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Voorwoord 

Zolang er sprake is van vrijheidsbeneming is er 
nagedacht over mogelijkheden om deze straf te 
vermijden. Van diverse zijden is er met grote regelmaat 
op gewezen dat de nadelen ervan groter zouden zijn 
dan de voordelen. Tot een alternatief dat de vrijheids-
straf definitief uit het strafrecht zou doen verdwijnen 
is het echter nooit gekomen en velen betwijfelen of dit 
ook ooit het geval zal kunnen zijn. In de huidige 
strafrechtspleging fungeert de vrijheidsstraf'als de 
`ultieme remedie'. De strafrechter beschikt reeds over 
andere sanctiemogelijkheden, zoals de geldboete en 
de voorwaardelijke vrijheidsstraf. Desondanks is er 
sprake van een enorme druk op de capaciteit van het 
gevangeniswezen. Onder andere om die reden lijkt de 
discussie over alternatieven voor de vrijheidsstraf de 
laatste jaren in een stroomversnelling te zijn geraakt. 
Opmerkelijk is dat in deze discussie velerlei argumenten 
een rol spelen, van ethische motieven tot bezuinigings-
overwegingen. Alle reden om in het themadeel van 
Justitiele Verkenningen op gevarieerde wijze aandacht 
te besteden aan mogelijke alternatieven voor de 
vrijheidsstraf. 

Een van de meest in het oog springende recente 
alternatieven is de dienstverlening. Ten behoeve van 
dit themanummer had de redactie mr. J.J. Abspoel, 
een van de eerste pleitbezorgers van de dienstverlening, 
verzocht een bijdrage te leveren over de stand van 
zaken op dit terrein. Kort voor zijn overlijden liet hij 
weten hierover graag zijn licht te laten schijnen onder 
de noemer `Dienstverlening als onwettig kind van 
Vrouwe Justitia'. Uit de opzet voor zijn bijdrage 
citeren wij: `Aan de dienstverlening blijft voorlopig 
het lot van Assepoester toebedeeld. Zij mag van de 
praktische beoefenaars van het strafrecht het vuile 
werk opknappen, waarvoor haar wettige zusters, de 
vrijheidsstraf en de geldboete, niet geschikt zijn. Het 
wachten is nog steeds op de Prins die haar de hand 
reikt op het altaar om haar als echtgenote de wettige 
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status te verlenen die haar als kind werd ontzegd.' Ter 
informatie is in de rubriek Mededelingen een lijst 
opgenomen van de publikaties van J.J. Abspoel vanaf 
1970, die helaas niet uitgebreid kon worden met deze 
voorgenomen bijdrage over de dienstverlening. 

In het eerste artikel constateert P.H. van der Laan 
dat er nimmer zo een brede ondersteuning was, van 
strafrechthervormers tot bezuinigers, voor alternatieven 
voor de vrijheidsstraf. Bij de beoordeling van het 
succes van deze alternatieven worden echter diverse, 
soms strijdige, criteria aangelegd. In zijn overzicht van 
recente en eventuele toekomstige alternatieven gaat 
hij uit van de vraag in hoeverre er daadwerkelijk 
sprake is of zal zijn van een vervanging van de 
detentie. Ten aanzien van de dienstverlening meent hij 
dat er sprake is van een `aanzuigende werking': zij 
wordt niet in plaats van maar naast de vrijheidsstraf 
toegepast. Vervolgens gaat hij in op enige Amerikaanse 
alternatieven, waarvan met name het 'electronisch 
huisarrest' de aandacht trekt. Onlangs stelde de 
Minister van Justitie een adviescommissie in om deze 
'alternatieve vrijheidsstrar voor de Nederlandse 
situatie te beoordelen. De auteur sluit toepassing in 
Nederland niet zonder meer uit. 

J. lies gaat in de tweede bijdrage in op een alternatief 
voor het strafrecht als zodanig. Zij constateert dat in 
toenemende mate een beroep wordt gedaan op de 
civiele rechter. Met name vertegenwoordigers van 
slachtoffers van seksueel geweld en discriminatie 
vinden volgens de auteur in het kort geding een 
'clientvriendelijke' mogelijkheid om structurele 
achtergronden aan de kaak te stellen. Het beroep op 
de civiele rechter vormt naar haar mening een middel 
tot sociale verandering en (algemene) normstelling. 

Vervolgens leveren A. de Beer en P. Janssen vanuit 
de reclasseringspraktijk een beschouwing over 
alternatieven voor de vrijheidsstraf. Zij laten een 
aantal alternatieven de revue passeren en komen tot 
voorstellen waarbij aan de reclassering een belangrijke, 
ook controlerende functie wordt toebedacht. In de 
vierde bijdrage wordt verslag gedaan van een experi-
ment met een cursus voor jeugdige delinquenten. In 
navolging van de Britse 'Intermediate treatment' 
wordt gedurende drie maanden een dagprogramma 
aangeboden dat in de plaats komt van minimaal zes 
weken hechtenis. Ten slotte doet M. Junger verslag 
van een WODC-onderzoek naar de schadevergoedings-
straf. In het verlengde van de recent uitgebrachte 
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adviezen door de commissie Terwee, meent de auteur 
dat schadevergoeding meer recht doet aan de positie 
van het slachtoffer in het strafrecht. 
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Nieuwe pogingen om de 

vrijheidsstraf terug te dringen 

Dienstverlening, intensief reclasseringstoe-
zicht en electronisch huisarrest 

drs. P.H. van der Laan* 

Inleiding 

Zowel in het strafrecht voor volwassenen als in het 
minderjarigen-strafrecht zijn de jaren tachtig ingezet 
met een aantal belangrijke vernieuwingen. Bij de 
volwassenen werd in 1981 een aanvang gemaakt met 
het experiment dienstverlening, voor de minderjarigen 
volgde in 1983 het experiment met alternatieve 
sancties (dienstverlening en leerprojecten). Verder kan 
gewezen worden op de Alcohol Verkeer Projecten, die 
in oktober 1979 (Grave) en in 1985 (Assen) van start 
gingen, en uiteraard op de Wet Vermogenssancties 
van 1983, waarin voor misdrijven de mogelijkheid van 
transactie werd geintroduceerd. Dit grote aantal 
vernieuwingen in betrekkelijk korte tijd is opmerkelijk 
te noemen. De jaren tachtig onderscheiden zich 
daarin zonder meer van voorgaande decennia. 

Dat er vernieuwingen worden doorgevoerd is op 
zichzelf echter niet zo bijzonder. De historic van de 
strafrechtstoepassing in Nederland kan, evenals die 
van andere westerse landen, worden getypeerd als een 
continu proces van vernieuwing. Dat betekent 
geenszins dat die vernieuwingen altijd even snel tot 
stand zijn gekomen, noch dat zij in alle gevallen 
synoniem waren met verbeteringen of vooruitgang. 
Het houdt evenmin in dat altijd gebruik is gemaakt 
van nieuwe middelen, soms is teruggegrepen naar 
oude, in onbruik geraakte middelen. Vast staat echter 
dat zich binnen de strafrechtstoepassing vele verande-
ringen hebben voorgedaan. 

In deze bijdrage staan we allereerst stil bij een 
aantal veranderingen in het verleden en gaan we in op 
het internationale karakter ervan en de motieven die 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het WODC. 
Met dank aan Jaap de Waard voor de ondersteuning bij het 
zoeken van literatuur. 
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ervoor werden aangevoerd. Vervolgens gaat de 
aandacht uit naar twee ontwikkelingen in het recente 
verleden: de internationaal wijd verspreide dienstver-
!ening en het minder bekende Britse intermediate 
Treatment'. Beide alternatieven zijn in ons land 
ingevoerd (Intermediate Treatment' in de vorm van 
leerprojecten voor strafrechtelijk minderjarigen). 

Buitenlandse onderzoeken tonen aan dat de eerste 
resultaten van met name de dienstverlening niet in 
alle opzichten veelbelovend zijn. Er worden sterke 
twijfels geuit over de functie van de dienstverlening 
bij het terugdringen van de vrijheidsstraf. Mede 
daarom is in 1984 in de Verenigde Staten een nieuwe 
ontwikkeling op gang gekomen die de vrijheidsstraf 
moet terugdringen: 'Intensive Probation Supervision', 
een vorm van intensief reclasseringstoezicht. In het 
tweede deel van dit artikel zal hierop nader worden 
ingegaan. Daarbij zal apart aandacht worden besteed 
aan een voorziening waardoor een toenemend aantal 
'Intensive Probation Supervision-projecten' wordt 
gekenmerkt: 'electronic monitoringfroftewel electronisch 
huisarrest. De bijdrage wordt afgesloten met een korte 
beschouwing over de mogelijkheid en wenselijkheid 
om in ons land deze meest recente ontwikkelingen toe 
te passen als alternatieven voor de vrijheidsstraf. 

