
London, HMSO, 1970. 
Andre de la Porte, E. Sanctiedifferentiatie 
in het strafrecht; handelingen van de Vereni- 
ging voor Wijsbegeerte van het Becht. 
Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en 
rechtstheorie, 13e jrg., 1984, blz. 5-31. 
Beer, A. P. G., de, en A. M. van Kalmthout. 
Dienstverlening: ook veel zwaluwen maken 
nog geen zomer (I en ID. 
Delikt en delinkwent,42e jrg., nr. 7 en 8, 
september en oktober 1982, blz. 458-475 

114 	en 551-567. 
Blonk, G. N. M. Peiikelen rondom de geld-
boete en vervangende hechtenis op het politic-
bureau. 
Nederlands juristenblad, 57e jrg., nr. 32, 
18 september 1982, blz. 900-903. 
Bol, M., en J. Overwater. Dienstverlening; 
vervanging van de vrijheidsstraf in het straf-
recht voor volwassenen; dl. 3: de plaats van 
de dienstverlening in de Nederlandse straf-
rechtspleging. 
's-Gravenhage, WODC, Ministerie van Justitie, 
1983. 
Brucken Fock, E. P. von. Tot welke wijzi-
gingen in het Nederlandse strafprocesrecht 
dienen de beginselen van behoorlijke recht-
spraak, neergelegd in art. 6 van het Europese 
Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, aan- 
leiding te geven? Preadvies voor de Nederlandse 
Juristen Vereniging. 
Handelingen 1983 der Nederlandse Juristen 
Vereniging, deel I, eerste stuk, blz. 149-263. 
Capaciteitsproblemen, De, bij het gevangenis-
wezen (nota 'Hylkema'). 
's-Gravenhage, Ministerie van Justitie, 1981. 
Coornhert-liga. Alternatieve justitiebegroting 
1984. 
Z.pl., Coomhert-liga, 1983. 



Corstens, G. J. M. Civielrechtelijke, admini-
stratiefrechtelijke of strafrechtelijke rechts-
handeling. Preadvies voor de Nederlandse 
Juristen Vereniging. 
Handelingen 1984 der Nederlandse Juristen 
Vereniging, deel I, eerste stuk, blz. 1-127. 
Dienstverlening; interimrapport van de 
Commissie alternatieve strafrechtelijke sancties. 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1978. 
Dijk, P. van. De op Nederland rustende 
internationale verplichtingen ter zake van een 
behoorlijke rechtspraak. Preadvies voor de 
Nederlandse Juristen Vereniging. 
Handelingen 1983 der Nederlandse Juristen 
Vereniging, deel I, eerste stuk, blz. 7-148. 
Evalucatiecommissie Voorlopige Hechtenis. 
Eindrapport. 
's-Gravenhage, Ministerie van Justitie, 1982. 
Fokkens, J. W. Enkele kanttekeningen bij 
de Wet Vermogenssancties. • 
Proces, 62e jrg., nr. 7/8, juli/augustus 1983, 

115 	blz. 208-215. 
Groenhuysen, M. S., en A. M. van Kalmthout. 
De Wet Vermogenssancties en de kwaliteit van 
de rechtsbedeling. 
Delikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 1, januari 
1983(a), blz. 8-31. 
Groenhuysen, M. S., en A. M. van Kalmthout. 
Transactie en voorwaardelijk sepot: lood OM 
oud ijzer. 
Delikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 6, juni 
1983(b), blz. 474-487. 
Handelingen van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, UCV 36, van 16 mei 1983. 
's-Gravenhage, 1983. 
Handelingen van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, UCV 33, van 5 december 
1983. 
's-Gravenhage, 1983. 
Handelingen van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, UCV 67, van 2 maart 1984. 
's-Gravenhage, 1984. 
Harris, M. K. Community service by offenders. 
Washington, American Bar Association, 1979. 
Hecke, T. A. G. van, en P. H. van der Laan. 
De ontwikkeling van de rechtspositie van de 
jeugdige. 
Justitiele Verkenningen, nr. 2, 1984, 
blz. 29-66. 



Huisman, R. A. De toekomstige dienstverle-
ning. 
Proces, 62e jrg., nr. 5, mei 1983, blz. 142-155. 
Kalmthout, A. M. van. Heeft de altematieve 
straf nog toekomst? 
Proces, 60e jrg., nr. 1,1981(a), blz. 8-17. 
Kalmthout, A. M. van. Dienstverlening — 
hoe de minister beschikt en het openbaar 
ministerie wikt. 
Proces, 60e jrg., nr. 7,1981(b), blz. 197-204. 
Linden, B. van der, A. Rook, en J. J. L. M. 
Verhagen. De capaciteitsbehoefte van het 
gevangeniswezen; uitgaande van de ontwikke-
ling van de crirninaliteit en het straftoemetings-
beleid tot en met 1981. 
's-Gravenhage, Ministerie van Justitie, 1981. 
Morgan, C. Dienstverlening door minder-
jarigen: straf of behandeling. 
Justitiele Verkenningen, nr. 5,1983, 
blz. 65-72. 
Pease, K. Community service and the tariff. 

116 	Criminal law review, mei 1978, blz. 269-275 
en 546-548 (A reply). 
Rapport van de werkgroep `Justitieel beleid 
en slachtoffer'. 
's-Gravenhage, 1984. 
Rapport van de werkgroep executie geld-
boeten (Commissie-van Gend). 
Den Haag, 1983. 
Schadler, W. Das Projekt temeinntitzige 
Arbeit' die nicht nur theoretisehe Chance des 
Art. 293 EGStGB. 
Zeitscluift für Rechtspolitik, nr. 1,1983, 
blz. 5-10. 
Schaffmeister, D. De korte vrijheidsstraf 
als vrijetijdsstraf. 
Leiden, 1982. 
Schaffmeister, D. Politiele en justitiele 
delikten. Preadvies voor de Nederlandse Juristen 
Vereniging. 
Handelingen 1984 der Nederlandse Juristen 
Vereniging, deel I, eerste stuk, blz. 127-291. 
Schalken, T. M. Jeugdstrafrecht tussen wel-
zijn en de eis van een behoorlijke rechtspleging. 
Tijdschrift voor famine en jeugdrecht, 5e jrg., 
nr. 7/8, november 1983, blz. 233-262. 
Shaw, S. Community service, a guide for 
sentences; the experience to date. 
Z.pl., Prison reform trust, 1983. 
Stile, A. M. Neue italienische Kriminalpolitik 



nach dem Strafrechtsreformgesetz von 1981. 
Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissen-
schaft, 34e jrg., nr. 1, 1984, blz. 172-187. 
Tak, P. J. P. Heroverwegen is onontkoom-
baar. 
Trema, 5e jrg., nr. 7, sept. 1982, blz :  159-173. 
Thorvaldson, S. A. The primary justifying 
aim of community service by offenders. 
Cambridge, 1980. 
Trewartha, R. Community service and the 
tariff; a further comment. 
Criminal law review, september 1978, blz. 544- 
546. 
Veen, Th. W. van. Ontzegging van de rijbe-
voegdheid; een te zware straf? 
Delikt en delinkwent, 1 le jrg., nr. 6, 1981, 
blz. 419-423. 
Veen, Th. W. van. Dienstverlening. 
Trema, 6e jrg., nr. 2, februari 1983, blz. 39-44. 
Veen, Th. W. van. Dienstverlening als keuze-
straf in het W.v.Sr. 

117 	Proces, 63e jrg., nr. 1, januari 1984, blz. 1-5. 
Verhagen, J. Komt dienstverlening nu echt 
in de plaats van gevangenisstraf? 
Balans, 14e jrg., nr. 8,1983, blz. 18. 
Verslag van de Stuurgroep dienstverlening, 
arrondissement Zutphen, 1982. 
Vis, H. G. Een zwaluw maakt nog geen lente. 
Proces, 59e jrg., nr. 4,1980, blz. 107-112. 
Well Du arm bist, muszt Du sitzen, von H. 
Krieg, A. Lahr, U. Liicke et al. 
Monatsschrift fiir Kriminologie und Strafrechts-
reform, 67e jrg., nr. 1, februari 1984, blz. 25- 
38. 
Young, W. Community service orders. 
London, Heinemann, 1979. 

Noten 

HR 4-5-1982, NJ 1982, 639; Rb. Breda 19-10-1982, 
NJ 1983, 678; HR 28-6-1983, NJ 1984, 9; HR 
28-6-1983, NJ 1984, 10; HR 13-9-1983, NJ 1984, 
151; HR 13-12-1983, DD 1984, 185, NJ 1984, 391; 
HR 13-12-1983, DD 1984, 187; Hof Leeuwarden 
26-1-1984, NJ 1984, 381. 

Brief van de Voorbereidingsgroep van 21 augustus 
1980 aan de reclassering. 

Zie Handelingen van de Tweede Kamer van 
11-11-1981, blz. 1103 en 1107, van 13-11-1981, 
blz. 1311 en Kamerstuk 16 162, nr. 6, blz. 6; nr. 8, 
blz. 8, nr. 100a, blz. 3 en 100b, blz. 5. 



118 

o Kamerstuk 16 162, nr. 8, biz. 8. 
• To weten: onvoorwaardelijk sepot, voorwaardelijk 
sepot, uitstel sepotbeslissing tot na voltooiing dienst-
verlening, schorsing of opheffing van de voorlopige 
hechtenis onder de voorwaarde van dienstverlening, 
uitstel vonniswijzing en (eventueel) voorwaardelijke 
lieroordeling en vordering tot tenuitvoerlegging van 
een opgelegde voorwaardelijke straf, met dienstverle-
ning als (nieuwe) bijzondere voorwaarde. Bij brief van 
15 april 1982 is daaraan door de Staatssecretaris van 
Justitie nog als achtste modaliteit het aanhouden van 
de gratiebeslissing tot na voltooiing van eon dienstver-
leningsproject toegevoegd. 
• Meer uitvoerig over de bezwaren van sanctionering 
door het OM o.a. M. Groenhuysen en A. van Kalmt-
bout, (1983a), T. Schalken, (1983), P. van Dijk, (1983). 
en E. P. von Brucken Fock, (1983) en D. Schaff-
moister, (1984). 
• Zie uitgebreid hicrover het eindrapport van de 
Evaluatiecommissie Voorlopige Hechtenis, Ministerie 
van Justitie, Den Haag 1982. 
8  Zie de noot van P. J. P. Tak bij HR 13-9-1983, 
NJ 1984, 151. 
• Dit laatste is bijvoorbeeld onderkend door,het 
Eranse Ministerie van Justitie, dat ter ondersteuning 
van de projectverschaffende instellingen voor het 
eerste jaar van de Travail d'Interet General eon bedrag 
van twee miljoen francs heeft beschikbaar gesteld. 
" Al te rooskleurig echter is de Minister van Justitie 
wanneer hij stelt: 'In de meeste gevallen is het Open-
baar Ministerie initiatiefnemend. De desbetreffende 
commissie staat onder voorzitterschap van eon hoofd-
off-Icier van Justitie' (UCV 33, blz. 22). 
" In Polen hoot de werkverplichting ten dienste van 
de gerneenschap heel treffend: straf van vrijheids-
bepeiking (art. 33 par. 2, nr. 2 van het Poolse Wet-
boek van Strafrecht van 19-4-1969). 
12  Voor werklozen is doze bcperking niet gebaseerd 
op bepalingen van de arbeidswetten maar op infor-
mele afspraken met het Department of Employment' 
on interne — vcelal plaatselijke — regelingen. Young 
(1979, blz. 64 e.v.). 
IS De nota 'De capaciteitsbehoefte van het gevangc-
niswczen' komt tot ecn — al to voorzichtige? — turning 
van 1958 geslaagde thenstverleningen per jaar. Doze 
zouden eon capaciteitswinst van ± 240 gevangcnis-
plaatsen opleveren. 

Zie o.a. ARV nota Tussen samenleving on straf-
recht' en de VvR1-brief van 11 mei 1983 met als 
aanhef 'Boete na eon jaar wachten op gevangenisstra? 
on de ARV nota's 'Anders afdoen 1-1I-Ill'. 

Coornhert-liga. Alternatieve Justitiebegroting 1984. 
" In die zin ook de Raad van Europa in de 'Prelimi-
nary draft recommendation on participation of the 
public in crime policy' van 18-12-1981, en recentelijk 
de werkgroep Valliant in haar rapport `Justitieel 
beleid on slachtoffer', Den Haag, mei 1984. Zic ook 
De Beer on Van Kalmthout, 1982, blz. 557-559. 
17  Meer uitgebreid hierover: UCV 36, 1983, blz. 3, 
11, 35, 51; Kamerstuk 17539, nr. 11 en Handelingen 
Tweede Kamer van 28-6-1983. 
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18  Niet onopgemerkt mag blijven dat er in dit verband 
sprake is van een opmerkelijke inconsequentie in de 
beantwoording van het WODC-evaluatie-onderzoek: 
65% van de responden ten verklaart de dienstverlening 
te beschouwen als een straf. Desondanks wordcn de 
diverse sepotmodaliteiten niet met eenzelfde percen-
tage afgewezen. 
19  Uitgebreid hierover: Von Brucken-Fock, (1983), 
blz. 216 e.v., Schalken, (1983), biz. 254 e.v.; Van 
Dijk in zijn advies aan de minister, Kamerstuk 17 481, 
nr. 1, blz. 25 e.v.. 
" Zie over de betrekkelijkheid van door verdachte 
`vrijwillig' genomen beslissingen: A. H. J. Swart in 
diens noot onder HR 16-2-1982, AA 1983, blz. 491. 
21  In deze laatste zin, zij het uitdrukkelijk beperkt 
tot de veroordeling tot een onvoorwaardclijkc vrij-
heidsstraf: Huisman (1983) en Van Veen (1984). 