Veranderingen in het sanctiestelsel 

Vanaf de vroege middeleeuwen tot ongeveer het 
midden van de 19e eeuw betreffen de veranderingen 
in het sanctiestelsel in belangrijke mate het terugdrin-
gen van lijf- en doodstraffen. In de eerste helft van de 
17e eeuw verdwijnen uiterst wrede lijfstraffen als het 
uitsteken van ogen en afsnijden van oren uit het 
strafrecht. Later worden de pijnbank, het verdrinken 
en het radbraken afgeschaft en weer later de geseling 
en brandmerking. Uiteindelijk wordt in 1870 ook de 
doodstraf afgeschaft. Van Duyne (1986) spreekt in dit 
verband van een `ontruwingsproces'. In de tweede 
helft van de 19e eeuw, wanneer de lijf- en doodstraffen 
uit het sanctiepakket zijn verdwenen, worden de 
activiteiten verlegd in de richting van het terugdringen 
van de vrijheidsstraf. Sindsdien is er sprake van een 
voortdurend zoeken naar alternatieven voor de 
vrijheidsstral (Stolwijk, I986)' 

De 'ommezwaaP, halverwege de 19e eeuw, van het 
terugdringen van de lijf- en doodstraffen naar een 
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terugdringen van de vrijheidsstraf wijst crop dat in de 
eerste plaats de sanctie die fungeert als hoeksteen of 
sluitstuk ('ultimum remedium') van het sanctiestelsel 
doelwit is van het hervormingsstreven. Het feit dat na 
eeuwen van hervormingen de lijf- en doodstraffen het 
veld hebben moeten ruimen, betekent wellicht dat op 
termijn de vrijheidsstraf hetzelfde lot beschoren is. 
Een gedachte die fervente tegenstanders van de 
vrijheidsstraf mogelijk hoopvol stemt. De realisten (of 
pessimisten) onder ons zullen zich echter moeilijk een 
sanctiestelsel zonder vrijheidsstraf kunnen voorstellen. 
Politiele en andere justitiele interventies van niet-vrij-
heidsbenemende aard ter bestrijding en voorkoming 
van criminaliteit lijken hun kracht vooral te ontlenen 
aan het feit dat op de achtergrond de vrijheidsbeneming 
steeds dreigend aanwezig is, mocht er onverhoopt iets 
mis gaan. (Heijder, 1980) Bovendien blijkt dat 
alternatieven die bijvoorbeeld in Groot-Brittannie, en 
ook in Nederland, rond de eeuwwisseling werden 
doorgevoerd, te weten voorwaardelijke veroordeling, 
de geldboete, en in mindere mate ook decriminalisering 
en depenalisering, in eerste instantie wel succes 
hadden (ondanks een toenemende criminaliteit werd 
de vrijheidsstraf zowel in absolute als in relatieve zin 
minder toegepast), maar in de afgelopen decennia 
hun invloed enigszins verloren, getuige de snelle 
toename van het aantal vrijheidsstraffen. (Bottoms, 
1986; Van Ruller, 1986) Deze toename van de 
vrijheidsstraffen resulteerde uiteindelijk in de inmiddels 
alom bekende capaciteitsproblemen bij het gevange-
niswezen. 

Dat de vrijheidsstraf door de meeste mensen 
onmisbaar wordt geacht (Kelk, 1986), neemt niet weg 
dat grote onvrede bestaat over met name de korte 
vrijheidsstraf. Deze wordt te kort geacht voor het 
bereiken van ook maar enig positief resultaat, maar 
wel lang genoeg om de nadelen ervan te ondervinden. 
(Heijder, 1980; Bottoms, 1986; Stolwijk, 1986) Het 
zoeken naar alternatieven gaat dan ook onverminderd 
door. Nog afgezien van het feit dat men zich met 
enige regelmaat steeds weer nieuwe (straf)doelen stelt 
waarbij passende alternatieven dienen te worden 
gezocht, 2  wijst dit gegeven crop dat in het verleden 
voorgestelde en ingevoerde alternatieven er niet of 
slechts ten dele in slagen de beoogde doelen te 
bereiken. De betrekkelijkheid van al die alternatieven 
wordt daarmee maar al te duidelijk. Alternatieven 

Pogingen vrijheidsstraf terug te dringen 



moeten daarom ook in hun historische context bezien 
worden. 

De alternatieven uit de middeleeuwen, bijvoorbeeld 
de rasp- en spinhuizen, zijn vandaag de dag uit beeld 
verdwenen. 3  Dat betekent overigens niet dat alterna-
tieven altijd voorgoed uit beeld verdwijnen. Bij 
sommige is sprake van een wedergeboorte: een 
typisch middeleeuwse alternatieve straf als de 
bedevaartstocht heeft recentelijk opnieuw haar intrede 
gedaan, zij het niet zozeer als bedevaart als wel als 
overlevingstocht. (Oikoten, 1983; Hesterman en Van 
Lieshout, 1985) Hetzelfde geldt voor de (levenslange) 
dwangarbeid, in de eerste helft van de I9e eeuw bij 
wet mogelijk (Bo!, 1984), die in een aantrekkelijker 
vorm (dienstverlening) in de jaren tachtig weer is 
opgedoken. 

De alternatieven van het begin van deze eeuw, zoals 
bijvoorbeeld de geldboete en de voorwaardelijke 
vrijheidsstraf, kunnen niet langer alternatieven 
worden genoemd. Het zijn algemeen aanvaarde en 
gerespecteerde, formeel in de wet vastgelegde 
sanctiemogelijkheden geworden. Daar komt bij dat 
betwijfeld moet worden of zij nog wel in alle gevallen 
de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf vervangen (en dus 
niet !anger een alternatief zijn in de zin van 'ter 
vervanging van'). Met de momenteel als alternatief 
voor de korte vrijheidsstraf geaccepteerde dienstverle-
ning kan het net zo vergaan, zeker als die binnenkort 
als hoofdstraf in de wet zal worden opgenomen. De 
dienstverlening is dan niet langer meer een alternatief 
voor, maar een sanctie naast de andere sancties uit 
ons sanctiepakket. De dienstverlening kan echter ook 
weer uit het zicht verdwijnen: wie weet wordt de 
dienstverlening binnen afzienbare tijd wel met 
afgrijzen terzijde gelegd als een al te grove inbreuk op 
de individuele vrijheid van de mens, of als onverenig-
baar met de in te voeren Wet Onbeloonde Arbeid 
Uitkeringsgerechtigden (zie: De Beer en Janssen, 
elders in dit nummer). 

Veranderingen als internationaal verschijnsel 

Het zoeken naar alternatieven is, het werd hiervoor 
al duidelijk, zeker geen uniek Nederlands verschijnsel. 
Integendeel, afgezien van een korte periode in de I7e 
eeuw toen ons land model stond voor het buitenland, 
wellicht als gevolg van de libertijnse sfeer die er toen 
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heerste (Van Duyne, 1986), is het zoeken naar 
alternatieven primair een buitenlandse aangelegenheid 
geweest, dat steeds pas na enige tijd navolging kreeg 
in ons land. En dan nog slechts op bescheiden schaal. 
Niet alleen schafte Nederland, in vergelijking met de 
omringende landen, betrekkelijk laat de schavotstraffen 
af (Van Duyne, 1986), maar ook alternatieven voor de 
(korte) vrijheidsstraf als de voorwaardelijke veroorde-
ling (1915) en de geldboete (1925) werden verhoudings-
gewijs laat ingevoerd. (Stolwijk, 1986) (De voorwaar-
delijke invrijheidstelling was al in 1886 ingevoerd, 
maar daarvan werd tot 1915 slechts in geringe mate 
gebruik gemaakt. (Commissie Voorwaardelijke 
Invrijheidstelling, 1982)) 

In deze situatie is ook de laatste decennia weinig 
verandering gekomen. Nog altijd is er in ons land 
sprake van een weinig ontwikkeld systeem van 
alternatieven. (Newton, 1981) Dat betekent niet dat de 
wil om te veranderen, om de vrijheidsstraf terug te 
dringen niet of in mindere mate aanwezig zou zijn dan 
elders. Een verklaring voor dit verschijnsel moet 
veeleer gezocht worden in het van oudsher beperkte 
gebruik van de vrijheidsstraf en vooral ook in de 
verhoudingsgewijs korte duur van de opgelegde 
vrijheidsstraffen. (Newton, 1981) De drang om naar 
alternatieven te zoeken werd kennelijk minder sterk 
gevoeld dan elders; wellicht was er ook minder 
'potentieer. In vergelijking met andere landen was en 
is het aantal 'te vervangen' vrijheidsstraffen veel 
geringer. Pas de laatste jaren, toen ook in Nederland 
de druk op het gevangeniswezen begon toe te nemen 
en bij de overheid steeds dringender de noodzaak om 
te bezuinigen werd gevoeld, is er sprake van een 
geintensiveerd zoeken naar alternatieven voor de 
vrijheidsstraf. 

Motieven voor veranderingen 

Motieven om al dan niet hervormingen toe te 
passen hangen uiteraard samen met de op dat 
moment vigerende strafdoelen. Hoewel de strafdoelen 
door de eeuwen heen betrekkelijk standvastig zijn 
gebleken (er was wel sprake van verschillen in uitleg 
en ook kwamen er wel nieuwe doelen bij, maar in hun 
algemeenheid hebben de meeste stand gehouden), kan 
er historisch gezien toch gesproken worden van een 
continu proces van zoeken naar alternatieven. Andere 
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factoren dan strafdoelen blijken een belangrijke rot te 
spelen bij het zoeken naar alternatieven. Het zoeken 
naar alternatieven is in de loop der tijden niet altijd 
op dezelfde gronden gebeurd. Evenmin is een 
bepaalde hervorming of verandering in een bepaalde 
periode altijd door een en hetzelfde motief ingegeven 
geweest. Zo zullen bij het tegengaan van lijfstraffen 
voor sommigen humanitaire overwegingen voorop 
hebben gestaan en bij anderen well icht meer economi-
sche overwegingen (laat een gestrafte liever werken, 
dat levert de samenleving tenminste nog iets op). In 
termen van strafdoelen dient de straf dan niet !anger 
alleen ter afschrikking, maar kan deze tegelijkertijd 
een bijdrage leveren aan de (zedelijke) verbetering van 
de betrokken persoon. 

Voor het terugdringen van de vrijheidsstraf geldt in 
wezen hetzelfde. Voor de een is dit vooral een kwestie 
van humanitaire aard, voor een ander meer een 
mogelijkheid om te bezuinigen en voor weer een 
ander de beste manier om de overbelasting van het 
gevangeniswezen tegen te gaan. 

Het zijn vooral deze laatste twee motieven (bezuini-
gingen en overbevolkte gevangenissen) die de 
afgelopen twintig jaar meer dan ooit hebben gezorgd 
voor verhoogde activiteit in het zoeken naar alterna-
tieven voor de vrijheidsstraf (zie ook: Knapp en 
Robertson, 1986; Latessa, 1986). En aangezien de 
grote druk op het gevangeniswezen en de daarmee 
gepaard gaande capaciteitsproblemen zich niet 
hebben beperkt tot een enkel land, maar zonder meer 
een internationaal (ook Nederlands) verschijnsel zijn, 
zijn overal alternatieven opgedoken. Alternatieven die 
niet overal onder dezelfde benaming door het leven 
gaan en in uitvoering van elkaar kunnen verschillen, 
maar toch in grote trekken met elkaar overeenkomen. 
Wellicht ook voor het eerst hebben nationale overheden 
zich zo actief ingezet voor de invoering van alternatie-
ven voor de vrijheidsstraf. (Stolwijk, 1986) 

Vroeger waren het vooral particulieren en particuliere 
instellingen die de aanzet gaven voor nieuwe ontwik-
kelingen in het strafrecht (en nog wel getuige de 
sterke steun aan het abolitionisme van de Quakers 
(De Jonge en Van Swaaningen, 1988)). Tegenwoordig 
lijkt in dit verband de belangrijkste rol te zijn weggelegd 
voor de overheid. De particulieren gaan zich (moeten 
zich) steeds meet toeleggen op het kritisch volgen van 
datgene wat de overheid doet of voorstelt. 

Dat de mate waarin de overheid zich actief bemoeit 
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met het voorstellen en invoeren van alternatieven voor 
de vrijheidsstraf van wezenlijke invloed is op wat er 
uiteindelijk van terecht komt, blijkt wel uit de 
ontwikkelingen van de laatste jaren. De resultaten zijn 
er naar (zie onder meer Carter, Cocks en Glaser, 
1987). Niet eerder werd met zoveel succes in zo'n 
korte tijd en op zo'n grote schaal bewerkstelligd dat 
officiele experimenten met alternatieve sancties en 
maatregelen werden gehouden en/of dat deze 
alternatieven wettelijk werden ingevoerd. 

Casper en Brereton (1984) wijzen erop dat het voor 
het daadwerkelijk van de grond komen van hervor-
mingen noodzakelijk is om te komen tot coalities 
tussen, vaak van oudsher, tegengestelde stromingen. 
Alleen hervormingen die kunnen bogen op brede 
maatschappelijke en politieke ondersteuning hebben 
kans van slagen. Een alternatief voor de vrijheidsstraf 
maakt meer kans ingevoerd te worden als het gesteund 
wordt door zowel, wat zij noemen, de 'fiscal conserva-
tives' als door de 'corrections liberals' (de stromingen 
die uitgaan van de hiervoor genoemde bezuinigings-
overwegingen en de overwegingen van humanitaire 
aard). Een voorstel dat beantwoordt aan de doelen 
van groeperingen, die het op een heleboel andere 
punten niet snel met elkaar eens zullen worden, maakt 
aanzienlijk meer kans te worden ingevoerd dan 
voorstellen die slechts door een enkele (politieke) 
groepering worden gedragen. Immers, als een 
alternatief werkelijk slaagt in de opzet de vrijheidsstraf 
terug te dringen, dan wordt de vrijheidsstraf minder 
toegepast (precies datgene wat de 'corrections liberals' 
willen) en gaan de kosten van de strafrechtspleging 
omlaag (hetgeen tegemoet komt aan de wens van de 
'fiscal conservatives'). Iedereen is dus tevreden. 

Problemen gaan zich voordoen als bijvoorbeeld het 
alternatief niet tot bezuinigingen leidt, of wanneer het 
alternatief niet in de plaats blijkt te komen van de 
vrijheidsstraf. In het eerste geval kiest de meer 
conservatief ingestelde groepering wellicht voor 
handhaving en/of herinvoering van de vrijheidsstraf, 
omdat daarmee de veiligheid van de samenleving 
beter wordt gegarandeerd. Dat de vrijheidsstraf niet 
wordt vervangen wordt wellicht door dezelfde 
groepering minder als een probleem beschouwd, 
omdat er sprake is van een grotere sociale controle op 
mensen die daar in hun ogen voor in aanmerking 
komen. Voor de meer progressief (liberal') ingestelde 
groepering daarentegen, zullen de al dan niet gereali- 
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seerde bezuinigingen van minder groot belang zijn, 
zolang het aantal vrijheidsstraffen maar afneemt. Zij 
zullen zich juist verzetten tegen elke toename van 
sociale controle op mensen bij wie dat voorheen niet 
gebeurde. 