De reclassering en 
dienstverlening 

door mr. N. C. van Zelst t en drs. D. Brons 2  

In 1980/'81 heeft de Algemene Reclasserings 
Vereniging (ARV) zich bezonnen op haar op-
stetting ten opzichte van de strafrechtspleging. 
Dit heeft in 1981 geresulteerd in de beleidsnota 
`Reclassering in de jaren tachtig'. In deze nota 
werd het belang onderstreept van een actieve 
rol van de reclassering bij het bevorderen van 
terughoudend strafrechtelijk optreden. Op zich 
is dit weinig spectaculair. De reclassering is 
immers altijd nauw verbonden geweest met het 
streven het strafrecht te humaniseren. Het is 
echter toch van veel betekenis omdat men zich 

120 	weer bewust afvroeg wat de consequenties 
waren van het functioneren van de reclassering 
voor het functioneren van de strafrechtspleging. 
Dit ging kort aan de experimenten dienstver-
lening vooraf en kan worden beschouwd als de 
afsluiting van een periode waarin sterke stem-
men opgingen, dat de reclassering zich Los dien-
de te maken van Justitie. 
Met het vaststellen van algetnene beleidslijnen 
is men er niet. Aan het beleid moet in het werk 
door de individuele reclasseringswerkers worden 
vorm gegeven. Ook in de praktijk lijkt nu met 
het op grote schaal toepassen van de dienstver-
lening een doorbraak gekomen. De invoering 
van de dienstverlening heeft een ingrijpende en 
naar onze mening positieve invloed op het 
functioneren van de reclassering. Dit komt ook 
tot uitdrulcking in de veranderende verhouding 
van de reclassering tot Justitie. 

De reclasseringsinstellingen als geheel hebben 
van het begin af aan de experimenten dienst-
verlening krachtig gesteund. Toen duidelijk be-
gon te worden dattle dienstverlening een werk-
baar alternatief voor de korte gevangenisstraf 
was, werd dit ook naar buiten uitgedragen. Dit 

Adjunct-directeur ARV. 
Stafmedewerker ARV. 



gebeurde onder meer in brochures als 'Anders 
Afdoen' (1983). De reclasseringsinstellingen 
maakten zich sterk voor invoering op grote 
schaal, waarbij onder meer een vergelijking 
werd gemaakt tussen de financiele kosten van 
gevangenisstraf en de kosten van dienstverlening. 
Prognoses die toen werden gedaan over het mo-
gelijke aantal te realiseren dienstverleningen 
werden veelal met scepsis tegemoet getreden. 
Een schatting gebaseerd op de situatie in het 
arrondissement Breda waar de dienstverlening 
al vrij in het begin een explosieve groei door-
maakte, kwam uit op 3000 dienstverleningen 
per jaar voor het hele land, te behalen in 1986 1 . 
Nu anderhalf jaar later blijkt dit alleszins reeel. 
Voor 1984 zal vermoedelijk al de grens van 
2000 gevallen ruimschoots worden gepasseerd. 
Zowel de reclasseringsraden als de particuliere 
instellingen dragen hier in belangrijke mate aan 
bij. Toch valt niet te ontkennen, dat aan het be- . 
gin van het experiment in het veld bij de uit- 

121 	voerende werkers ook de nodige aarzeling was. 
Met name tegen de met de dienstverlening 
verbonden controle en rapportage bestond de 
nodige weerstand. 
We zullen hier weergeven hoe het denken over 
de dienstverlening zich binnen de reclassering 
en met name binnen de ARV heeft ontwikkeld, 
waarbij tevens een voorgeschiedenis wordt ge-
schetst om een context aan te geven. Ook zal 
in het kort worden bekeken wat de invloeden 
zijn van de dienstverlening op het reclasserings-
werk en wat de perspectieven zijn voor de toe-
komst. 

Herorientatie 
De eerste vijftien jaar na de Tweede Wereld-
oorlog was de verhouding tussen de maatschap-
pelijk werkers van de reclassering en de justitie-
le autoriteiten er een van dienstbaarheid: de 
reclassering was ondergeschikt aan Justitie. Het 
statusverschil was groot en werd door de maat-
schappelijk werkers van de reclassering als .van-
zelfsprekend geaccepteerd. Geleidelijk aan ech-
ter begonnen de maatschappelijk werkers zich 
als beroepsgroep te profileren. In de zestiger 

Gegevens over de aantallen dienstverlening zijn ge-
baseerd op de via de VVRI afgesloten WA- en Onge-
vallen verzekeringen voor dienstverleners. 



Jaren ontstonden binnen de instellingen ook 
meer democratische verhoudingen. Dit maakte 
het de reclasseringswerkers mogelijk zelf vonn 
te geven aan het reclasseringswerk. 
Deze veranderingen vonden plaats in een 
periode van sterke economische groei en toe-
nemende welvaart. Een gedachte die vrij alge-
meen ondersteuning vond, was dat na de wel-
vaart nu ook het welzijn binnen het bereik van 
iedereen diende te worden gebracht. Maat-
schappelijk werkers werd daarbij een centrale 
taak toegekend. Er leefde een sterk geloof in 
de mogelijkheid om mensen en indien nodig 
maatschappelijke structuren, te veranderen. 
De reclassering zag zichzelf steeds minder als 
een voorziening ten behoeve van Justitie maar 
als een zelfstandig maatschappelijk instituut 
met als hoofddoelstelling: het bevorderen van 
het welzijn van de justitiabelen. Overigens moet 
wel worden opgemerkt, dat dit streven naar 
meer zelfstandigheid niet zonder strijd is ge- 

122 	gaan. Er zijn voortdurend tegenkrachten werk- 
zaam geweest, waaronder de subsidiegever die 
het belang van de taken ten behoeve van 
Justitie bleef benadrukken. loch verschoof in 
het reclasseringswerk het accent naar de psycho-
sociale hulpverlening die meer en meer als 
hoofdtaak werd opgevat: de relatie tussen de 
reclasserings-maatschappelijk werker en de 
client werd gezien als een vertrouwensrelatie, 
waarin controle of dwang niet thuishoort. Als 
eon van de verworvenheden van die periode 
kan worden beschouwd, dat de reclassering 
zich ontworstelde aan de controlerende rol. Zo 
verdween de periodieke gedragsrapportage. De 
voorlichtingsrapportage, de voomaamste dienst-
verlenende taak aan Justitie werd ondergeschilct 
aan de hoofdtaak: de hulpverlening. Onder-
zoek heeft weliswaar laten zien, dat op dit ge-
bied enige discrepantie is blijven bestaan tussen 
de houdingen en meningen van de maatschappe-
lijk werkers en de praktijk van het werk. loch 
kan zonder meer worden gesteld, dat deze 
sterke nadruk op psycho-sociale hulpverlening 
de overheersende ideologie was (Spickenheuer 
en Brand-Koolen, 1979). 	 • 

Toen eind zeventiger jaren de balans werd 
opgemaakt, moest men constateren dat men te 
optimistisch was geweest over de mogelijlcheden 



van de psycho-sociale hulpverlening voor de 
clienten van de reclassering. De werkelijkheid 
bleek veel weerbarstiger dan gedacht. Duidelijk 
was geworden, dat in de hulpverlening met 
veel inspanning slechts beperkte resultaten zijn 
te boeken. Dit maakt de hulpverlening niet 
minder noodzakelijk maar geeft wel aanleiding 
tot relativering. Geconstateerd werd ook vooral 
door degenen die vanuit het beleid meer op een 
afstand naar het reclasseringswerk keken, dat 
de reclassering ten opzichte van de strafrechts-
pleging een weinig actieve rol vervulde. Contact 
tussen de reclassering en de justitiele autori-
teiten vond voornamelijk langs formele kanalen 
plaats d.w.z. schriftelijk in de vorm van rappor-
tage. Hoewel dat zeer moeilijk is na te gaan, 
bestond de indruk dat de invloed van de voor-
lichtingsrapportage op de straftoemeting tanen- 

. de was. Met de invoering van de vroeghulp i  
had daar enige verandering in moeten komen. 
Een van de doelstellingen van de vroeghulp was 

123 	immers de toepassing van de voorlopige hech- 
tenis verder terug te dringen. Dit lukte echter 
aanvankelijk nauwelijks. We zullen kort probe-
ren aan te geven, waarom dit het geval was. 
Men kan hiervoor allerlei praktische problemen 
aanwijzen. Te noemen zijn: de al bestaande 
terughoudendheid bij de toepassing van de voor-
lopige hechtenis en de tijd die het kostte de 
vroeghulp goed te organiseren. 
Van meer fundamentele aard lijkt echter, dat 
de reclassering door de jaren voor de invoering 
van de vroeghulp, van Justitie was weggegroeid 
en een eigen weg ingeslagen. Justitie wilde 
alleen op haar eigen voorwaarden gebruik ma-
ken van de diensten van de reclassering. De 
justitiele autoriteiten wilden objectieve geveri- 
fieerde informatie en alleen alternatieven accep-
teren wanneer er garanties geboden konden 
worden dat hiermee hetzelfde effect bereikt 
zou worden als met de voorlopige hechtenis, 
namelijk het beteugelen van het gevaar van 
recidive en vlucht (Tigges en Nuyten-Edel-
broek, 1981). Justitie en reclassering vormden 
aparte werelden. 
Hoewel de reclasseringswerkers zeker bereid 
waren zich voor hun clienten in te spannen om 

Het doen van een hulpverleningsaanbod aan in 
verzekeringsgestelden op het politiebureau. 



vrijheidsbeneming te voorkomen, wilde men 
niet op de door Justitie verlangde wijze dien-
sten verlenen. Deze polariteit bleef echter in 
de praktijk van het werk onuitgesproken. De 
reclassering ging geen rechtstreekse confron-
tatie aan. Hard onderhandelen met Justitie 
hield ook risico's in, met name voor de onmid-
dellijke belangen van de individuele clienten. 
Het heeft er de schijn van, dat dit soort pro-
blemen maar liever ontweken werden. De 
vroeghulp werd vooral ingevuld vanuit het 
perspectief van de hulpverlening met accenten 
op emotionele ondersteuning en het regelen 
van praktische zaken. 

Tegen de achtergrond van de hierboven ge-
schetste context is het niet verwonderlijk, dat 
binnen de reclassering aanvankelijk aarzeling 
bestond bij de invoering van de dienstverlening. 
De reclassering werd bij de dienstverlening veel 
sterker dan bij de vroeghulp, voor een onont- 

124 	koombaar dilemma geplaatst. De vroeghulp 
kon nog vanuit de hulpverlening worden inge-
vuld. Bij de dienstverlening kon dit niet. Wan-
neer de reclassering niet actief haar bijdrage 
zou leveren, zou zij haar geloofwaardigheid 
verliezen. Men wilde,en kon de mogelijkheid 
van de dienstverlening niet laten liggen. De om-
standigheden om met Justitie op het punt van 
de dienstverlening tot een open samenwerking 
te komen, zijn nu echter gunstiger dan voor-
heen. Het strafrechtsapparaat dreigt vast te 
lopen. Absoluut gezien is het aantal strafzaken 
sterk toegenomen en er is een groot tekort aan 
detentieplaatsen. Alternatieven voor de vrij-
heidsstraf zijn hard nodig en de reclassering is 
de meest aangewezene om die te helpen reali-
seren. Dit heeft ook als consequentie, dat de 
redassering nu gemakkelijker invloed op de 
strafrechtspleging kan verwerven zonder zich 
te onderschikken. Wanneer de reclassering 
nu de bereidheid toont om de dienstverlening 
te organiseren en toe te zien op het goed ver-
loop van de dienstverlening, dan kan zij dit 
doen op een wijze die zij zelf verantwoord 
vindt. 
Deze druk op beide partijen vomil een gezonde 
basis voor een constmctieve samenwerlcing. 

De ARV heeft op 2 december 1983 en 



8 februari 1984 themadagen over de dienst-
verlening gehouden. Na bijna drie jaar experi-
menteren werd de behoefte gevoeld om tot een 
definitieve standpuntbepaling te komen. Aan 
deze themadagen deden ARV-medewerkers 
uit het hele land mee. Een meerderheid van de 
deelnemers sprak zich uit voor het volgende 
standpunt met betrekking tot de rol van de 
reclassering: 

Standpunt 
— Werkend vanuit een zelfstandige positie 
tracht de reclassering mede vorm te geven aan 
de dienstverlening. Het is deze zelfstandige 
positie die de reclassering in staat stelt de rol 
van berniddelaar op zich te nemen tussen de 
dienstverleners en de justitiele organen. 
Bij voorkomende problemen vervult de reclas-
sering een bufferfunctie. 
— De reclassering tracht zoveel mogelijk ver-
dachten of veroordeelden voor dienstverlening 

125 	in aanmerking te laten komen. 
— De reclassering werkt alleen mee aan dienst-
verlening wanneer de aspirant-dienstverlener 
met de dienstverlening instemt. 
— De reclassering is ook bereid mee te werken 
aan het realiseren van dienstverleningen voor 
personen die verder geen gebruik maken van 
de hulp van de reclassering. 
— De reclassering tracht de client/dienstverlener 
zoveel mogelijk te steunen in het dragen van 
eigen verantwoordelijkheid. Dit kan ook bete-
kenen, dat de dienstverlener zelf verslag uit-
brengt over het verloop.van de dienstverlening. 
— De reclassering helpt de dienstverlener in-
dien nodig bij het tot een goed einde brengen 
van de dienstverlening. 
— De reclassering is bereid een rol te vervullen 
bij de controle en rapportage in verband met 
de dienstverlening in de vorm van het toezien 
op het nakomen van te voren gemaakte af-
spralcen. 
In de gesuggereerde organisatorische vormgeving 
is ruimte gelaten voor een eventuele scheiding 
van hulpverlening en controle. In ieder arron-
dissement zal in de nieuwe organisatiestructuur 
(na de reorganisatie van de reclassering) een 
dienstverleningscoordinator komen, die 
onder meer een speciale taak/verantwoordelijk-
heid heeft bij het toezien op het nakomen van 



de afspraken over het verloop van de dienst-
verlening (Resultaten themadagen, 1984). 