Hoe de uitkomsten van de hervormingen ook zullen 
zijn, de capaciteitsproblemen bij het gevangeniswezen 
en de als gevolg van recente economische crises 
ontstane budgettaire problemen voor overheden 
hebben er in ieder geval, wellicht voor het eerst in de 
geschiedenis, voor gezorgd dat sterk uiteen lopende 
stromingen bijeen gebracht zijn in hun streven naar 
een en hetzelfde doel: het terugdringen van de 
vrijheidsstraf. Niet eerder was er sprake van een zo 
brede maatschappelijke en politieke ondersteuning. 
De door Casper en Brereton bedoelde coalitie kwam 
tot stand. Opmerkelijk is ook dat aanhangers van 
sterk van elkaar verschillende strafrechtstheorieen 
zich konden vinden in de voorgestelde alternatieven. 
(Pease, Durkin, Earnshaw, Payne en Thorpe, 1975; 
Perrier en Pink, 1985) 

Twee voorbeelden van hervormingen nit het recente 
verleden 

Het bekendste voorbeeld van een in de afgelopen 
tien tot vijftien jaar tot grote bloei gekomen alternatief 
is de dienstverlening, in de angelsaksische landen 
aangeduid met 'community service'. Dienstverlening 
houdt in dat een wetsovertreder zich verplicht 
gedurende een bepaald aantal uren bepaalde werk-
zaamheden te verrichten ten behoeve van de gemeen-
schap als (symbolische) genoegdoening aan de 
samenleving zonder dat daar een financiele beloning 
tegenover staat. De werkzaamheden worden gewoonlijk 
verricht bij een non-profit organisatie, maar kunnen 
ook rechtstreeks verricht worden ten behoeve van het 
(individuele) slachtoffer. Een variant hierop betreft 
het werken waarvoor wel een financiele vergoeding 
wordt betaald, met welk geld vervolgens de aangerichte 
schade (gedeeltelijk) wordt vergoed. De twee laatste 
varianten (werken voor het slachtoffer en werken met 
een financiele vergoeding welke aan het slachtoffer 
wordt afgedragen) plegen in de Verenigde Staten, 
Canada, Australie en Nieuw Zeeland te worden 
aangeduid met 'restitution' (vgl. Corbett en Fresch, 
1985). 
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De dienstverlening werd in Groot-Brittannie als 
'Community Service Order' (CSO) voor het eerst in 
1973 op ruimere schaal experimented l toegepast. 
(Pease e.a., 1975) De wettelijke verankering was al 
eerder, in 1972, tot stand gekomen. Het Britse 
voorbeeld is vrij snel in een groot aantal westerse 
landen gevolgd (zie onder meer: Brennan en Mason, 
1983; Cappelaere, Eliaerts en Verhellen, 1987; Carter, 
Cocks en Glaser, 1987; Chan en Zdenkowski, 1986; 
Fox, 1987; Glass, 1986; Leibrich, Galaway en 
Underhill, 1986; Newton, 1981; Pfeiffer, 1979; Pratt, 
1987; Schneider, 1986; Staples, 1986; Tak en Van 
Kalmthout, 1985; Thorvaldson, 1987; Thijs, 1986). 
Glass (1986) meldt dat alleen al in de Verenigde 
Staten zo'n 500 dienstverleningsorganisaties (hij 
spreekt van 'restitution programs') actief zijn. Hij 
heeft het daarbij uitsluitend over projecten die 
bedoeld zijn voor jeugdigen. Met projecten voor 
volwassenen is uiteraard sprake van een veelvoud van 
dat aantal. Schneider (1986) maakt melding van 400 
arrondissementen (jurisdictions') in 35 staten waar de 
dienstverlening een wettelijke basis heeft. 

Ook in Nederland is de dienstverlening gintrodu-
ceerd. Al in 1971 werd door de rechtbank in Arnhem 
een dienstverlening in Nederland opgelegd. (Commis-
sie alternatieve strafrechtelijke sancties, 1978; Bol, 
1984) Toch duurde het nog tot 1981 voordat er in ons 
land een oficieel experiment met dienstverlening voor 
volwassenen van start ging. (Voorbereidingsgroep 
Experimenten Dienstverlening, 1984) In 1983 volgde 
het experiment voor de strafrechtelijk minderjarigen. 
(Werkgroep Alternatieve Sancties Jeugdigen) 
Dat het experiment voor de volwassenen als een 
succes wordt beschouwd wordt geillustreerd door het 
feit dat in 1987 het wetsvoorstel om de dienstverlening 
als hoofdstraf in de wet op te nemen aan de Tweede 
Kamer is aangeboden. Het wetsvoorstel om de 
dienstverlening ook voor strafrechtelijk minderjarigen 
wettelijk mogelijk te maken zal naar verwachting niet 
lang op zich laten wachten. 

In alle landen is de dienstverlening bedoeld als 
alternatief voor de onvoorwaardelijke (korte) vrijheids-
straf. Met name in de Verenigde Staten is de dienst-
verlening vaak een bijkomende voorwaarde voor 
'probation' (wellicht nog het best te omschrijven als 
een gesuperviseerde voorwaardelijke vrijheidsstraf; 
reclassering is zeker geen goede vertaling, zoals 
Hulsman (1982) duidelijk maakte), of voor voorwaar- 
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delijke invrijheidstelling ('parole'). Het gaat daarbij 
dus minder om een op zichzelf staande afdoening als 
wel om een combinatie van straffen. Een in internatio-
naal perspectief opmerkelijke uitzondering betreft de 
toepassing van alternatieve sancties (dienstverleningen 
en leerprojecten) voor strafrechtelijk minderjarigen in 
ons land. Bij de start van het experiment (Raamwerk 
van richtlijnen en uitgangspunten voor experimenten 
met alternatieve sancties voor jeugdigen, 1983) is met 
nadruk gesteld dat de alternatieve sancties kunnen 
worden toegepast in de plaats van alle overige 
bestaande sancties; dus niet alleen ter vervanging van 
de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, maar ook van de 
voorwaardelijke vrijheidsstraf, de geldboete en de 
berisping door de kinderrechter. 

Het tweede voorbeeld is minder bekend en interna-
tionaal bezien ook minder wijd verspreid. Het betreft 
het, eveneens in Groot-Brittannie ontwikkelde, 
Intermediate Treatment. Intermediate Treatment is 
een dagprogramma voor jeugdige delinquenten. In 
plaats van een vrijheidsstraf te ondergaan;bezoeken 
de betrokken jongeren gedurende een tevoren 
vastgesteld aantal dagen het Intermediate Treatment 
Centrum, waar zij diverse cursussen, trainingen en 
behandelingen volgen. (Junger-Tas, 1983; Van der 
Minne-Frank, 1983; Van der Laan en Verwers, 1986; 
zie ook: Van der Laan en Van der Veer, elders in dit 
nummer) In Groot-Brittannie is er vooral in de jaren 
zeventig sprake geweest van een enorme groei van 
Intermediate Treatment Centra. 

Intermediate Treatment stond destijds model voor 
Nederland toen de Commissie Herziening Strafrecht 
voor Jeugdigen (1981) voorstelde te experimenteren 
met alternatieve sancties voor strafrechtelijk minderja= 
rigen en in dat kader niet alleen dienstverleningen toe 
te passen, maar ook trainingen, cursussen en ander-
soortige activiteiten van een uitgesproken educatief 
karakter. Deze laatstgenoemde groep van activiteiten 
is later bekend geworden onder de verzamelnaam 
leerprojecten'. Echt grote gelijkenis met Intermediate 
Treatment hebben de leerprojecten overigens nooit 
vertoond. (Van der Laan, 1986) Dat is pas gebeurd 
toen in 1986 in Amsterdam de Kwartaalkursus haar 
deuren opende (zie Van der Laan en Van der Veer, 
elders in dit nummer). 

Internationaal bezien heeft Intermediate Treatment 
tot nu toe geen al te grote verspreiding gekend. In de 
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Bondsrepubliek wordt weliswaar op enige schaal 
gewerkt met sociale vaardigheidstrainingen ('Soziale 
Trainingskurse') (Busch, Hartmann en Mehlig, 1985), 
maar hun precieze plaats in het sanctiepakket is niet 
duidelijk. Bovendien moeten zij vooral bezien worden 
tegen de achtergrond van de Duitse sociaal-pedagogi-
sche traditie, die van een andere herkomst is dan de 
ideeen die aan Intermediate Treatment ten grondslag 
lagen (zie hiervoor Burbidge, 1979; Thorpe, Smith, 
Green en Paley, 1980). Vanuit de Verenigde Staten 
wordt melding gemaakt van speciale dagprogramma's 
voor (agressieve) jeugdige delinquenten (Lindner en 
Wagner, 1983; Altschuler en Armstrong, 1983; 
Velasquez en Lyle, 1985; Borowski, 1986), maar 
daarbij is geen sprake van een nationale consensus of 
wettelijke basis zoals in Groot-Brittannie. Tevens 
blijken de projecten niet altijd uitsluitend ambulant te 
zijn, maar ook te worden toegepast in combinatie met 
een (deels) residentiele aanpak. Soortgelijke geluiden 
vallen overigens ook in Groot-Brittannie met betrek-
king tot Intermediate Treatment te beluisteren. 
(Reynolds en Williamson, 1985) 

Gematigd succes 

Of de in de afgelopen twee decennia voorgestelde 
en ingevoerde alternatieven in alle opzichten succesvol 
zijn geweest, moet worden betwijfeld. Wanneer we 
ons bepalen tot de dienstverlening dan kunnen we 
vaststellen dat er vanaf het begin sprake is geweest 
van enige euforie. En niet geheel onterecht: men is er 
•niet alleen in geslaagd dienstverlening daadwerkelijk 
toegepast te krijgen, het gebeurde ook nog eens op vrij 
grote schaal. (Junger-Tas, 1981; Bol en Overwater, 
1984) Bovendien blijken de dienstverleningen in 
meerderheid volgens plan te worden volbracht; in 
diverse publikaties uit verschillende landen worden 
percentages varierend van 75 tot 90 genoemd van 
dienstverleningen die volgens afspraak zijn uitgevoerd. 
Bovendien blijkt de samenleving de dienstverlening 
als zinvolle sanctie te hebben geaccepteerd. (Bol, 
1984) Dit zou onder meer blijken uit het feit dat men 
er steeds weer in slaagt projecten te vinden waar 
dienstverleners terecht kunnen. Maar ook anderszins 
wordt dat duidelijk. 

In een onlangs gehouden bevolkingsonderzoek in 
de Verenigde Staten bleken de geenqueteerden bij een 
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bepaald delict van een vrij nauwkeurig omschreven 
ernst de dienstverlening als strafrechtelijke sanctie te 
prefereren boven een vrijheidsstraf. (Thomson en 
Ragona, 1987) Inmiddels zijn er ook onderzoekresul-
taten beschikbaar gekomen die aangeven dat de 
recidivecijfers van dienstverleners in ieder geval niet 
slechter zijn dan die van veroordeelden die een 
vrijheidsstraf hadden ondergaan. (Pease e.a., 1975; 
Junger-Tas, 1981; Bottoms, 1986) In Nederland 
blijken de recidivecijfers van bepaalde categorieen 
delinquenten zelfs gunstiger te zijn. (Bol en Overwater, 
1986) 

De gegevens over recidive komen echter in een 
ander daglicht te staan sinds er meer informatie 
beschikbaar is over de plaats van de dienstverlening 
in de diverse sanctiestelsels. De gegevens uit de 
diverse landen vertonen in dit opzicht vrij grote 
consensus. De mening overheerst dat de dienstverle-
ning er niet in is geslaagd de korte vrijheidsstraf 
werkelijk terug te dringen. Tot nu toe is nergens het 
aantal vrijheidsstraffen teruggelopen. Het tegendeel is 
waar: het aantal vrijheidsstraffen is vaak nog toegeno-
men. Daarnaast wordt ook een toename van de 
(gesuperviseerde) voorwaardelijke vrijheidsstraf 
('probation') genoemd. Petersilia (1985) vermeldt een 
stijging van de gevangenispopulatie in de Verenigde 
Staten met 45% en van 'probation' met 63%. 

Het falen van de dienstverlening als vervanger van 
de vrijheidsstraf is daarmee echter nog niet of 
onvoldoende aangetoond. De toename van het aantal 
vrijheidsstraffen kan immers het gevolg zijn van een 
toename van criminaliteit. De twijfel of de dienstver-
lening wel in de plaats van de vrijheidsstraf is 
gekomen wordt veroorzaakt door nog andere factoren. 
Het wordt aannemelijker geacht dat het vooral de 
gesuperviseerde of aan bijzondere voorwaarden 
gebonden voorwaardelijke vrijheidsstraf ('probation') 
is geweest die door de dienstverlening is vervangen of 
ermee is aangevuld. Dienstverleners vertonen meer 
overeenkomsten met 'probationers' dan met gedetineer-
den op kenmerken als type,en ernst van het gepleegde 
delict en justitieel verleden. Zij die een vrijheidsstraf 
hebben ondergaan vormen meestal een `zwaardere' 
categorie delinquenten. 

Dat er steeds meer getwijfeld wordt of de dienstver-
lening wel in de plaats komt van de vrijheidsstraf, 
mag geen verbazing wekken. De experimentele 
(onderzoeks)opzet van bepaalde dienstverleningspro- 
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jecten,geeft daartoe alle aanleiding. Bij drie van de 
vier door Schneider (1986) onderzochte 'restitution 
programs' voor minderjarigen in de Verenigde Staten 
werden de dienstverleners vergeleken met 'probatio-
ners' en niet met gedetineerden. Je kunt je dus 
afvragen of het wel de bedoeling is geweest van die 
projecten om een alternatief te zijn voor de vrijheids-
straf. 

Het voorgaande impliceert dat het gevreesde 
verschijnsel `aanzuigende werking' of 'net-widening' 
(dat wil zeggen: er komen als gevolg van de maatregel 
meer mensen in het justitieel systeem terecht, dan wel 
men krijgt een zwaardere sanctie dan voorheen het 
geval zou zijn geweest) zich duidelijk heeft geopen-
baard. Daarbij wordt gedoeld op die vorm van 
net-widening die zwaarder straffen inhoudt (Bol en 
Overwater (1984) noemen dat `aanzuigende werking 
in enge zin'). Opmerkelijk genoeg zou Nederland 
hierin opnieuw een uitzonderlijke positie innemen. 
Bol en Overwater menen dat er geen sprake is van 
`aanzuigende werking': de dienstverlening lijkt in 
Nederland werkelijk in de plaats te komen van de 
vrijheidsstraf. Zij geven weliswaar aan dat het niet 
duidelijk is of het aantal vrijheidsstraffen is afgenomen 
(dat werd, vooral om methodisch-technische redenen, 
niet onderzocht), maar gezien de uitspraken van 
justitiele autoriteiten dat naar hun mening zeker 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen zouden zijn 
toegepast ware dienstverlening niet mogelijk geweest, 
en gezien de praktijk van oplegging van onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraffen bij mislukte dienstverleningen, 
komen zij tot de slotsom dat de dienstverlening in de 
plaats van de omvoorwaardelijke vrijheidsstraf moet 
zijn gekomen. 

Op deze redeneringswijze valt wel het een en ander 
af te dingen, getuige ook de vraagtekens die door 
diverse auteurs bij soortgelijke verklaringen warden 
geplaatst. Verklaringen van justitiele autoriteiten over 
de uiteindelijke formele afdoening van zaken waarin 
een dienstverlening is uitgevoerd met voorwaardelijke 
of onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen leveren geen 
bewijs voor de vervanging van de vrijheidsstraf door 
de dienstverlening. Het moet eerder gezien worden als 
een rechtvaardiging achteraf. (Van der Laan en Van 
Hecke, 1986) Bovendien, wie zal erkennen dat de 
dienstverlening niet in de plaats van een onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf komt als uitsluitend die toepas-
singswijze is toegestaan? In Groot-Brittannie, waar de 
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Community Service Order eveneens de onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf diende te vervangen, is dit 
uitgangspunt inmiddels op losse schroeven komen te 
staan, nu The Court of Appeal gesteld heeft dat de 
Community Service Order een op zichzelf staande 
sanctie is alsmede een alternatief voor de vrijheidsstraf. 
(Bottoms, 1986) In Nederland zal de dienstverlening 
eenzelfde status krijgen, er is immers voorgesteld de 
dienstverlening als hoofdstraf in de wet op te nemen. 
Het zelfstandige karakter van de dienstverlening als 
straf wordt daarmee bekrachtigd. De noodzaak de 
dienstverlening in de plaats te laten komen van een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf dreigt echter op de 
achtergrond te geraken. 

Bij het experiment met alternatieve sancties voor 
minderjarigen heeft dit vraagstuk een minder promi-
nente rot gespeeld, omdat zoals gezegd de dienstverle-
ningen en leerprojecten niet uitsluitend de onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraffen dienden te vervangen. Dat bij 
de minderjarigen de alternatieve sancties niet of 
nauwelijks in de plaats blijken te komen van de 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (Van der Laan en 
Van Hecke, 1986), komt derhalve overeen met de 
buitenlandse bevindingen. Het wordt echter minder 
als een bezwaar gevoeld, omdat de alternatieve 
sancties vanwege hun inhoud en intentie pedagogisch 
meer verantwoord worden geacht dan de bestaande 
sancties. Dus niet alleen van grotere waarde dan de 
vrijheidsstraf, maar ook waardevoller dan de voorwaar-
delijke vrijheidsstraf en de boete. Dat alleen al is 
voldoende rechtvaardiging voor hun toepassing. 

Naar mijn mening moet deze gang van zaken 
betreurd worden. De kans dat de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf in het jeugdstrafrecht werkelijk onder 
druk komt te staan (werkelijk vervangen zal gaan 
worden door alternatieve sancties) wordt er niet groter 
op als het vooral de geldboetes zijn en de voorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen die vervangen worden. Slechts 
een voorziening als de Kwartaalkursus, waarbij het 
strikte uitgangspunt luidt dat het in de plaats dient te 
komen van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, zal 
een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van 
de vrijheidsstraf bij strafrechtelijk minderjarigen. 