Betekenis van de dienstverlening 
Dat de dienstverlening een succes is geworden, 
is van grote betekenis voor de ontwikkeling 
van het reclasseringswerk. Het succes van de 
dienstverlening heeft een uitstralingseffect. 
Het maatschappelijk draagvlak voor anders 
reageren op criminaliteit is veel groter dan aan-
vankelijk werd gedacht. Veel instellingen en 
personen zijn bereid aan de dienstverlening 
mee te werken. Voor de reclassering die in haar 
werk vaak op belemmeringen stuit, is dit be-
langrijk. Er is een verschuiving in perspectief 
ook op het eigen werk. Binnen het reclasserings-
werk blijkt nu ook, dat allerlei activiteiten 
plaatsvinden die wel als alternatief kunnen fun-
geren maar die tot voor kort niet als zodanig 
werden benut. Conflictoplossing en schade-
vergoedingsregelingen blijken bijvoorbeeld veel 

126 	vaker te worden toegepast dan gedacht (Gege- 
yens, 1983). Nu deze vormen van `anders af-
doen' als prioriteit zijn aangemerkt, blijkt het 
ook mogelijk de aantallen verder op te voeren. 
Of iets al dan niet als een alternatief voor een 
vrijheidsstraf kan fungeren, is vooral afhanke-
lijk van de inpassing in de strafrechtspleging. 
Het gaat er om, dat de rechterlijke macht (OM 
en rechter) `anders afdoen' ook daadwerkelijk 
in haar overwegingen betrekken. In dit verband 
is ook van belang, dat in verband met de dienst-
verlening de communicatie tussen reclassering 
en Justitie is geibtensiveerd. Hierdoor lijkt op 
tilt punt meer mogelijk. Voorheen waren de 
contacten in hoofdzaak beperkt tot schrifte-
lijke in de vorm van voorlichtingsrapporten 
met het oog op de berechting. Daarbij gaat het 
veelal om een selectie van de meer ernstige 
gevallen. Nu is waar te nemen, dat voorafgaande 
aan de rechtszitting vaker informele telefonische 
en mondelinge contacten hebben plaatsgevon-
den om af te tasten of de verdachte voor een 
andere wijze van afdoen in aanmerking komt. 

. Ook de contacten met de advocatuur zijn in-
tensiever. 

De dienstverlening verandert ook de lcijk op de 
behoefte van de client. In de dienstverlening is 
een element van dwang aanwezig. Het is dui- 



delijk een straf en er is de stok achter de deur 
van de gevangenisstraf. Toch wordt de dienst-
verlening door de betrokkene zelf in verreweg 
de meeste gevallen positief beleefd. Zo zelfs, 
dat een niet onbelangrijk deel van de dienst-
verleriers na afloop van de verplichte'Werk-
periode contact met het werkproject blijven 
houden en regelmatig zelfs als vrijwilliger door-
gaan. Bij het begin van het experiment werd 
benadrukt, dat men zeer zorgvuldig met de 
privacy van de client zou moeten omgaan. 
Vermeden zou moeten worden, dat er te veel 
mensen van de aanwezigheid van de dienstver-
leners op het project op de hoogte zouden zijn,. 
dat het niet om `zo maar' vrijwilligers gaat maar 
om iemand met een justitiele achtergrond. In 
de praktijk blijkt echter, dat de dienstverleners 
zelf in grote meerderheid geen enkele moeite 
hebben om open voor de dag te komen. Daar-
bij speelt ongetwijfeld een rol, dat men zich 
door de omgeving geaccepteerd voelt. Wij wil- 

127 	len niet ontkennen, dat men zorgvuldig met de 
belangen van de justitiabelen moet omgaan en 
dat zij in een aantal gevallen tegen zichzelf be-
schermd moeten worden. Men krijgt echter 
toch ook sterk de indruk, dat de exclusiviteit 
van de relatie hulpverlener-client en het centraal 
stellen van de vertrouwensrelatie enigszins gere-
lativeerd kan worden. Het ziet er ook naar uit, 
dat dit geleidelijk gebeurt. 
Dit moet uiteraard niet alleen met de dienst-
verlening in verband worden gebracht. De 
dienstverlening versterkt echter aanwezige ten-
denzen. 

De hulpverlehing lijkt praktischer te worden. 
Het therapeutische karakter van de psycho-
sociale hulpverlening verdwijnt meer naar de 
achtergrond. Men is meer geneigd rekening te 
houden met wie men te maken heeft. Bekend 
is, dat de reclasseringsclienten vooral jonge 
mannen zijn. Ongeveer de helft van de clienten 
is tussen de 18 en 25 jaar oud, heeft weinig op-
leiding en is vaak zonder werk. Men mag er 
vanuit gaan — gezien de ervaringen in het ver-
leden en de huidige opbouw van het clienten-
bestand — dat veel clienten naar mate zij ouder 
worden minder met Justitie in aanralcing zullen 
komen. 
Deze nuchtere kijk begint ook in het reclasse- 



ringswerk meer door te dringen. Consequenties 
die men hieruit kan trekken zijn: men moot 
geen spectaculaire resultaten verwachten op 
korte termijn, maar de langere termijn in het 
oog houden. 
De reclassering heeft vanuit die visie voor eon 
belangrijke groep clienten — dat zal niet voor 
iedereen golden, voor sommige clienten is eon 
korte intensieve hulpverlening wellicht wel 
zinvol — vooral de taak om door middel van 
ondersteuning en praktisch gerichte hulpver-
lening hen door eon turbulente levensfase 
heen to helpen. Door het bieden van alternatie-
ven kan de reclassering bij de vaak niet to ver-
mijden justitiele problemen, de averechtse 
effecten van justitieel ingrijpen trachten te be-
perken. 

Perspectieven voor de toekomst 
To verwachten is, dat het aantal personen dat 
dienstverlening doet de komende jaren nog vrij 

128 	stork zal toenemen. Dit zal onder moor ook af- 
hangen van hoe ruim men de toepassingsmoge-
lijkheden laat zijn. Blijft de dienstverlening een 
alternatief voor drie maanden onvoorwaarde- 
lijke gevangenisstraf of wordt het zes maanden, 
zoals in het begin van de experimenten be-
doeld? De keuze is aan de wetgever. Toch lijkt 
het niet verstandig voor de toekomst alleen op 
de dienstverlening to bouwen. De sterke afhan-
kelijkheid van de medewerking van de project-
verschaffende instanties maalct de dienstverle-
ning kwetsbaar. Niemand kan in redelijkheid 
voorspellingen doen die verder gaan dan eon 
jaar of vijf. Voor die periode kan men, zoals 
eerder gesteld, nog eon forse groei verwachten. 
Onzekerheid op lenge termijn wijst ons op de 
noodzaak eon breder scale van altematieven 
to ontwikkelen. Het hoeft dan niet om specta-
culaire nieuwe vondsten to gaan. Aansluiting 
kan gezocht worden bij aanzetten die or nu al 
zijn. To denken valt aan vormen van conflict-
oplossing on schadevergoedingsregelingen. Op 
het moment zijn binnen het strafrecht verschil-
lende nieuwe ontwikkelingen gaande zonder 
dat zij in e'en duidelijk kader zijn geplaatst. To 
denken is aan de Wet vermogenssancties en de 
aandacht voor slachtoffers (cie Valliant). 
Ook voor strafrechtelijk minderjarigen wordt 
nu met alternatieven geexperimenteerd; opge- 



merkt moet worden dat de scheiding tussen het 
volwassenenstrafrecht en het jeugdstrafrecht in 
dit verband nogal kunstmatig is. Alternatieve 
sancties voor jeugdigen worden veel breder 
opgevat dan voor volwassenen, terwijl het bij 
volwassenen voor een groot gedeelte gaat om 
jongeren/adolescenten die maar een paar jaar 
ouder zijn. Voor jeugdigen wordt naast werk-
projecten ook gewerkt met leerprojecten. Dit 
zou zeker voor jong volwassenen ook mogelijk 
moeten zijn. Vanuit het volwassenenstrafrecht 
is men ten onrechte te zeer gefixeerd op het 
vergeldende karakter van strafrechtelijke sanc-
ties. Meer nagegaan zou kunnen worden in hoe-
verre de reclassering bij voorkeur in samenwer-
king met andere instanties gerichte trainings-
prograrnma's zou kunnen opzetten die Os alter-
natief kunnen fungeren. Ook zou meer gedacht 
kunnen worden aan combinaties van sancties 
zodat bijv. een schadevergoedingsregeling in 
combinatie met een leerproject zou kunnen 

129 worden toegepast. Veel hierbij is afhankelijk 
van de bereidheid van de rechterlijke macht 
(OM/rechter) om mee te werken en de steun 
van de wetgever. 
In dit verband kan de Duitse wetgeving als 
voorbeeld dienen, waar korte onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen tot zes maanden eerst 
dan mogelijk zijn, wanneer de rechter uitdruk-
kelijk motiveert waarom niet met een minder 
ingrijpende sanctie of combinatie van sancties 
kan worden volstaan. 
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131 	mentatiecentrum van het Ministerie van Justitie 
in beperkte mate copieen worden aangevraagd. 
Ook lezers die geihteresseerd 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 documen-
tatie van het W.O.D.C., Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Bruinsma, F., G. Heerma van Voss en G. v. den Heuvel. 
Recente rechtsantropologie en rechtspsychologie in 
Nederland. 
Nederlands juristenblad, 59e jrg., nr. 12, 24 maart 
1984, blz. 346-350 (N). 

Aan de hand van een aantal recente publicaties op 
het terrein van de rechtspsychologie en de rechts-
antropologie gaan de auteurs in op deze twee nieuwe 
disciplines die de laatste jaren steeds meer op de 
voorgrond treden. Met een korte beschrijving van de 
kenmerken van beide disciplines bakenen de auteurs 
dit wetenschapsgebied af van aangrenzende weten-
schappen. Hierbij gaan zij uitvoerig in op een aantal 
publicaties waarbij de disciplines op dit terrein 
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worden vergcleken. Met name de publicatie in Recht 
en Kritiek van 1983 (blz. 188) door Griffiths wordt 
uitvoerig besproken. \ruder worden een onderzoek 
van Crombag (1983) en de dissertaties van Van Duijne 
(1983) en Van den Heuvel (1983) aan de orde gesteld. 
De conclusie van de auteurs is dat de sociaalweten; 
schappelijkc leermeesters uit deze vakgebieden hun 
juridisch geschoolde leerlingen vaak ccn te positivis-
tische en to simpele rechts- en maatschappijvisie toe-
dichten. 
Met literatuuropgave. 

2 
Diekstra, R. Suieide: een nieuwe jeugdepidemie? 
Intermediair, 20e jrg., or. 13,30 maart 1984, blz. 
1-8 (N). 

Zelfmoord onder adolcscenten is de laatste dertig jaar 
volgens de auteur sterk toegenomen. Ruim 400 jonge 
mensen slagen jaarlijks in hun opzet zichzelf van het 
leven to beroven. 
Met verwijzing naar enkele voorvallen,wijst de auteur 
Cr op dat het voor volwassenen zeer mocilijk is zich 
voor to stellen hoe bepaalde maatschappelijke problc-
men een verpletterende indruk kunnen maken op 
jongeren. 
De auteur wijst crop dat dit verschijnsel ook in het 
vcrleden voorkwam, maar dat uit de cijfers is at to 
lezen dater sprake is van een verontrustende toename 	I 
van suibide. Het is volgens hem opvallend dat deze toe-
name in ons land uitsluitend voor rekening komt van 
personen jonger dan vijftig jaar. De auteur wijst crop 
dat tot nu toe niet kan worden aangegeven wat precies 
predisponeert voor de neiging tot zelfmoord. Er is 
volgens hem goon sprake van Cen factor maar van een 
complex van factoren. Aan het slot van zijn artikel 
wijst hij op de samenhang van suiCide met andcre 
ontwikkelingen in de na-oorlogse samenleving, zoals 
o.a. het alcohol- en tabakgebruik. Hij besluit zijn 
artikel met eon uiteenzetting over de financiele omvang I 
van de overheidszorg op dit terrein. 

3 
Holtrust, N. on I. de Hondt. Vrouw en recht in theorie 
en praktijk. 
Ars aequi, 33e jrg., nr. 4, april 1984,   blz. 207-210 (N). 

Bij de sectie Ritep van de RUU wordt sinds drie jaar 
werkgroepsonderwijs Wrouw on Recht' gegeven. Het 
artikel bevat hiervan con verslag on geeft enige resul-
taten van praktijkonderzoek. Het onderwijs wordt 
gegeven in cursussen van 13 weken waaraan ongeveer 
20 studentes per kcer meedoen. Voor de bijeenkomsten 
worden vaak sprecksters uit de praktijk uitgenodigd 
zoals advocatcn en vakbondsvrouwen. Voorafgaand aan 
het praktijkonderzoek krijgcn de studentes eon inter-
viewtraining on worden vragenlijsten opgesteld. Onder-
werp van onderzoek waren vooral familierecht en 
arbeidsrecht. Er wordt voornamelijk gcbruik gemaakt 
van kwalitatievc onderzoeksmethoden. Vrouw en 
Recht is nog nict als apart vak erkend, wel zijn door 
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tussenkomst van de Interfakultaire Werkgroep 
Vrouwenstudies (IWV) twee deeltijdposten bij Ritep 
gestationeerd, zodat onderzoek op het terrein van 
Vrouw en Recht van de grond kan komen. De schrijf-
sters pleiten voor meer aandacht voor familierecht in de 
juridische opleiding, omdat de helft van de zaken bij de 
rechtbanken in de sfeer van het familierecht ligt. 

4 	 • 
Taylor, J. W. Structured conjoint therapy for spouse 
abuse cases. 
Social casework, 65e jrg., nr. 1, januari 1984, 
blz. 11-19 (USA). 

Uitgaande van de gedachte dat over het algemeen man-
nen en vrouwen die in hun huwelijk een gewelddadige 
relatie hebben, dit huwelijk desondanks het liefst in 
stand willen houden, wijst de auteur op het succes van 
tijdige therapeutische interventie. Zijn uitgangspunt is 
dat agressie in relaties aangeleerd gedrag is dat ook weer 
kan worden afgeleerd. Hij beschrijft in dit artikel cen 
aantal therapieen en wijst op het belang van een goede 
strategie bij de opzet van zo'n therapie. Van belang is 
volgens hem de gcwelddadige partner te committeren 
aan de gekozen methoden. Als mogelijkheden noemt 
hij een afzonderlijke behandeling van een van de 
partners of een behandeling van een van de partners met 
andere lotgenoten, dan wel een behandeling van beide 
partners uit een relatie. 
Hij beschrijft enige concrete gevallen, waarmee hij de 
voor- en nadelen van de verschillende methoden aan-
geeft. 