Dat in ons land aan aanzuigende werking of aan 
toename van de sociale controle in de zin van meer 
toezicht en meer officiele (justitiele) interventies (zeker 
bij jeugdigen) niet al te zwaar getild lijkt te worden, 
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blijkt overigens uit nog een ander verschijnsel: de 
stormachtige groei van vandalismeprojecten. Overal 
schieten de Buro's Halt als paddestoelen uit de grond. 
Het zijn instellingen waar jeugdigen die betrapt zijn 
op of verdacht worden van vandalistische activiteiten 
door de politie (en soms ook door de officier van 
justitie of de kinderrechter) naar toegestuurd worden 
om allerhande (herstel)werkzaamheden uit te voeren. 
(Van Hees, 1984, 1987; Kruissink, 1987) Dit is dus 
ook een vorm van dienstverlening. Het verschil met de 
dienstverlening waarover we het tot nu toe hebben 
gehad is echter dat het om niet al te ernstige delicten 
gaat die vroeger helemaal niet zouden zijn vervolgd, 
of met een standje van de officier van justitie, of met 
een lichtere sanctie dan de vrijheidsstraf zouden zijn 
afgedaan. Er krijgen dus meer jongeren dan voorheen 
te maken met een officiele interventie, ook al gaat die 
interventie niet gepaard met het doorlopen van 
diverse justitiele procedures of aantekeningen op 
justitiele documentatieregisters of strafbladen (dat 
laatste blijft overigens alleen uit als de opgedragen 
werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd; 
gebeurt dat niet dan volgt alsnog een proces-verbaal, 
strafrechtelijke vervolging of sanctie). 

Voor de als diversie bekend staande activiteiten is 
het verhaal niet wezenlijk anders. Deze alternatieven 
voor de strafrechtelijke aanpak zijn niet zo succesvol 
geweest. Dergelijke projecten blijken er vaak niet of 
onvoldoende in te slagen jongeren werkelijk uit het 
strafrechtelijk circuit te houden of recidive te voorko-
men. (Lemert, 1981; Lundman, 1976; Rutter en Giller, 
1983; Sarri en Bradley, 1980) Het Groningse RBS-pro-
ject, het bekendste voorbeeld van een buiten-justitiele 
aanpak in ons land, lijkt hierop een uitzondering te 
vormen. (Andriessen, 1985) Daarnaast blijken 
bepaalde nadelen die kleven aan officieel strafrechtelijk 
ingrijpen (stigmatisering, kans op zwaardere straf bij 
hernieuwd contact met justitie) evenzeer te gelden 
voor contacten met de diversie-instellingen (en dat 
geldt derhalve ook voor het bovengenoemde RBS-pro-
ject). Want als jongeren al uit het strafrechtelijk 
circuit worden gehouden, dan komen zij vervolgens in 
de meeste gevallen toch in een, zij het andersoortig 
(hulpverlenings)circuit terecht. Daardoor blijft er 
sprake van officiele interventies, zij het met een andere 
instantie dan justitie. Het aantal door de jeugdigen 
terecht of ten onrechte als officieel ervaren contacten 
met autoriteitsfiguren is minstens zo groot als het 
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aantal contacten met justitiele autoriteiten bij een 
strafrechtelijke vervolging. (Paternoster, Waldo, 
Chiricos en Anderson, 1979; Frazier en Cochran, 
1986) (Bij het Groningse RBS-project moet dus van 
een gedeeltelijk succes worden gesproken.) In de 
praktijk blijkt diversie volgens de meest strikte 
opvatting (iemand weghouden uit het strafrechtelijk 
systeem en zonder verdere actie of hulpverlening, 
zoals Lemert dat altijd heeft voorgestaan) niet echt 
voor te komen. 

Het zoeken gaat door 

Het gematigde succes van de dienstverlening in al 
zijn varianten bij het terugdringen van de vrijheidsstraf 
heeft er niet toe geleid dat men daarom alles maar bij 
het oude wil laten, of bij de pakken neer is gaan 
zitten. Juist omdat de druk op het gevangeniswezen 
niet is afgenomen, blijft men zoeken naar nieuwe 
wegen. De dienstverlening wordt daarbij geenszins uit 
het oog verloren. Hoewel gevreesd moet worden voor 
een marginaal bestaan voor de dienstverlening in de 
zin van beperkte aantallen, zal deze sanctiemogelijkheid 
niet zomaar overboord worden gezet. Daarvoor zijn 
de uitgangspunten als het ware te sympathiek. Niet 
eerder immers stond het uitgangspunt van een sanctie 
in zo'n direct verband met het belang van het 
slachtoffer (samenleving of individu). De dienstverle-
ning sluit daarom goed aan bij de recente opwaardering 
van de aandacht voor het slachtoffer. En daarmee 
dient de dienstverlening een belangrijke doelstelling, 
ook al wordt die andere doelstelling (terugdringen 
van de vrijheidsstraf) niet gehaald. 

Ondertussen zal het zoeken naar nieuwe alternatieven 
voor de vrijheidsstraf onverminderd doorgaan. In 
welke richting dat zal gaan is niet direct duidelijk, 
maar een blik op de Verenigde Staten kan enige 
aanwijzingen opleveren. In de Verenigde Staten, waar 
de overbelasting van het gevangeniswezen grotere 
vormen heeft aangenomen dan waar ook (en zeker 
niet alleen maar als gevolg van toenemende criminali-
teit, maar ook vanwege een duidelijke verharding in 
het straftoemetingsbeleid en de behoefte de maatschap-
pij beter te beschermen (Byrne, 1986; Thomson en 
Ragona, 1987; Moerings, 1987)) wordt de noodzaak 
om alternatieven voor de vrijheidsstaf beschikbaar te 
hebben sterker gevoeld dan ooit tevoren. Justitiele 
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autoriteiten en (plaatselijke) overheden blijven zoeken 
naar alternatieven. Daarbij lijkt het accent niet zozeer 
te liggen op de ontwikkeling en invoering van 
enkelvoudige, op zichzelf staande maatregelen of 
voorzieningen als wel op een combinatie van maatre-
gelen en voorzieningen. Deze ontwikkeling in de 
richting van een combinatie van maatregelen en 
voorzieningen is bekend geworden onder de naam 
'intensive probation supervision' (ook wel 'supervised 
intensive restitution' genoemd (zie Conrad, 1987)). 4  

Intensive probation supervision 

Voor 'intensive probation supervision' (hierna te 
noemen: IPS) is geen Nederlands equivalent beschik-
baar of het zou 'intensief reclasseringstoezicht' 
moeten zijn. Maar eerder gaven we al aan dat een 
vertaling van 'probation' met reclassering niet juist is. 
Een dergelijke vertaling gaat voorbij aan het tamelijk 
fundamentele verschil in orientatie van de Amerikaanse 
'probation' en de Nederlandse reclassering. Van 
oudsher ligt het accent in de Verenigde Staten meer 
op controle ('probation' is daar een op zichzelf 
staande sanctie) dan in Nederland. In ons land is 
eerder sprake van een 'client-centered' hulpverlening. 
(Hulsman, 1982) Vooral na de oorlog hebben de 
reclasseringsactiviteiten zich tot een vorm van 
maatschappelijk werk ontwikkeld. (Brand-Koolen en 
Overwater, 1985) 

Omdat er geen Nederlandse term bestaat voor IPS 
geven we hier een omschrijving. Deze omschrijving 
moet vooral gezien worden als een `gemiddelde'. Er 
bestaan in de Verenigde Staten inmiddels vele 
IPS-programma's. Burkhart (1986) maakt melding van 
IPS-programma's i.n tenminste 30 Amerikaanse staten 
en Byrne (1986) heeft het over 38 staten waar IPS- •  
projecten gestart zijn of op het punt van beginnen 
staan. Deze projecten vertonen veel onderlinge 
overeenkomsten, maar ook verschillen. (Corbett en 
Fersch, 1985; Byrne, 1986; Pearson en Bibel, 1986) In 
de meeste omschrijvingen van IPS komen de hieronder 
beschreven elementen terug. 