5 
Versendaal, C. en P. J. v.d. Noord. Nieuwe wetgeving 
voor beveiligingsorganisaties: noodzaak of niet? 
Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 6, maart 1984, 
blz. 128-131 (N). 

Aan het einde van de jaren zestig, begin jaren zeventig, 
nam het aantal beveiligingsdiensten in Nederland zo-
danig toe dat nieuwe wetgeving op dit gebied nodig 
werd. Omdat nieuwe wetgeving altijd lang op zich laat 
wachten, zijn voorlopig een aantal uitvoeringsbesluiten 
van de Wet op de Weerkorpsen gewijzigd. In dit artikel 
gaan de auteurs nader in op de bezwaren tegen de 
bestaande wetgeving en regelingen. In de eerste plaats 
mag de wet volgens hen niet gezien worden als een 
vestigingswet en ten tweede is zij niet van toepassing op 
zgn. eenmansbedrijfjes. Een ander bezwaar is dat de wet 
alleen van toepassing is op particulieren. Verder zijn de 
auteurs van mening dat het verlenen van een toelating 
anders zou moeten worden geregeld. Na een kort 
commentaar op het gebruik van legitimatiebewijzen, 
uniformen en bewakingshonden concluderen de auteurs 
dat de uitvoeringsbesluiten in feite niet thuis horen bij 
de Wet op de Weerkorpsen maar in een aparte wet 
dienen te worden opgenomen. 
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6 
Zant, P. van den Probleernfongeren tussen onderdruk-
king en erkenning. 
Jeugd en samenleving, 14e jrg., nr. 3, maart 1984, 
blz. 144-153 (N). 

In dit artikel probeert de auteur het verschijnsel van 
trobleemjongeren in Oost-Europa' to beschrilven, 
voornamelijk aan de hand van vertalingen van arti-
kelen in Oosteuropese tijdschriften en kranten. Na 
eon omschrijving to hebben gegeven van de categorieen 
probleemjongeren in Oost-Europa, gaat de auteur in 
op het onderscheid tussen afwijkend en crimineel 
gedrag, waarbij hij opinerkt dat in dc media afwis-
selend wordt gesproken over `probleemjongeren' en 
jonge criminelen'. In de media wordt het criminele 
gedrag verklaard vanuit objectieve oorzaken zoals 
huisvestingssituatie, familieleven, of het genoten 
onderwijs. Vervolgens geeft hij inzicht in de traditio-
nele aanpak om de jeugd op to vangen on te begeleidcn 
en gaat hij in op alternatieve wijzen van aanpak, 
waarover in de media wordt geschrevcn. Voor- 
beelden hiervan zijn: eon andere onderwijsmethodc, 
het beschikbaar stollen van garages waar jongeren zich 
bezig kunnen houden met auto- on motortechniek en 
het geschikt maken van een oude fabriek voor woon-
ruimte voor jongeren. De auteur besluit met de op-
merking dat de vernicuwers van het jeugdbeleid in 
Oost-Europa nog eon lange, moeizame wog hebben to 
gaan. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

7 
Abbink, II. Len wegzendbeleid inzake voorlopige 
hechtenis. 
Trema, 7e jrg., nr. 3, maart 1984, blz. 43-51 (N). 

In dit artikel gaat de auteur in op de vraag of het weg-
zendbeleid van voorlopig gehechten zich verdraagt met 
de wet. Krachtens art. 553 Sv is het OM vcrplicht 
rechterlijke bevelen, incl. bevelen tot tenuitvoerlegging 
van voorlopige hechtenis, ten uitvocr to doen leg,gen. 
In eon korte schets van de voorgeschiedenis laat dc 
auteur zien hoe de problemen met de tenuitvoerleg-
ging van de voorlopige hcchtenis zijn gerezen. Hiema 
bespreekt de auteur de adviezen van de Evaluatie-
commissie voorlopige hechtenis. 
Doze commissie heeft haar voorstellen gcbaseerd op 
een feitelijk onderzoek naar de toepassing van de 
voorlopige hechtenis. Uit dit onderzoek blijkt dat de 
toepassing on de duur van de voorlopige hechtenis in 
het land zeer uiteenlopen. De conclusie in het rapport 
is dat het OM met eon restrictievcr vorderingsbeleid 
bij kan dragon aan het oplossen van het probleem van 
het plaatsruimtegebrek. 
De auteur is van mening dat het huidige wegzend-
beleid elke wettelijke grondslag mist, waardoor dit 
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beleid bijdraagt aan een uitholling van de legaliteit 
van ons strafproces. 
Met literatuuropgavc. 

8 
Drost, T. R. en F. Koenraadt. StrafrechteNke maat-
regelen over de grens. De therapeutische maatregelen 
van het Westduitse strafrecht in vergelijking met de 
Ned erlandse situa tie. 
Proces, 63e jrg., nr. 4, april 1984, blz. 107-121 (N). 

De Terbeschikkingstelling van de regering is in 
Duitsland onbekend. Men kent in Duitsland wel een 
strafrechtelijke maatregel om psychisch gestoorde 
delinquenten te `behandelen'. Zondcr dat deze maat-
regel een aparte naam heeft, wordt verwezen naar 
bepaalde artikelcn, met name art. 63 en 65 StGB. 
Mede op basis van informatie uit cen bezock dat de 
auteurs aan Duitsland brachten, vergelijken zij dew 
maatregel met de T.B.R. in Nederland. Van de vier 
maatregelen die het Duitse recht kent worden met 
name de psychiatrische dwangverpleging en de plaat-
sing in een behandelgevangenis aan ecn nadere bc-
schouwing onderworpen. Na uitvoerig het wettelijke 
kader te hebben geschetst presenteren zij enkele 
cijfers over de omvang en duur van de toepassing 
van de maatregelen. In het verlengde van een be-
schrijving van de procedure in Duitsland beschrijvcn 
zij gedetailleerd enkele aspecten van de maatregel 
zoals het hoger beroep en de verlenging. In een ver-
gelijking met de Nederlandse cijfers lichten de auteurs 
de feitelijke betekenis van de maatregelen in Duits-
land toe. In een volgend artikel in Proces zullen zij 
verslag doen van de praktijksituatie in de forensisch-
psychiatrische klinieken en de behandelgevangenissen 
zelf. 

9 
Eliaerts, C. Het `nieuwe realisme' in het strafrecht en 
de criminele politick. 
Panopticon, 5e jrg., nr. 1, januari/februari 1984, 
blz. 1-9 (B). 

De laatste jaren is in de strafrechtstheoric en de 
criminele politiek sprake van een afnemend vertrou-
wen in het resocialisatie-ideaal bij de straftoemeting . 
Onder invloed van de weinig bemoedigende resultaten 
van empirisch onderzoek naar de effecten van de straf-
rechtsbedeling enerzijds en aangeschcrpt door de 
economische crisis en de door de media bespeelde 
publieke opinie anderzijds, is een nieuwe beweging in 
het strafrecht en de criminele politick ontstaan: het 
`nieuwe realisme'. Hiervan kunnen positieve en 
negatieve effecten verwacht worden. 
De belangrijkste zorg van de auteur is dat het niet 
mag leiden tot het invoeren van een strak legalistisch 
model, gebaseerd op de zuiver juridische definitie 
van het misdrijf en de abstract morele benadering van 
de delinquent. 
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10 
Goethals, J. De reehter berecht: straftoemeting en 
persooninkheid. 	' 
Panopticon, Se jr., nr. I, januari/februari 1984, 
blz. 44-55 (B). 

In de wetenschappelijke litemtuur valt de laatste de-
cennia con toenemende belangstelling to bespeurcn 
voor de totstandkoming van het besluitvormingsproces 
bij rechters. Vanuit drie psychologische invalshocken 
laat de autcur in dit artikel de pogingen, die gedaan 
zijn ma de onderlinge verschillen in straftoemeting bij 
rechters to verklaren, dc revue passcren. Achtereen-
volgens warden behandeld: de psycho-analytische 
verklaringswijzen, de verklaringen vanuit de psychologie 
van individucle verschillen, on de vorklaringen vanuit 
de interactic van persoonlijkheidskenmerken on inter-
inediorende variabclen. 
De auteur waarsehuivt ervoor de variatic in de straf-
toemeting toe to schrijven aan individuelc verschillen 
in persoonlijkheidskenmerken. Met eon multicausaal 
verklaringsmodel toont hij aan, dat de samenhang 
tussen individuele kenmerken on straftoemeting 
complexer is dan con uoicausaal verband. Hot model 
schetst de samcnhang van factoren, die de bcsluit-
vorming van de reehter bepalen. De waarde van dit 
model staat cchter nog nict vast, daar het geconstru-
ecrd is op basis van onderzockingcn.dic als zodanig 
niet systcmatisch op elkaar waren afgestemd. 
Met literatuuropgave. 

11 
Haak, H. F. v.d. Berenschot .  onderzoek of inquisitie? 
Trema, 7e jrg., nr. 3, maart 1984, blz. 51-57 (N). 

De autcur, die als voorzitter van de Nederlandse 
Vercniging van Rcchtspraak nauw betrokken is bij de 
opzet on uitvoering van eon onderzoek naar de admini-
stratieve organisatie bij de gerechten, gaat in dit 
artikel nader in op de inhoud on de achtergronden van 
dit onderzock. 
Hij schetst een becld van de rcchterlijke organisatie 
waarbij hij aangeeft wat de werkelijkheid is on wat de 
indruk is die door de bcrichtgeving over die werkelijk-
heid ontstaat. Chronologisch gecft hij con beschrijving 
van de beslissingen die zijn genomen ter oplossing van 
het probleem van de achterstanden on lange wacht-
tijden in de rechtspleging. Hij pleit voor con positievc 
grondhouding tegenover het onderzock dat het 
organisatic-adviesbu'reau Berenschot zal doen naar de 
rechterlijkc organisatie. Hierbij bcspreekt hij eon aantal 
sleutelvraagstukken die bij het onderzoek een rot spelen. 
Zijn conclusie is dat eon onderzoek zoals dat nu wordt 
uitgevocrd noodzakelijk is. Hij wijst op eon belang- 
rijke voorwaarde om het onderzoek to laten slagen nl. 
de tocgankelijkhcid van allc informatie on eon gocde 
feedback naar de rechterlijke macht toe. 

12 
Jong, J. de. De positie van de vrouweinke advocaat. 
Rechtshulp, nr. 4, april 1984, blz. 4-15 (N). 
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De autcur laat zien dat er sinds het begin van deze 
ecuw, toen in 1903 de eerste vrouwelijke juristc zich 
als advocaat lict inschrijven, in de positie van de vrouw 
in de advpcatuur wel iets verandcrd is, al is dat niet 
genoeg. Uit een summier onderzoek, waarbij 24 
vrouwelijkc advocatcn in Amsterdam werden geiiiter-
viewd, bleek dat in de sociale advocatuur 41,7% van de 
advocaten een vrouw was, bij de anderc (commercidle) 
advocatenkantoren was dit percentage 20,8. Op deze 
kantoren was het aantal vrouwen dat deel uitmaakte 
van de maatschap en dus invlocd kon uitocfenen, zecr 
klein. De beroepsideologic van mannelijke advocaten 
(formed, zakelijk, blufferig, presteerderig) en vrouwe-
lijke (informeler, persoonlijker, minder crop uit om 
zichzelf te presenteren) blijkt in veel opzichtcn te 
verschillen. De schrijfster verwijst naar een onderzoek 
van Chodorov over verschillen tussen manncn en 
vrouwen en hun plaats in de arbeidsvcrdeling. Volgens 
de auteur zijn de algemcen geldende normen met be-
trekking tot de wijze waarop de advocatuur dient te 
worden uitgeoefend, opgelegd door de traditionele 
`mannelijke advocatuur'. Door de vrouwenbeweging is 
echter meer bewustzijn ontstaan omtrent specifieke 
vrouwelijke kwaliteiten die in de bcroepsuitoefening 
even waardevol kunncn zijn als de tot nu toe hcersende 
gedragsnormen. 

13 
Kunz, K. L. Die Verdrcingung des Richters durch den 
Staatsanwalt: eine zwangslaufige Entwicklung 
effizienzorientierter Strafrechtspflege? 
Kriminologisches Journal, 16e jrg., nr. 1, 1984, biz. 
39-49 (Did). 

De auteur bcspreekt de toegenomen tender's om 
activiteiten van de rechter naar de 0.v.J. te verplaatsen. 
Dit verschijnsel wordt volgens hem veroorzaakt door 
zowel de `critische criminologie' als door het capaci-
teitsproblecm. De gevolgen van deze ontwikkeling 
zijn een nicuw zelfbewustzijn van de 0.v.J. en een 
hcimclijke liberalisering van het strafrecht door ecn 
toegenomen beslissingsvrijheid van de 0.v.J. Ter 
illustratie hiervan noemt de auteur de in 1975 geiiitro-
duceerde § 153a StP0 die het de 0.v.J. mogelijk maakt 
onder bepaalde voorwaarden van vervolging af te zien. 
Deze ontwikkeling wordt door de autcur onvermijde-
lijk geacht daar een strafrechtsysteem dat de onaan-
tastbaarheid van haar normen wil demonstreren maar 
ook te kampen heeft met een enorm capaciteits-
probleem, geen andere mogelijkheid blijft dan de 
uitbreiding van de mogelijkheden van de 0.v.J. Het 
resultaat van deze ontwikkeling zal echter zijn dat 
zorgvuldige besluitvorming op grond van zakelijke 
argumenten zal worden vervangen door een routine-
matige aanpak. 
Met literatuuropgave. 

14 
Veen, Th. W. van. De voorwaardelijke veroordeling op 
de helling. 
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Dclikt en dclinkwent, 140 jrg., nr. 3, maart 1984, 
blz. 207-219 (N). 

In het cindrapport van de Commissie Alternaticve 
Strafrechtelijke sancties doct doze Commissie twee 
suggesties: de invoering van dienstverlening naar Engels 
voorbeeld en de hervorming van de voorwaardelijke 
vcroordeling. De auteur bespreekt in dit artikel de 
ontwikkeling die de voorwaardelijke veroordeling heeft 
doorgcmaakt sinds haar wettelijke invocring. Zij is zowel 
als waarschuwing gebruikt als ook om de ernst van het 
kit aan to gown. 
Ten aanzien van de alternatieve sancties merkt hij op 
dat het opvalt dat de door de Commissie aanbevolen 
wijzigingen goon alternatieve sancties aan de bestaande 
toevoegen. Het blijft dus bij de dienstverlening. Als 
gelled, is volgcns hem, in het rapport incer sprake van 
eon stroomlijning van de bestaande regeling van de 
voorwaardelijke veroordcling. 
Dc autcur gaat op enkele concrete voorstellen van de 
Commissic \vat dicper in, waarbij hij ccn vcrgelijking 

; maakt tussen de argumentatic in het rapport en die van 
Van Mulder on Schootstra, aangegeven in hun prac-
advics over dit ondcrwerp. 
Zijn slotconclusic is dat het ontwerp van de Commis-
sic niet het laatste woord kan zijn, omdat uitsluitend 
uit is gcgaan van de voorwaardclijk opgelegde vrij-
heidsstraf. 

Criminologie 

15 
Buckle, A. en D. P. Farrington. An observational 
study of shoplifting. 
British journal of criminology, 24c jrg., nr. 1, 
januari 1984, blz. 63-73. 

Gczien de nadelen van het gebruik van de officielc 
criminele statisticken en vam`self-report studies' 
voclen de autcurs moor voor het gebruik van een 
andere onderzoekmethode, namclijk de systema-
tische observatic. Winkeldiefstal lecnt zich good voor 
deze benadcring. Het onderzoek vond plants in eon 
Mein warenhuis in eon Engelse stad. In eon onder-
zoeksperiode van drie woken werden 503 klanten 
door twee obscrva toren (psychologen, getraind in 
het waarnemen) nauwlettend gadcgeslagen. Vier van 
de 142 mannen (2.8%) on vijf van de 361 vrouwen 
(1,4%) plecgden een diefstal. De gcschatte leeftijd 
van dezc personen was ouder dan 55 jaar. Do waarde 
van de gestolen goedcren bedroeg 0,9% van de totale 
waardc van de door doze klanten wet betaalde 
artikclen. Niemand van dc in totaal 24 geschaduwde 
jongcren nam icts nice zonder ervoor to betalen. 
Doze cijfers betekenen dat ongeveer &5n a twee 
procent van de klanten cen diefstal beging. Volgcns 
de auteurs kan eon tocnemend gebruik van dc gchan-
teerde methode moor kennis opleveren voor de 
criminologic. 
Mot literatuuropgave. 
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16 
Gibbens, T. C. N. Borstal boys after 25 years. 
British journal of criminology, 24e jrg., nr. 1, 
jamiari 1984, blz. 49-62. 

Zich baserend op in '53—'56 gehouden onderzoeken 
onder 200 jongens uit jeugdgevangenissen in Enge-
land, probecrt de auteur — 25 jaar later — te achter-
halen hoe hun levenswandel tot nu toe is geweest. 
Een belangrijk deel van de recidive vond plaats in de 
eerste twee of drie jaar. Circa driekwart van de jongens 
recidiveerde binnen drianeenhalf jaar. Bij velen was 
sprake van een bescheidcn `criminele carriere'. Bij 
het merendeel van de recidivisten ging het om 
vermogensmisdrijven, maar ook geweldsmisdrijven, 
autodiefstal en verkeersdelicten kwamen voor. Ten 
aanzien van de geweldsmisdrijven stelt de auteur dat 
het bijna niet mogelijk is om te voorspellen welk type 
delinquent in de toekomst zal recidiveren. Uit de 
gegevens blijkt het huwelijk een duidelijk stabiliserend 
effect te hebben. 
Met literatuuropgave. 

17 
Joosten, A. G. M. Preventie en repressie in criminali-
teitsbeheersing: een paar apart. 
Tijdschrift voor de politic, 46e jrg., nr. 3, maart 1984, 
blz. 135-142 (N). 

De auteur constateert dat steeds meer de bchoefte 
wordt uitgesproken om de criminaliteitsbehecrsing te 
benaderen vanuit een breed perspectief waarbij zowel 
respressie als preventie een rol zouden moeten spelen. 
Vanuit deze visie beschrijft hij de aard van de verschil-
len& benaderingcn. Daartoe analyseert hij cerst de 
doelstellingen die bij deze verschillende benaderingen 
voor ogen staan. Hij onderscheidt hierbij de korte- en 
de lange termijn doelstellingen. Zowel voor de 
realisering van de korte- als van de lange termijn doel-
stellingen speelt de preventie naar zijn mening een 
belangrijke rol. Deze preventieve aanpak moet, wil er 
sprake van succes zijn, altijd worden aangevuld met 
repressieve maatregelen. In een schematische tekening 
brengt de auteur aan het slot van zijn artikel de 
samenhang in beeld. 
Met literatuuropgave. 

18 
Proceedings of the international seminar on victim-
ology. Themanummer. 
Victimology; an international journal, 8e jrg., nr. 
1-2, 1983. 

Een verslag van een congres over victimology, gehou-
den in Syracuse in januari 1982. (Het verslag is onder 
te verdelen in zes hoofdstukken.) 

1. Theoretische uitgangspunten (blz. 5 - 82) 
In het eerste hoofdstuk van dit themanummer over 
victimologie worden theoretische uitgangspunten 
toegelicht. G. Culotta en L. de Cataldo Neuenberger 
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bcspreken de nicuwste trend in de victimologie om 
bchalve de dader ook de interactie van dadcr en 
slachtoffer in de beselmuwingen to betrekken. E. 
Viano gceft een overzicht van de ontwikkcling van de 
wetenschappelijkc vietimologie en de perspectieven 
clic victimologisch ondcrzock gcboden heeft. D. R. 
Watson analyscert uittreksels van politieverhoren van 
personen die van moord vcrdacht warden, om te be-
kijken of de wijze waarop de verdachtc het slaeht-
offer beschrijft een motief voor de misdaad aan het 
licht kan brengen. B. Pannain, M. Correra, A. Starace 
on G. d'Alessio vragen in hun artikel aandacht voor de 
victimologische aspeetcn van onwillekeurigc mis-
drijven, zoals verkeersongelukken. De meeste verkeers-
ongevallen zijn volgens hen to wijten aan psychische 
tekortkomingen van de bestuurdcr, zoals tc weinig 
theoretische intclligentie en to weinig vermogen am 
problemcn op te lossen. Y. Delord-Raynal besluit dit 
eerste hoordStuk met cen beschouwing over slacht-
offers van witteboordencriminaliteit. Aan hod komen 
o.a.: frauduleuze methoden, de overheid als slacht-
offer, gedrag van slachtoffers van fraude on gedrag 
van multinationals. 

19 
Proceedings of the international seminar on victimo-
logy. Themanummer. 
Victim°logy; an international journal, 8e jrg., nr. 
1-2,1983. 

2. Geweld buznen het gezin (blz. 82-139) 
L. E. Walker opent dit hoofdstuk met con studio over 
het 'Inishandelde-vrouwen-syndroom'. Deze vrouwen 
ontwikkelen eon bepaald gedragspatroon als over-
levingstactiek in hun gewelddadige omgeving on ver-
tonen op grand van ervaringen uit hun jeugd on uit 
hun eigen relatie, Laangelcerde hulpeloosheid'. Ecn 
effectieve strategic am het geweld een halt toe to 
rocpen door de relatic to beeindigen blijkt het ver-
anderen van de kostcn—baten verhouding-te zijn; 
immers vrouwen blijven uitsluitend bij hun mishande-
lende partner, omdat eon sexistische maatsehappij 
hen hiertoc aanmocdigt. 
R. Wolff behandelt kindermishandeling on -verwaar-
lazing. Hij zict de kindermishandeling als eon paging 
het 'Zell" to versterken door bet climineren van de 
Ander. Kindermishandeling komt voort uit machte-
loosheid. Ch. L. Me Gehee wijst de gedachte af dat 
kindermishandeling cen pathologisch verschijnsel on 
het produkt van rnishandeling in de cigen jcugd zou 
zijn. Hij pleit voor onderzoek naar de relatic tussen 
kindermishandcling en door industrialisering verander-
de socia le fa ctoren. 
Tepslotte bespreekt J. Cordier drie case-studies waarin 
kindcren `opgeofferd' warden door de one ander am 
de andere to treffen. Eon ondcrwerp waarover in de 
literatuur niets bekend is, misschien omdat het in 
onze cultuur grote weerstanden oproept. 
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20 
Proceedings of the international seminar on victimo-
logy. Themanummer. 
Victimology; an international journal, 8e jrg., 
nr. 1-2,1983. 

3. Wetswijzigingen (blz. 139-190) 
L. Bienen, die betrokken was bij de wetswijziging 
m.b.t. verkrachting in New Jersey, geeft zijn mening 
over het doe en effect van het invoeren van schijnbaar 
radicale hervormingen. In New Jersey werd de `uit-
zondering voor de echtgenoot' geschrapt en incest 
onder volwassenen gecleeriminaliseerd. Het praktische 
effect van deze hervormingen was minimaal. 
N. Taub bespreekt de ontwikkelingen in het recht 
m.b.t. het gebruik van geweld tussen partners, met 
name in de Anglo-Amerikaanse juridische traditie. Ook 
vragen over de geagende rol van de juridische orde, 
waaronder de civiel/strafrechtelijke tweedeling komen 
aan de orde. In het bijzonder wordt de aandacht ge-
vraagd voor de relatieve machteloosheid van vrouwen 
en de opgelegdc sociale rolpatronen die de eigenlijke 
oorzaken van het probleem `geweld binnen het 
gezin' vormen. S. Maidment laat zien hoe in Engeland 
en Wales huiselijk geweld op drie manieren buiten het 
strafrechtelijk systeem wordt gehouden: 1) de politie 
weigert deze gevallen te zien als geweldsmisdrijven, 
2) het civiele recht voorziet in alternatieve oplossingen 
als de Family Protection Order en 3) door de keus 
van het slachtoffer zelf, nl. of ze naar een advocaat of 
de politic stapt. De schrijfster voert argumenten aan 
voor en tegen een strafrechtelijke aanpak en vindt dat 
de slachtoffers mee moeten beslissen in deze keuze. 

21 
Proceedings of the international seminar on victimo-
logy. Themanummer. 
Victimology; an international journal, 8e jrg., nr. 1-2, 
1983, 

4. Schadevergoeding (blz. 190-233) 
A. T. Harland laat zien dat er, ondanks het feit dat er 
al meer dan een eeuw over gepraat wordt, nog weinig 
vooruitgang geboekt is t.a.v. schadevergoeding aan 
slachtoffers van delicten. De schadevergoeding is nog 
steeds niet voldoende geintegreerd in het traditionele 
proces van berechten en straffen van delinquenten. 
D. R. Miers geeft cen aantal karakteristieken van 
slachtoffercompensatieprogramma's en laat zien dat er 
behoefte is aan definiering en revaluatie van de term 
`slachtoffer van een misdrijf'. R. Elias beschouwt 
schadevergoeding aan slachtoffers als symbolisch 
overheidsbeleid dat dient ter rechtvaardiging van het 
vergroten van de politiemacht, politick voordeel brengt 
aan voorstanders, sociale controle over de bevolking 
vergemakkelijkt en toch grotendeels tekortschiet in 
hulpverlening aan de slachtoffers. J. M. Bernard schetst 
de situatie in Quebec sinds de invoering in 1972 van de 
Crime Victims Compensation Act en de in 1978 in-
gevoerde Act to Promote Good Citizenship. 
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22 
Proceedings of the international seminar on victimo-
logy. Themanummer. 
Victimology; an international journal, 8e jrg., nr. 1-2, 
1983. 

5. Hulprerlening (blz. 233 -277) 
J. Shapland bespreekt drie mogelijke functics van 
Victim-Witness Services 1) het symbolisercn van de 
zorg van de maatschappij voor slachtoffers 2) het 
vcrgroten van de bcreidwilligheid van slachtoffers on 
getuigen ont in het huidige systeem to participeren 
en 3) het tegenmetkomen aan de bchoeften die slach t-
offers en getuigen menen te hebben nl. medezeggen-
schap, goedc raad, in formatie en help. T. Myers on 
S. Gilbert beschrijvcn de oprichting van een spectate 
groep voor mannen die hun vrouw mishandelen. Aileen 
mannen die gescheiden van bun vrouw Leven t.g.v. eon 
geweldsincident, meldden zich aan voor doze groep. 
Kcnnelijk ervaren mannen die geweld gebruiken tegen 
hun vrouw, maar nog nict am die reden van hun vrouw 
gesepareerd leven, bun gewelddadige gedrag nict als 
problematisch. Yale-New Haven Hospital Emergency 
Service presenteert haar Rape Crisis Program. J. Cherbit 
en H. Mermoz beschrijven het opvangtehuis in Mar-
seille: 'SOS Femmes Battucs'. Zij prescnteren gegevens 
over de vrouwen die bier hun toevlucht zocken on 
lanceren hun ideeen over geweld als repressie van eon 
scksistische sociale structuur. 

23 
Proceedings of the international seminar on victimo-
logy. Themanummer. • 
Victimology; an international journal, 8c jrg., nr. 
1-2, 1983. 

6. Onderzoek en be/old (blz. 277 -344) 
M. Shaalan, A. Shawki-El-Akabaoui on S. EI-Kott 
geven resultaten van hun onderzock naar slachtoffers 
van aanranding en verkrachting in Egypte. J. van 
Dijk en C. Steinmetz bespreken de waarde van 
slachtofferstudies voor de ontwikkeling van crimino-
logische theorievorming, geven theoretisehe verkla-
ringcn voor ongelijke victimisatiekansen voor ver-
schillende bcvolkingsgroepen Her ondersteuning 
worden de resultaten van empirisch onderzoek in 
Nederland en Canada gepresenteerd) on wijzen ver-
volgens op de betekenis van deze victimologisehe 
risicoanalyse voor het aanwijzen van de oorzaken van 
criminaliteit. `Gelegenheid maakt de dief' staat daar-
bij centraal. 
B. Edqvist en S. Wennberg geven eon indruk van de 
stand van zaken in Zweden met betrekking tot de 
aandacht voor slachtoffers binnen het strafrechtelijk 
systcem, aan dc hand van eon publicatie van het 
Zvveedse C.B.S. L. Feher bespreekt de victimologische 
factoren die samenhangen met alcoholism°, zowel 
vanuit het standpunt van de dader als van het slacht-
offer. J. Soetenhorst-de Savornin Lohman geeft ten-
slotte aan, welke tank de overheid heeft met betrek-
king tot de angst van het publiek voor misdaad. Doze 
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taak beperkt zich . niet tot technopreventie-adviczen 
en het inzetten van de politie, maar omvat ook sociale 
maatregelen, stadsvernicuwingsprojecten, leer- 
projecten voor volwassenen en realistische informa-
tieverschaffing over de (on)mogelijklieden van de politic. 