IPS behelst een zeer intensief gecontroleerde 
voorwaardelijke vrijheidsstraf of voorwaardelijke 
invrijheidstelling, waarbij moet worden voldaan aan 
een aantal zeer strikte voorwaarden. Deze voorwaarden 
omvatten onder meer het hebben van werk, het 
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verrichten van dienstverlening, strenge controle op het 
doen en laten van de 'probationers', wekelijks 
meerdere ontmoetingen tussen 'probationer' en 
'probation officer', het ondergaan van drugs- en 
alcoholtesten en beperkte bewegingsvrijheid als 
gevolg van het opleggen van huisarrest of uitgaansver-
boden. Vaak maakt ook conflictoplossing in de vorm 
van 'mediation' (conflictoplossing door middel van 
bemiddeling of onderhandeling) deel uit van het 
programma. ,  Het huisarrest wordt in toenemende 
mate gecontroleerd met behulp van electronische 
bewakings- of surveillance-technieken ('electronic 
monitoring'). Niet zelden dienen de betrokken 
'probationers' bij te dragen aan de kosten van de 
maatregel in de vorm van wekelijkse betaling van een 
bepaald bedrag. Soms wordt er ondersteuning 
verleend bij het zoeken van een baan, of wordt er 
psycho-sociale hulp verleend, maar de nadruk ligt op 
controle en op straf en vergelding en minder op 
rehabilitatie-activiteiten (zie onder meer Burkhart, 
1986; Conrad, 1987; Erwin, 1986; Erwin en Bennett, 
1987; Pearson en Bibel, 1986; Rosecrance, 1986; 
Lipchitz, 1986; Lurigio, 1987). 

Byrne (1986) spreekt in dit verband van drie 
modellen van IPS: het 'Justice Model' (met het accent 
op straf en vergelding), het 'Limited Risk Control 
Model'(met de nadruk op controle en bescherming 
van de samenleving, maar straf- en vergeldingskenmer-
ken hebben eveneens een plaats) en het 'Traditional, 
Treatment-Oriented Model'(omvat de kenmerken van 
de twee voorgaande modellen, maar draagt tevens nog 
de traditionele behandelings- of hulpverlenings 
eigenschappen). Verreweg de meeste IPS-projecten 
vertonen de kenmerken van het 'Traditional, Treatment 
Oriented Model' en een tweetal die van het 'Limited 
Risk Control Model'. IPS-projecten, puur volgens het 
'Justice Model', komen in de Verenigde Staten 
momenteel niet voor. 

Alle Amerikaanse IPS-projecten zijn van recente 
datum. Het eerste IPS-project is in 1982 in de staat 
Georgia van start gegaan. Drie andere, in de Verenigde 
Staten vrij bekende IPS-projecten zijn die in de staten 
New Jersey, Oregon en Massachusetts, gestart in 
respectievelijk 1982, 1984 en 1985 (zie hiervoor: 
Pearson en Bibel, 1986; Clear en Shapiro, 1986; 
Cochran, Corbett en Byrne, 1986). De aanduiding 
'intensive supervision' als zodanig is niet zo nieuw. Al 
in de jaren vijftig en zestig waren er experimenten, 
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met name in California, Kentucky en New Jersey, die 
werden aangeduid als Intensive supervision programs', 
maar deze experimenten hadden voornamelijk 
betrekking op minderjarigen en bovendien lag de 
nadruk op rehabilitatie. (Burkhart, 1986) 

Lipchitz (1986) is van mening dat de IPS-projecten in 
feite helemaal niet zo nieuw zijn, maar een reincarnatie 
zijn van datgene dat in het midden van de vorige 
eeuw door een zekere John Augustus was gestart. 
Toen deze John Augustus in 1841 een rechter voor het 
eerst zover wist te krijgen een man, veroordeeld 
wegens openbare dronkenschap, aan zijn zorgen toe te 
vertrouwen in plaats van een vrijheidsstraf te laten 
ondergaan, was er sprake van 'probation'. Bijna 
tweeduizend andere zaken volgden. Augustus hielp de 
mensen bij het vinden van een baan, verleende steun 
bij allerhande problemen en hield (frequent) een 
oogje in het zeil. Kortom, er waren veel gelijkenissen 
met de huidige IPS-projecten. 

In de jaren daarna echter, vooral in de loop van 
deze eeuw, kreeg 'probation' regelmatig een andere 
invulling als gevolg van andere doelstellingen en 
verdween ook het intensieve karakter. Maar vergeleken 
met de start halverwege de vorige eeuw zijn de 
IPS-projecten van nu een duidelijk voorbeeld van een 
teruggrijpen naar oude middelen. Ter illustratie volgt 
hieronder een korte beschrijving van het oudste 
IPS-project (ontleend aan: Erwin, 1986; Erwin en 
Bennett, 1987; Latessa, 1986; Petersilia, 1988; Clear, 
Flynn en Shapiro, 1988). 

IPS in Georgia 
Net als in zoveel andere staten nam in de jaren 

zeventig in Georgia het aantal vrijheidsstraffen enorm 
toe. Ook werden de vrijheidsstraffen steeds langer. En 
hoewel er in toenemende mate 'probation orders' 
werden opgelegd aan wat ernstiger delinquenten dan 
tot dan toe het geval was geweest, nam de druk op het 
gevangeniswezen allerminst af. Er was een alternatief 
nodig voor de vrijheidsstraf voor een nog ernstiger 
categorie delinquenten. Dat alternatief zou `straffend' 
genoeg moeten zijn om een vergelijking met detentie 
te kunnen doorstaan zonder de negatieve bij-effecten 
als het afhankelijk maken van de gezinnen van de 
sociale dienst of het in contact brengen van minder 
ernstige delinquenten met zeer ernstige delinquenten 
in een detentie-situatie. Deze uitgangspunten leidden 
tot het IPS-project. Dat IPS-project zou de rechterlijke 
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macht ervan moeten overtuigen dat delinquenten die 
gewoonlijk een vrijheidsstraf kregen opgelegd zonder 
veel risico's in de maatschappij konden blijven mits 
geplaatst in het IPS-project. 

De volgende voorwaarden zijn aan IPS gesteld: 
— wekelijks vijf contacten tussen 'probationer' en 
'probation officer', later afnemend tot twee contacten 
per week; 
— 132 uur dienstverlening; 
— huisarrest/avondklok (gewoonlijk vanaf acht uur 
's avonds); 
— 'probationer' moet werk hebben; 
— wekelijkse controle van politie-dagstaten op 
eventuele contacten van 'probationer' met de politie; 
— automatische kennisgeving van arrestatiegegevens 
met betrekking tot 'probationers' buiten de staat; 
— regelmatige alcohol- en drugstests. 

Op deze voorwaarden wordt toegezien door een 
'probation officer', die een 'case-load' heeft van 25 
probationers. Deze 'probation officer' maakt veel, 
onaangekondigde, huisbezoeken, leert de gezinnen 
goed kennen, is er vaak in kritieke situaties. Hij is 
het ook die de drugs- en alcoholcontroles uitvoert. 
Gewoonlijk wordt men voor zes tot twaalf maanden 
naar het IPS-project verwezen, gevolgd door een jaar 
'regular probation' (de niet-intensieve 'probation'). 

Tussen 1982 en 1985 zijn ruim 2322 delinquenten 
naar het IPS-project verwezen. Sinds de start van het 
IPS-project nam het percentage 'probation-orders' toe 
van 63% in 1982 tot 73% in 1985 (dit zijn er in totaal 
85.585). Er zou derhalve sprake zijn van een daling 
van het aandeel van de vrijheidsstraffen met 10%. Er 
zijn echter geen gegevens bekend over een al dan niet 
absolute daling of stijging van het aantal vrijheidsstraf-
fen. Met ander woorden, onduidelijk is in hoeverre er 
werkelijk gesproken kan worden van een 'cliverteren' 
van de vrijheidsstraf naar het IPS-project. Wel heeft 
vergelijkend onderzoek uitgewezen dat zij die 
verwezen zijn naar het IPS-project op een aantal 
punten meer overeenkomsten vertonen met delinquen-
ten die een vrijheidsstraf hebben ondergaan dan met 
de zogenaamde 'regular probationers'. In termen van 
(geregistreerde) recidive steken de 'IPS-probationers' 
gunstig af tegen die personen die een vrijheidsstraf 
hebben ondergaan. 