24 
Public support for punishing white-collar crime: 
blaming the victim revisited?; by F. T. Cullen, G. A. 
Clark, R. A. Mathers et. al. 
Journal of criminal justice, 1 lc jrg., nr. 6, 1983, blz. 
481 —493. 

Vaak wordt gesteld dat de bevolking geringe Wang-
stelling toont voor de wittc-boordencriminaliteit, in 
vergelijking met andere vormen van criminalitcit. 
Hierdoor zouden de burgers zelf schuldig zijn aan de 
geringe prioriteit voor de bestrijding van de eerst-
genoemde criminaliteit. De auteurs &len dcze opvat-
ting niet. Aan drie groepen respondenten van elk 200 
inwoners van Galesburg en Springfield, Illinois, 
werd een vragenlijst gestuurd. De responspercentages 
waren 38%, 78% en 37%. De auteurs gebruikten ccn 
aantal schaaltechnieken om de houding te meten 
t.a.v. witte-boordencriminaliteit. Bijna 90% van de 
respondenten was van mening dat deze vorm van 
criminaliteit te mild wordt aangepakt. Dc auteurs 
concluderen op grond van de onderzocksresultaten 
dat in de publieke opinie een sterkc afkeuring bestaat 
van de witte-boordencriminaliteit en signaleren de 
wens tot een strenger optreden. 
Met literatuuropgave. 

25 
Shields, M. N. en C. R. Hanneke. Attribution 
processes in violent relationships: perceptions of 
violent husbands and their wives. 
Journal of applied social psychology, 13c jrg., nr. 6, 
december 1983, blz. 515-527 (USA). 

In een onderzoek naar meningen van gewelddadige 
mannen en hun echtgenotes, werden gegevens verzameld 
d.m.v. diepte-interviews met 85'mannen en 92 vrouwen. 
Zowel de mannen als dc vrouwen werden ingedeeld 
in drie categorie6n (gebaseerd op de mate van geweld-
dadigheid van de man) nl.: 1) alleen geweld tegen .  
volwasscn familieleden 2) alleen geweld tegen niet-
familieleden en 3) gewcld tegen zowel de eerste als de 
tweede categoric. De mannen varicerden in lceftijd 
van ca. 20 tot ca. 60 jaar. Uit de resultaten bleek dat 
de meeste vrouwen het gedrag van hun mannen toe-
schreven aan interne factorcn zoals wocde, karakter-
eigenschappen, dronkenschap c.d. De mannen zelf 
dachten mem-  aan externe factoren als oorzaak van 
hun gedrag. Dc mannen neigden er ook meer toe dan 
de vrouwen om vrouwelijke slachtoffers zelf de 
schuld te geven van hun victimisatie. Uit de samen-
stelling van de groep respondenten vloeien een aantal 
beperkingen voort waarmee men rekening moct 
houden bij de interpretatie van de resultaten. Den 
beperkingen worden nader tocgelicht. 
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• 26 
Shover, N. The later stages of ordinary property 
offender careers. 
Social problems, 31e jrg., nr. 2, december 1983, 
blz. 208-218 (USA). 

flit artikel geeft de resultaten weer van een door de 
auteur verricht onderzoek naar de factoren, die van 
invloed zijn op het beeindigen van de criminelc loop-
baan van vermogensdelinquenten. Het onderzoek is 
gehouden onder 36 ex-gedctincerden en uitgevoerd 
d.m.v. interviews en bestudering van bun justitiEle 
documentatic. Daarnaast zijn autobiografische be-
schrijvingen betreffende het einde van de criminele 
loopbaan onderzocht van vergelijkbarc delinquenten. 
De auteur hanteert als belangrijkste verklarende 
variabele het ouder worden, niet in de biologische-
maar in de maatschappelijke betekenis. Evenals bij 
niet-delinquenten, treedt bij delinquenten een aantal 
veranderingen op, wanneer an ouder worden. 
flit blijkt samen te hangen met een zestal factoren, 
die alle of voor een deel een rol spelen in bet leven van 
de ouder wordcnde delinquent: een negatiever 
wordend becld van zijn jeugd, geringere (materiac) 
am bities, de angst om nog mcer tijd in de gevangenis 
te verdoen, en het genocg hebben van de problemen 
van het criminele bestaan. Hicrnaast speelt groeicnde 
gehechthcid aan persoonlijke rclatics en de binding 
met ccn vaste baan cen belangrijke rol. Gcnocmde 
factoren waren afzonderlijk of in onderlinge inter-
actie van invloed op de frequentie en de ernst van 
de criminele activiteiten van de 36 vermogens-
delinquenten. Niet alien hebben echter het criminele 
padgcheel verlaten. Nicttemin luidt de conclusic, dat 
de meeste hardnekkige delinquenten, als ze ouder 
worden, bun criminele gedrag verandcren. 
Met literatuuropgave. 

27 
Wal, L. J. van der. Vrouwenmishandeling een niet 
onderkend pro bleem. 
Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 7,31 maart 1984, 
bit. 154-156 (N). 

Begin 1984 vond in Groningen een regionaal congrcs 
over vrouwenmishandeling plaats. De autcur doet in 
dit artikel verslag van den van de vier themagroepen, 
ni. verbctering van de rechtsgang naar politic en 
justitie toe. De inleidster van dit thema ging in op 
mogelijke algernene oorzaken van vrouwenmishande. 
ling en besteedde o.a. aandacht aan de geringe 
prioriteit van de polite wanncer het gaat om vrouwen-
mishandeling en het gcgeven dat vrouwenmishande-
ling niet wordt gezicn als een zwaar strafbaar feit. 
Vaak wordt geredeneerd dat conflicten die rich af-
spelen in de prive -sker daar ook opgelost dienen te 
warden. Vervolgens werd er aandacht besteed aan 
de vraag hoc de politic met een aangifte van vrouwen-
mishandeling dicnt om te gaan. De themagroep deed 
een aantal suggesties ter verbetering van de situatie 
van de mishandelde vrouw: 1) de buitenwereld moet 
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druk blijven uitoefenen op de politic, zodat het 
probleem blijvend onder de aandacht wordt gebracht, 
2) de wettelijke bevoegdheden van de politic zouden 
moeten worden verruimd, 3) in de opleiding dient 
meer aandacht te wordcn besteed aan opleiding, 
4) er moet overleg worden gepleegd tussen de beleids-
makers, uitvoerend personeel en hulpverlenende 
instanties, en 5) aangiften van vrouwenmishandeling 
dicnen geregistreerd te worden. De auteur besluit met 
de opmerking dat de informatie van dit congres 
mogelijk kan bijdragen tot de oplossing van jets wat 
met recht ecn probleem kan worden genocmd. 

28 
Walker, N. and C. Marsh. Do sentences affect public 
disapproval? 
British journal of criminology, 24e jrg., nr. 1, 
januari 1984, blz. 27-48. 

In een gerechtelijk vonnis wordt ondermccr de maat-
schappelijke afkeuring voor het begane misdrijf tot 
uitdrukking gebracht. De auteurs toctsen de veronder-
stelling dat gerechtelijke uitspraken als leidraad dienen 
voor de publieke meningsvorming, m.a.w. of m is-
drijven waarvoor een zware sanctie wordt opgelegd 
een grotere afkeuring opwekken dan misdrijven die 
lichter worden gestraft. Aan het in Engeland gehouden 
onderzoek werkten 1000 respondentcn mee. Het 
belangrijkste deel van de mondelinge interviews 
bestond hieruit dat aan de respondenten een vijftal 
`echte' (d.w.z. speciaal voor het onderzoek vervaar- 
digde) krantenknipsels werden voorgelegd inzake 
recentelijk gepleegde misdrijven, zoals fraude, 
vandalisme en geweld binnen het gezin. De respon-
denten werden in vier groepen ingedeeld, die elk 
verschillende informatie kregen over de strafrechtelijke 
beslissing. Voor elke respondent werd een 'disapproval 
scale' vastgesteld. De auteurs concluderen dat over 
het algemeen de responden ten zelf hun mening 
bepalen over de ernst van misdrijven en over recht-
vaardige straffen, en dat zij daarbij niet worden 
beinvloed door feitelijke informatie over het uitge-
sproken vonnis. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

29 
Moerings, L. M. Recente ontwikkelingen in het 
gevangeniswezen. 
Delikt en delinkwent, 14e jrg., nr. 3, maart 1984, 
blz. 220-235 (N). 

In dit artikel bespreckt de auteur de ontwikkelingen 
in het denken en handelen op het terrein van het 
gevangeniswezen. Hij stelt vast dat met name in de 
jaren '60 en '70 de resocialisatiegedachte sterk leefde, 
terwijlgeleidelijk duidelijk werd dat dit geen haalbare 
kaart was. 
Pas in de nota Taak en Toekomst van het Nederlandse 
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gevangeniswezen werden naar zijn mening de prcten-
ties teruggednaid. Er wordt vanaf dat moment meer 
gesproken in termen van humaniseren on het beperken 
van schadelijke gevolgen. Op dit punt acht de autcur 
doze nota wet pretentieus. Hij gaat uitvoerig in op de 
ubdoelstellingen die in dit verband in de nota zijn 

genoemd, zoals regiemsactiviteiten-programma's en 
gestandaardiseerdc inrichtingsstructuur. Hij constateert 
dat veel van deze voorstellen meet van invloed zullen 
zijn op het takenpakket van de bewaarders dan op de 
ervaringen on gedrag van de gedetineerden. Achter-
eenvolgens gaat hij nader in op de bezuinigingsproble-
matiek en het capaciteitsvraagstuk. Zijn conclusie is 
dat de krappere beurs van Justitie ertoe bijdraagt dat 
de executie van de straf steeds verder wordt uitge-
Meed. 

Reclassering 

30 
Bergsma, R. L., J. Steijling de Lange en H. lJzerman. 
Vroeghulp in Amsterdam. 
Proces, 63e jrg., nr. 3, maart 1984, blz. 77-88 (N). 

In dit artikel geven de auteurs de belangrijkste resul-
taten weer zoals die werden beschreven in het laatste 
deel van een rapport van het Criminologisch Instituut 
van de Vrije Universiteit in Amsterdam naar aan-
lciding van eon onderzoek naar zes jaar vroeghulp in 
Amsterdam. Dit laatste deel geeft con analyse van eon 
aantal diepte-interviews onder vroeghulpmedewerkers. 
De twee daaraan voorafgaande delen gaan over de 
experimentele fase van de vroeghulp en eon interview-
onderzoek onder gedetineerden. De vroeghulp in 
Amsterdam ging van start in 1977. Sinds doze tijd is 
de vroeghulp wetenschappclijk onderzocht. Men han-
teert volgens de autcurs drie doelstellingen bij de 
vroeghulp: I) direct inspelen op actuele noden van de 
client, 2) het terugdringen van de preventievc hechte-
nis en 3) een bemiddelendc rol spelen waar het gaat 
om de continuering van het huipverleningsproces. 
In het artikel geven deauteurs con overzicht van de 
knelpunten die hierbij door de vroeghelpers worden 
ervaren. Hun conclusie is dat zich eon wijziging heeft 
voorgedaan in de taakopvatting van de vroeghelpers 
en dat het daarmede ook tijd is om de doelstellingen 
to herzien. 

31 
Davies, M. Community-based alternatives to custody: 
The right place for the Probation Service. 
Prison service journal, nr. 53, januari 1984, blz. 2-5 
(GB). 

Dit artikel is eon bewerkte versie van eon lezing, door 
de autcur gehouden voor eon bijeenkomst van 
leidinggevende reclasseringsambtenaren. Het anent 
met eon beschouwing over de plaats van de reclas-
sering binnen het justitieel systeem. Eon recent onder-
zoek van Boswell (1982) toont aan dat reclasserings- 
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ambtenaren weinig voelen voor toezichthoudende 
taken als verlengstuk van justitie, maar veeleer hun 
taak van maatschappelijk werker willen blijven uit-
oefenen in een min of meer autonome positie. Ver-
volgens constateert de auteur dat het strafrechtelijk 
systeem in Groot-Brittanni6 gekenmerkt wordt door 
een toenemende overbevolking van de gevangenissen. 
Hij ziet mogelijkheden om de omvang van de ge-
vangenisbevolking met dertig tot vijftig procent te 
reduceren door de instelling van Community Control 
Centres. In zijn visie zijn dit een soort dag-gevangenis-
sen, waar delinquenten overdag gedurende vijf, zes 
of zeven dagen per week verblijven. 
Gedetineerden in deze instellingen zouden minder 
stigmatiseringseffecten ondervinden, bovendien zouden 
de Community Control Centres een acceptabel alter-
natief voor gevangenisstraf vormen voor de rechter-
lijke macht en de samenleving. De auteur ziet hier 
echter ook een geschikt werkterrein voor de reclas-
sering. Met behoud van de eigen identiteit en taak-
opvattingen zou zij hierin toezichthoudende taken 
moeten uitoefenen. De reclassering zou op deze wijze 
een uitgelezen mogelijkheid hebben om mee te 
werken aan terugdringing van de gevangenisstraf. 

32 
Kelly E. Public relations in probation. 
Federal probation, 47e jrg., nr. 4, december 1983, 
blz. 3-6 (USA). 

De schrijver stelt dat het hard nodig is voor de reclas-
sering om iets aan public relations te gaan doen. Hij 
wil publiek en reclassering met elkaar in contact 
brengen om ervoor te zorgen dat de filosofie van 
waaruit de reclassering werkt voor iedereen duidelijk 
wordt. Er worden methoden besproken waarop infor-
matie kan worden overgedragen, zoals in de contacten 
met justitie en advocatuur en bijv. door het houden 
van spreekbeurten voor organisaties als Rotary e.d. 
Verder wijst de auteur op het belang van het in-
schakelen van de media televisie, pers, radio en geeft • 
hij adviezen hoe de eerste contacten het beste gelegd 
kunnen worden. Ook het tewerkstellen van student-
stageaires bij de reclassering biedt een mogelijkheid 
om het reclasseringswerk meer onder de aandacht te 
brengen. 

Psychiatrische zorg 

33 
Jonge, G. de, H. Dienske en J. A. R. Sanders-Woud-
stra. Het gebruik van ethologische gedragsmetingen 
bq de diagnostiek van sociale deprivatie. 
Tijdschrift voor psychiatrie, 26e jrg., nr. 3,1984, 
blz. 185-198 (N). 

In dit artikel gaan de auteurs in op de problematiek 
van de gedragsmeting. Zij zetten uitvoerig uiteen dat 
juist psychologische eigenschappen erg moeilijk te 
kwantificeren zijn. Vervolgens geven zij aan hoe deze 
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mocilijkheden kunnen worden omzeild en opgelost 
bij de meting van gedragscigenschappen bij gedepri-
veerde kinderen. In eon aantal diagrammen brengen 
an de meting van eon aantal to onderscheiden eigcn-
schappen in beeld. Met een combinatie van doze 
metingen van afzonderlijke factoren is volgens de 
auteurs eon good beeld to schetsen van het gedrag 
van kinderen. Hun conclusie is dat doze metingen 
behulpzaam kunnen anti bij de diagnostiek van 
kindergedrag. Het ontwikkelen van expliciete, 
kwantitatieve methoden voor de psychiatrische 
diagnostiek zal volgens de auteurs de preventie van 

, ontwikkelingsstoornissen ten goede kunnen komcn. 
Met literatuuropgave. 

34 
Leeuwen, A. H. M. van. Forensisch-psychiatrisehe 
rapportage over een ontkennende verdachte. 
Trema, 7e jrg., nr. 4, april 1984, blz. 87-92(N). 

De mening, die eon aantal gedragsdeskundigen hcbben 
dat niet gerapporteerd dient to worden over een ont-
kennende verdachte, vindt de auteur wat alto gemak-
zuclitig en to kort docn aan de dienendc taken maar 
ook aan de mogelijkheden van de gedragswetenschap-
per, die wcrkzaam is binnen het strafrechtssysteem. 
De auteur bespreekt in dit artikel de stelling dat het 
zinvol on verantwoord kan zijn om ook bij ontkcnning 
van eenTen laste gelegd strafbaar feit over de des-
betreffende persoon eon forensisch-psychiatrisch -
rapport nit to brengen. Na eon omschrijving to hebben 
gegeven wat onder eon ontkennende verdachte dient 
wordcn to verstaan, gnat hij in op het gegeven dat eon 
forensisch-psychiatrisch rapport goon enkele relevantie 
kan on mag hebben voor de bewijsvoering. Vervolgens 
geeft hij aan dat zinvol is om to rapporteren voor het 
strafrechtelijk gebeuren on dat dit ook verantwoord is 
ten opzichte van de eigen discipline. Hierna wordt 
aandacht besteed aan eon aantal gronden voor de ont-
kenning, to weten verdringing, amnesic on psychose. 
Concluderend stelt de auteur nogmaals dat eon foren-
sisch-psychiatrisch rapport over eon ontkennende 
verdachte zinvolle on verantwoorde informatie kan 
geven. 

35 
Puttelaar, L. van der on M. van der Lugt. De krank-
zinntgenpiket. 
Proces, 63e jrg., nr. 3, maart 1984, blz. 69-76 (N). 

De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 
Ziekenhuizen (Wet BOPZ) ter vervanging van de 
Krankzinnigenwet, regelt dat aan degenen ten aanzien 
van wie een machtiging tot verblijf in eon psychiatrisch 
ziekenhuis gevorderd is, eon raadsman wordt toege-
voegd. Dit zal een grote verbetering betekenen voor de 
rechtspositie van de psychiatrische patient. De oude 
Krankzinnigenwet kent wel de mogelijkheid eon 
advocaat toe tc voegen, zij het zonder verplichting. In 
de praktijk gebeurt dit slcchts bij wijze van uitzonde, 
ring. De auteurs beschrijven de ervaringep die zij 
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hebben opgedaan in een lcrankzinnigenpiket waarin zij 
als advocaat deelnemen. Hierna gaan zij dieper in op de 
taak van de advocaat in dit soort zaken. 
Volgens de auteurs treedt de advocaat hier op als een 
soort tolk om de client uitgebreid te informeren over 
de consequenties van verschillende juridische beslis-
singen die zijn positie aangaan. 
Aan het slot van hun artikel wijzen ze er op dat aan de 
taakomschrijving van de advocaat op dit terrein volgens 
hen nog het een en ander ontbreekt. 

36 
Remmerts de Vries, H. W. P. Moet de Of/Icier van 
Just itie zich blijven bezighouden met de gedwongen 
psychiatrie? 
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 39e jrg., 
nr. 3, maart 1984, blz. 256-266 (N). 

Er is de laatste jaren een toenemende belangstelling 
te constateren voor de rechtsbescherming van de 
psychiatrische patient. Onder de thans (nog) 
vigerende Knnkzinnigenwet zijn de taken van het 
Openbaar Ministerie in deze, zo toont de auteur aan 
de hand van een briefwisseling over de vermeende 
slechte behandeling van een psychiatrisch patient aan, 
slechts marginaal. Hierin komt veraridering indien 
binnenkort de wet BOPZ de Krankzirinigenwet gaat 
vervangen. De verbeterde rechtsbescherming die deze 
wet de psychiatrische patient biedt, houdt voor het 
Openbaar Ministerie echter een aanzienlijke taakver- 
zwaring in. \ Aangezien de nieuwe wet de Officier-van Justitie als 
intermediair aanwijst bij elk verzoek or een machti-
ging tot (voortzetting van) gedwongen opname, en 
tegelijkertijd de definitie van het begrip psychiatrisch 
ziekenhuis sterk heeft verruimd, verwacht de auteur 
een verveelvoudiging van het aantal za en dat het 
Openbaar Ministerie uit dien hoofde orider ogen krijgt. 
Daar komt nog bij, dat van het Openbaar Ministerie , 
beter en frequenter toezicht op de rechtspositie van de 
psychiatrische patient wordt gevraagd. 
De verwachte toename van de werkdruk doet de auteur 
pleiten voor overheveling van de 0.M.-bevoegdheden in 
deze naar de Inspectie voor de Geestelijke Volks-
gezondheid. Daar het Openbaar Ministerie toch al in 
99 procent van de gevallen afgaat op medische rap-
portage, ligt dit voor de hand, terwijl de praktijk in de 
ons omringende landen ook aantoont, dat het toezicht 
op de rechtspositie van de psychiatrische patient niet 
noodzakelijkerwijs bij het Openbaar Ministerie hoeft 
te berusten. 

37 
Smit, N. W. de. Op weg naar de Pinel-kliniek? Over het 
lot van psychisch gestoorde delinquenten in Nederlands( 
strafgestich ten. 
Proces, 63e jrg., nr. 4, april 1984, blz. 97-101 (N). 

De auteur is van mening dat de tweesporigheid in het 
Nederlandse strafrechtelijk systeem, waarbij de 
psychisch gestoorde delinquent enerzijds binnen het 



strafrecht en anderzijds binnen de gezondhcidszorg 
wordt behandeld, niet meer voldoet. In een historisch 
overzicht toont hij aan hoe doze tweesporighcid is 
gegroeid als eon soort compromis tussen verschillende 
invalshoeken op een probleem. Na eon korte beschrij-
ving van de opvattingen die in het rapport van de 
commissie Mulder zijn vastglcgd en de ervaringen die 
zijn opgedaan in de Forensische Observatic en Bege-
leidings Afdeling (FOBA) in het Huis van Bewaring 
in Amsterdam, formuleert hij een aantal voorstellen 
voor verbetering van de situatie. Flij pleit voor cen 
samenhangend stelsel van voorzieningen waarbij aan 
cen schakclinstituut op landclijk niveau tussen de 
psychiatrischc voorzieningen binnen het gevangenis-
wezen en het algemeen psychiatrisch ziekerthuis wordt 
gedacht. De instelling van een dergelijke psychiatrische 
voorziening bijv. binnen het Huis van Bewaring 'Het 
Veer' zou een stap op weg kunnen run naar eon nieuwe 
zgn. Pinel-kliniek. 

Kinderbescherming 

38 
Koens, M. J. C. De ondertoezichtstelling van 
kinderen uit autochtone, allochtone en bi-culturele 

150 	gezinnen. 
Tijdschrift voor familie- on jeugdrecht, 6e jrg., nr. 2, 
maart 1984, blz. 37-50 (N). 

De overheid heeft volgens de auteur ten aanzien van 
het harmonische opgroeien van kinderen in een 
samenleving een tweeledige taak, t.w. bescherming 
van de rechten van de kinderen en het creeren van 
voorwaarden welke noodzakelijk zijn voor de ont-
plooiing van jongc mensen. 
In dit artikel pat .  hij nader in op een van de wegen 
waarlangs de rechten van minderjarigen door de 
ovcrheid kunnen worden veilig gesteld, namelijk 
middels wageving. Met eon kort historisch overzicht 
geeft de auteur aan hoe de toepassing van de onder-
toezichtstelling zich in de loop der jaren heeft ont-
wikkeld. Vervolgens spitst hij de vraag toe op de 
problemen die rijzen bij de ondertoezichtstelling 
van kindercn uit allochtone en bi-culturele gezinnen. 
In eon reeks overzichten schetst hij eon beeld van de 
aantallen waar het hicr om gaat. Aan de hand van de 
resultaten van con onderzoek in Rotterdam presen-
teert de auteur aan het eind van zijn artikel eon aan-
tal conclusies. Er is aanleiding om de problemen van 
niet-autochtone kinderen minder snel langs justitiele 
,wog op to lossen. De niet-justitiele instellingen zouden 
rich moor moeten bekwamen in de opvang van niet-
autochtone kinderen. De kinderbeseherming moot in 
de toekomst moor dan nu het geval is voor niet-
autochtone kinderen ultimum-remedium zijn. 

39 
Rapportage in jeugdhulpverlening. 7'hemanummer. 
Tijdschrift voor jeugdhulpverlening, 12e jrg., april 
1984, blz. 87-102 (N). 
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In dit themanummer wordt ingegaan op de zin van 
rapportage, met name op de vraag of men er wel mee 
bereikt wat men bedoelt en of de voordelen ervan 
wet opwegen tegen de nadelen. Het onderwcrp wordt 
vanuit verschillende kanten bekeken. In een in- 
leidend artikel van G. Haans wordt een overzicht 
gegeven van de vormen en valkuilen inzake de 
rapportage. De volgende twee artikelen handelen 
over de ervaringen van cli6nten en kinderbeschermers 
met de rapportage, waarbij het laatste een weergave 
is van de resultaten van cen onderzock naar de inhoud 
van de rapporten. Vervolgens wordt stilgestaan bij de 
juridische aspecten van rapportage en dossiervorming. 
Een andere bijdrage gaat in op ethisch-morcle vragen 
die bij het rapporteren kunnen worden gesteld. 
Een volgend auteur behandelt de vraag in hoeverre 
een opleiding de hulpverlener kan leren kritisch met 
rapportage om te gaan. 
Het voorlaatste artikel gaat in op de vraag of er een 
alternatief voor het schriftelijk rapporteren voor-
handen en/of mogelijk is. Tot slot wordt een over- 
zicht gegeven van het beeld van at deze bijdragen, 
voorzien van kritische kanttekeningen. Deze op de 
inleiding volgende korte artikelen zijn in volgorde 
van opsomming geschreven door: J. Buinink, 
J. Cordus en J. Meijerink, M. Rood-de Boer, G. Hoef- 
nagels, A. Walsweer, J. C. Hudig en C. Coolsma. 

Potitle 

40 
Antenbrink, R. H. Racisme bij politie signaleren, 
maar niet generaliseren. 
Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 7, 31 maart 
1984, blz. 147-149 (N). 

Na een bespreking van eerdere publicaties rondom de 
vermeende groei van racistische gevoelens bij mensen 
werkzaam in de functie van opsporingsambtenaar, 
behandelt de auteur de vraag of en hoe een op-
sporingsambtenaar met Centrum Partij-achtige 
idee& kan functioneren. Op grond van de taakstelling, 
verwoord in art. 28 van de Politiewet, is de auteur 
van mening dat personen met dergelijke idee6n uit 
het politieambt geweerd dienen te worden. Vervolgens 
wordt de vraag aan de orde gesteld of de overheid de 
taak, de mogelijkheid of zelfs de verplichting heeft 
de Centrum Partij met haar aanhang te bestrijden 
en zo ja, op welke wijze. Na een opsomming van de 
meest genoemde oorzaken van de groeiende sympa-
thie voor de Centrum Partij, te weten het hoge werk- 
loosheidscijfer, de toenemende onveiligheid en het 
bevolkingsoverschot, weerlegt de auteur de opvatting 
van de C. P. dat deze problemen veroorzaakt worden 
door de buitenlanders. Mede op grond hiervan doet 
de auteur de uitspraak dat de Centrumpartij een 
racistische groepering is die in de samenleving niet 
gedoogd dient te worden. Tot slot geeft hij aan welke 
taak de overheid heeft om de C.P. te bestrijden. 
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41 
Blonk, G. N. M. Privaatrecht en politiepraktijk 
belangrOrker dan gedacht. • 
Tijdschrift voor de politie, 46c jrg., nr. 3, maart 
1984, biz. 109 122 (N). 

In dit artikel pleit de auteur, die is verbonden aan de 
rechercheschool te Zutphen,,voor eon bezinning op 
de wensclijkheid moor privaatrecht in de opleiding van 
de politic op to nemen. Hij verwijst naar het kit dat 
de herziene basisoplciding voor de politic nog maar 
heel weinig privaatrecht bevat, terwijI ook in de voort-
gezette opleidingen weinig privaatrecht wordt gegeven. 
De behoeftc aan kennis van het privaatrecht Hein hij 
toe vanuit eon beschrijving van de politietaak zoals 
die formed is vastgelegd en in de praktijk gestalt° 
heeft gekrcgen. Met con uitvoerige bcschrijving van de 
nuances tussen Cen aantal strafrechtelijke on civicl-
rechtelijke aspecten van maatschappelijkc vraagstukken 
•toont hij aan dat ook de politieman met het civiele 
recht wordt gcconfrontcerd. Een van dc tcrreinen 
waar dat heel duidelijk in het oog sptingt is het fraudc-
onderzock. Aanwijzingspunten zijn volgens de autcur 
ook in de Wet Vermogensancties to vinden. Aan het 
slot van zijn artikel geeft do autcur enkele suggesties 
voor de invulling van de behoefte aan privaatrecht-
onderwijs voor de politic. 
Met literatuuropgave. 

42 
Dijken, P. van. Opsporing en vervolging van fraude. 

Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 8, 14 april 1984, 
blz. 125-181 (N). 

Dit artikel is gebaseerd op eon inleiding die de autcur 
heeft gehouden op eon studiedag over fraude-preventie 
in februari van dit jaar. De autcur stelt zichzelf drie 
vragen, to weten: 1) wat is or nu eigenlijk tan de hand 
met fraude on fraudebestrijding, 2) wat doet de over-

heid aan fraudebestrijding on wat niet, 3) welke 
conclusies kunnen uit de twee vorige inventariserende 

vragen worden getrokken. Voor het antwoord op de 
eerstc vraag geeft hij een korte beschrijving van de 
feitelijke stand van zaken on cnige recente ontwikke-
lingen in het strafrechtelitke vlak, die hiennee verband 
houden. Bij de tweede vraag is het antwoord gericht 
op de stand van zakcn bij het overheidsorgaan dat het 

produkt van politie-activiteiten voor de rechter moot 
brengen, waarbij tendensen zich aftekenen die de 
autcur kenschctst als 'terugtreden van de justitiele 
overheid'. Bij het antwoord op de laatste vraag wordt 
aangegeven hoe de rotten tussen het bcdrijfsleven en 
de overheid (Justitic) in de toekomst mogelijk 
verdeeld zullen zijn. De auteur is hierbij eon voor-
stander van zelfhulp bij het bedrijkleven tot verster-
king van afweermaatregeten. Dit zou aanstuiten bij 
de huidige praktijk rondom fraudebestrijding in 
West-Duitsland. 
Mot literatuuropgave. 
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43 
Pos, T. Politie en minderheden. 
Rechtshulp, nr. 1, januari 1984, blz. 4-19 (N). 

Ruim twee jaar na het uitbreken van rassenrellen in de 
Londense wijk Brixton word in augustus 1983 in 
Cambridge eon congres gehouden over politic en beleid 
t.a.V. etnische minderheden. Naar aanleiding van dit 
congres geeft de auteur eon overzicht van de relatie 
tussen criminaliteit en etnische minderheden in 
enkele West-Europese landen, en van hetgeen de be-
leidsmakers doen om hierop in te spelen. Besproken 
wordt achtereenvolgens de situatie in West-Duitsland, 
Frankrijk, Zweden, Groot-Brittannid en Nederland. 
De auteur gaat uitgebreid in op de Nederlandse 
problematiek van dc toenemende criminaliteit onder 
de tweede generatie van etnische minderheden en 
de wijze waarop — met name in Amsterdam — de 
politic hierop reageert. Er bestaat bij de politic vaak 
een negatief becld van kleurlingen. En hoewel zulks 
uit buitenlandse ervaringen noodzakelijk blijkt, is 
het beleid to wcinig gericht op verbetering van de 
communicatie, de samenwerking en de relatie tussen 
politic en etnische minderheden. Gepleit wordt dan 
ook voor het spoedig starten van experimenten op dit 
terrcin in problematische wijken. Het artikel besluit 
met een overzicht van problemen en methodieken, die 
in Cambridge ter sprake zijn gebracht. 

44 
Potts, L. W. Equal employment opportunity and 
female employment in police agencies. 
Journal of criminal justice, lie jrg., nr. 6,1983, 
blz. 505-523. 

Het artikel behandelt het Vraagstuk: gelijke kansen 
voor vrouwen bij de politic. Volgcns eon uitspraak van 
de hoogste Amerikaanse reehter in 1977, kan men 
twee vormen van Onwettige discriminatie onder-
scheiden : 'disparate treatment' en 'disparate impact'. 
Vrouwen kunnen beide vormen van discriminatie 
ondervinden bij het zoeken van werk. Van de eerste 
vorm is bijvoorbeeld sprake wanneer vrouwen eon 
andere selectie-procedure moeten volgen dan mannen, 
zonder dat dit enig verband houdt met de functie-
vereisten. Ook is dit het geval wanneer er een ogen-
schijnlijk plausibele verklaring wordt gegeven voor de 
ongelijke behandeling, maar doze in feite eon voor-
wendsel is om vrouwen uit bepaalde functies to 
weren. Tenslotte kan soms van 'disparate treatment' 
worden gesproken als de werkgever claimt dat or 
functie-relevante redenen zijn (bijv. fysicke kenmerken 
als lichaamslengte) om vrouwen uit te sluiten. Geval- 
len van 'disparate impact' zijn die waarin niet-sexe 
gebonden criteria gehantcerd worden, die niettemin 
de kanscn voor vrouwen negatief beinvloeden. Het 
betoog wordt geillustreerd met eon aantal voorbeelden 
van rechtszaken inzake discriminatie van vrouwen. 
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45 
Visser, J. M. De prostituee en own agent. 
Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 6,17 maart 1984, 
blz. 123-125(N). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op bet onderwerp 
van eon discussieavond op 25 december 1983 over de 
rol en de taak van de zedenpolitic. De avond was 
georganiseerd door de stichting `Tegen haar wit'. Er 
stonden twee vragen centraal: I) wie wordt door de 
politic beset -101)nd? en 2) hceft de politic bier cen 
signalerende en preventieve tank? De auteur bespreekt 
het gegeven dat men tegenover sexuele geweldpleging 
tegen prostituees minder afwnzend staat dan tegen-
over dergelijk geweld jegcns niet-prostituees en belicht 
verschillende aspecten van dit verschijnsel. Omdat de 
prostituee op verschillende manieren met de politic 
in aanraking kan komen, t.w. als slachtoffer en als 
verdachte, is doze problematick van belang. De auteur 
gaat.op de twee genoemde vragcn nader in tcgen de 
achtergrond van deze problernatiek. Hij doet aan het 
eind van zijn artikel o.a. de suggestie de prostitutie 
nicer als ecn beroep to zien, waarbij de werkomstan-
digheden verbeterd dienen te 'Norden. 

46 
Worden, K. E., and A. A. Pollitz, Police arrests in 
domestic disturbances: a further look. 
Law and society review, 18c jrg., nr. 1,1984, blz. 
105 —120 (USA). 

In dit artikel wordt eon hernieuwd onderzock bespro-
ken naar de invloed van situationele factoren op de 
kans dat de politic tot arrestatie overgaat hi] huiselnke 
twisten. De gegevens werden verzameld door speciaal 
opgelcide observatoren. Doze vergezelden de politic 
op patrouilles en verzamelden op codeformulieren 
gegevens over de aard van de problemen, de bijzonder- 
heden on het docn en laten van do betrokken personen 
en de plants van handeling. Ook maakten zij eon kort 
seltriftelijk verslag van leder contact tosser, politic en 
personen die in cell huiselnke twist verwikkeld waren. 
In het totaal ging het om 167 gevallen. De onder-
zoekers vergelijken hun gegevens met eon onderzoek 
van Berk en Loseke over hetzelfde onderwerp. waar-
Nj de gegevens werden verkregen uit de politic-
rogistratie. Als bijkomende vraag onderzoehten de 
auteurs de rolorientatie van de betrokken politionian. 
Uit de analyse blnkt dat de besfissing am tot arrestatio 
over to gaan Met alleen atliankelijk is van de ernst van 

het incident on andere situationele faotoren, maar oak 
van de rolopvattingen van de politic. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

47 
Berkel-Kikkert, I. Sluiten ran drugspanden een in-
grijpende zaak. 
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Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 8, 14 april 1984, 
blz. 171-174 (N). 

Sinds cnige jaren ondervindt de gemeente Groningen 
in steeds ernstiger mate overlast van de handel in en 
het gebruik van verdovende middelen. Om dit tegen te 
gaan is de Algemene Politic Verordening (A.P.V.) 
uitgebreid. Na een waarschuwing aan de eigenaar/ 
bewoncr van cen perceel kan op grond van deze be-
paling een perceel gesloten worden verklaard en 
bezockers het recht worden ontzegd om het betref-
fende perceel te betreden. Naar aanleiding van zo'n 
sluiting in het begin van dit jaar, behandelt de autcur 
de rechtsgeldigheid van deze bepaling. Er wordt 
ingegaan op het aspect dat deze verordening de 
huishouding van de gemeente betreft. Ze is nict in 
strijd met de Opiumwet noch met het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals dat 
geregeld is in het Verdrag van Rome, maar zou in 
strijd kunnen zijn met de geest van art. 10 van de 
Grondwet (dit artikel is nog niet in werking getreden). 
Tot slot acht de schrijfster de bcpaling ook nict in 
strijd met het recht op bewegingsvrijheid. Aan het 
eind van het artikel wordt aandacht besteed aan de 
rechterlijke toetsingen van de verordening. De auteur 
geeft als haar persoonlijke mening dat de overhcid zeer 
terughoudend van deze maatregel gebruik dient te 
maken. 

48 
Brouns, P. J. H. M. Een drugso»erlastbepaling in de 
Groningse APV. 
Nederlands juristenblad, 39e jrg., nr. 10, maart 1984, 
blz. 299-302 (N). 

Art. 78b APV-Groningen verleent aan burgemeester 
en wethouders een bevoegdheid tot sluiting van in-
richtingen of percelen waarin de handel in, en het 
gebruik van verdovende middelen wordt toegestaan. 
De auteur gaat in dit artikel nader in op de bepaling 
in verband met de huishouding van de gemeente en in 
het bijzonder de openbare orde, de eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer, de sancties, de sluitings-
bevoegdheid en de rechtsbescherming. De auteur is 
van mening dat art. 78b APV-Groningen geen schoon-
heidsprijs verdient, hocwel formed l gesproken het 
beperken van het grondrecht van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer nu nog kan geschieden bij een 
gemeentelijke verordening, aangezien art. 10, eerste 
lid, Gr.w. tot op hedcn niet in werking is getreden. 
Hij concludeert in zijn artikel dat het eleganter zou 
zijn wanneer een zo diep in de persoonlijke levenssfeer 
ingrijpende maatregel in een formele wet zou worden 
geregeld. 
Met literatuuropgave. 

49 
Hulsman, C. H. L. Drugbeleid. 
Delikt en dclinkwent, 14 jrg., nr. 3, maart 1984, 
blz. 197-203 (N). 
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In dit artikel geeft de auteur commentaar op het 
drugbeleid in Nederland. Hij maakt daarbij eon onder-

scheid tussen primaire on secundairc drugprobletnen. 
Onder de primaire problemen rangschikt hij de 
gezondhcidsschade en de negatieve govolgen voor de 
onigeving van de gebruiker. Bij de secundaire 

problemen maakt hij eon onderscheid tussen die voor 
do gebruiker on zijn omgeving on die voor de versehil-
lendc sectorcn van staatszorg. De primaire problemen 
worden zijns inziens overschaduwd door de sccundaire 
problcmen. Na con overzicht van de internationale 
drugwetgeving bespreekt do auteur de Nederlandse 
ervaring met drugbeleid ovcitenkomstig het Enkel-
voudig Verdrag. Ten aanzien van de handel in en het 

gebruik van hennepproducten acht hij de Nederlandse 
aanpak in de deeriminaliserende richting eon groot 
succes. Voor vat betreft de heroineproblernatiek 
stelt hij vast dat niettegenstaande de sterke internatio-
nak druk het eigen terughoudende beleid in het kader 
van het Enkelvoudige Verdrag dient to worden voort-
gum. In dit verband spreck t hij aan het slot van zijn 
artikel de hoop nit dat ook dc bezuinigingen bij 
Justitic hieraan zullen bijdragen. 

50 

Vernimy, R. G. M. und G. F. van de Wijngaarts. 
Methadonverabreichung und die Loge der Heroin-
suchtigen in den Niederlanden. 
Kriminologiselies Journal, 16c jrg., nr. 1,1984, blz. 
64-79 (Did). 

hot artikel is een bcwerking van eon verslag van enkelc 
onderzockgresultaten met betrekking tot methadon-
verstrekking in Nederland. Bij de verstrckking van 
methadon gaat het in hoofdzaak ern zgn. instand-
houdingsdoseringen aan verslaafden die, vaak naast 
methadon ook nog heroine gebruiken. Doelstellingen 
van eon methadonprogramma zijn voorlichting, 
preventie en resocialisering. De ontwenning is goon 
primaire doelsteLling omdat doze tot cen onwerkelijke 
verhouding tussen client en begeleider kan leiden. De 
opnamc in het programma kent drie belangrijke 
aspecten. Ton cerste traeht men eon bceld van de 
client on zijn situatic to verkrijgen. Ten tweede is or 
con uitgebreid liehamelijk onderzoek en ten dcrde 
wordt besloten in welk programina de client zal worden ' 
opgenomen. Na eon bcschrijving van empirisch 
materiaal m.b.t. eon aantal verslaafden die zieh voor 	1 
het programma hebben opgegeven, stollen dc auteurs 
dat methadonverstrekking goon oplossing biedt voor 
het heroineprobleem. Goon mikeb ander oplossings-
model lijkt hen bevredigend. Wil de samenleving 
leren !even mot het heroineprobleern, dan tnoeten hier-
bij humaniteit on belicersbaarheid voorop staan, d.w.z. 
humaniteit m.b.t. de verslaafde on zijn omgeving en 
beheersbaarheid in die zin /dat de negatieve gevolgen 
van het heroineprobleem zowel voor de verslaakle on 

zijn directe omgeving als ook voor de samenleving in 
ruimere zin, geminimaliseerd wordcn. 
Met literatuuropgave. 
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