Vergeleken met de 'regular-probationers' zijn de 
gegevens voor een deel minder positief. Dat geldt in 
het bijzonder voor zogenaamde low risk cases'; dat 
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zijn die mensen waarvan de kans klein geacht wordt 
dat zij zullen recidiveren. Hoe intensiever de aanpak bij 
deze groep is des te groter de kans op 
mislukking. Voor de 'high risk cases' ligt dat net 
andersom. Die zijn meer gebaat met IPS dan met 
'regular probation'. Deze uitkomsten worden overigens 
deels toegeschreven aan het feit dat die mensen die 
verwezen zijn naar het IPS-project aan strikte controle 
zijn onderworpen en alleen at daarom een grotere 
kans lopen ontdekt te worden bij crimineel gedrag. 

Een groep die het in het bijzonder goed doet in het 
IPS-project (in termen van minder recidive) zijn 
overtreders van de opiumwetten. Dit zou samenhangen 
met de regelmatige contacten 's avonds en in de 
weekends en met de urinecontroles. Justitiele autori-
teiten hebben in toenemende mate belangstelling 
getoond voor het IPS-project. Hoewel dat beschouwd 
wordt als een bevestiging van de geloofwaardigheid 
van IPS als evenwaardig alternatief voor de vrijheids-
straf, acht men het gevaar van verkeerd gebruik (dat 
wil zeggen: niet gebruikt ter vervanging van de 
vrijheidsstraf) groter. Een arsenaal van alternatieven, 
varierend in intensiteit, kan dit gevaar wegnemen. 
Dergelijke voorzieningen zijn inmiddels gecreeerd 
(inclusief een korte (90 dagen!) vrijheidsstraf als 
'sharp shock'). In ieder geval is men er stellig van 
overtuigd dat IPS een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan de bezuinigingen in het justitieel 
systeem. IPS is per dag aanzienlijk goedkoper dan 
detentie ($ 4,37 tegen $ 29,63) en wat duurder dan 
'regular probation' ($ 0,75); dat alles uiteraard vanuit 
de veronderstelling dat IPS in de plaats komt van 
detentie. 

Alvorens in te gaan op de vraag of IPS een voorzie-
fling is die ook in Nederland levensvatbaar is, zullen 
we eerst een bespreking wijden aan een verschijnsel 
dat in de Verenigde Staten in een razendsnel tempo 
tot ontwikkeling komt en in veel gevallen een 
onderdeel vormt van IPS-projecten. Nog niet zo lang 
geleden stond het ook in ons eigen land in het 
middelpunt van de belangstelling in het kader van de 
discussie over twee gedetineerden in een cel: 'electronic 
monitoring' of electronisch huisarrest. 

'Electronic monitoring' 

'Electronic monitoring' of 'electronic surveillance' 
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is in de meest frequent toegepaste vorm niets anders 
dan huisarrest. Het bijzondere is gelegen in het feit 
dat de controle (bewaking) van het huisarrest 
geschiedt met behulp van electronica. Electronische 
apparatuur maakt het mogelijk om op vrij eenvoudige 
en weinig arbeidsintensieve wijze na te gaan of een 
veroordeelde op bepaalde momenten zich op een 
bepaalde lokatie bevindt. In geval van huisarrest is 
die lokatie uiteraard het woonhuis van de veroordeelde, 
maar electronische bewaking kan even goed worden 
toegepast binnen gevangeniscomplexen, bedrijven of 
waar dan ook. Electronische bewakingsapparatuur 
kent wel bepaalde technische en omgevingsbeperkin-
gen, maar is in het gebruik niet beperkt tot woonhuizen. 

Zomin als de lokatie bepaald wordt door de 
electronica, zo worden ook de momenten waarop 
gecontroleerd wordt niet door de apparatuur bepaald. 
Dat gebeurt door de autoriteiten die het huisarrest 
opleggen of door de instanties die toezien op de 
naleving van de voorwaarden. De electronische 
apparatuur is slechts het hulpmiddel dat controle 
vereenvoudigt. De navolgende uiteenzetting is 
gebaseerd op: Blomberg, Waldo en Burcroff (1988), 
Del Carmen en Vaughn (1986), Fox (1987), Friel en 
Vaughn (1986), Landreville (1987), Lilly, Ball en 
Wright (1988), Palm Beach County, Florida Sheriff's 
Department (1988), Schmidt (1986), Schmidt en Curtis 
(1988) en Vaughn (1988). 

Electronisch huisarrest is van recente datum. De 
eerste keer dat gebruik werd gemaakt van electronisch 
huisarrest was in april 1983 in de staat New Mexico 
bij een veroordeelde die zijn 'probation'-voorwaarden 
had geschonden. Door middel van electronisch 
huisarrest op bepaalde tijden van de dag werd hij aan 
een straffer 'probation'-regiem onderworpen. Naar 
verluidt had de rechter, Jack Love, die deze vorm van 
huisarrest introduceerde het idee een jaar of zes 
eerder opgedaan bij het lezen van een stripverhaal. In 
dat stripverhaal kreeg Spiderman een electronisch 
armbandje om, zodat zijn criminele tegenspeler 
precies wist waar hij uithing om vervolgens elders zijn 
slag te slaan. 

Rechter Love stelde zich deze situatie voor, maar 
dan precies omgekeerd: de gangen van de crimineel 
zouden met zo'n armbandje nauwlettend kunnen 
worden gevolgd. Dat het nog zes jaar duurde voordat 
Love zijn idee werkelijkheid zag worden kwam door 
de terughoudendheid van electronicabedrijven om 
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dergelijke electronische apparatuur te ontwikkelen. 
Niet omdat het niet uitvoerbaar zou zijn, maar omdat 
het commercieel niet aantrekkelijk leek. De eerste 
apparatuur werd uiteindelijk ontwikkeld en op de 
markt gebracht door een ex-werknemer van een van 
die bedrijven. In Palm Beach County, Florida, werd 
voor het eerst op ruimere schaal electronisch bewaakt 
huisarrest toegepast. Dit project dateert van december 
1984. In eerste instantie zijn in 1986 drie experimenten 
ondersteund door The U.S. National Institute of 
Justice. In 1987 werd er al melding gemaakt van een 
tiental projecten in de Verenigde Staten. 

Hoewel alle projecten dus van zeer recente datum 
zijn, is het idee van electronische bewaking zeker niet 
nieuw. Al in 1966, dus ruim tien jaar voordat rechter 
Love zijn stripverhaal las, experimenteerde de aan 
Harvard verbonden psycholoog Schwitzgebel met een 
zender die, bevestigd aan een persoon, signalen 
uitzond, waardoor de verblijfplaats van die persoon te 
achterhalen was. Schwitzgebel zag echter nog andere 
mogelijkheden dan alleen het controleren van de 
verblijfplaats. Op termijn, als de technologie voldoende 
gevorderd zou zijn, moest het ook mogelijk zijn om op 
afstand lichamelijk (bloed- en hormoon-)onderzoek te 
doen bij de persoon die het apparaat draagt. Dergelijke 
gegevens zouden dan wellicht aanwijzingen kunnen 
geven voor op handen zijnde criminele activiteiten. 

Schwitzgebel experimenteerde met het apparaat tot 
1970. Aan het experiment werd meegewerkt door 
studenten, voorwaardelijk invrijheidgestelden en 
psychiatrische patienten. Schwitzgebels grootste 
probleem was het grote gewicht van het apparaat (een 
kilo (!), hetgeen herinneringen oproept aan de 
middeleeuwse loden kogel die met een ketting aan de 
enkel van de misdadiger werd geklonken) en de 
beperkte actieradius. De enorme vooruitgang op het 
gebied van electronica heeft er nu voor gezorgd dat 
Schwitzgebels ideeen, althans voor zover het het 
controleren van de verblijfplaats betreft, op vrij grote 
schaal tot werkelijkheid zijn gekomen. 

In 1986 waren er elf Amerikaanse bedrijven die 
apparatuur voor electronische bewaking op de markt 
brachten. Er zijn vier typen electronische bewakings-
apparatuur te onderscheiden. Bij alle typen wordt 
gebruik gemaakt van een electronisch apparaatje dat 
om de pols of de enkel (een enkele keer om de hals) 
van de veroordeelde wordt bevestigd en dat niet 
verwijderd kan worden zonder het te beschadigen. 
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Wekelijks moet de veroordeelde laten controleren of 
het pots- of enkelbandje nog op de juiste manier 
bevestigd is. Van de vier typen apparatuur maken er 
twee gebruik van de telefoon en twee niet. Verder is er 
het onderscheid tussen actieve en passieve systemen. 

Actieve systemen kenmerken zich doordat het 
apparaatje om de pots of enkel van de veroordeelde 
continu een signaal uitzendt. In het ene geval bereikt 
het signaal een ontvanger in het huis van de veroor-
deelde. Begeeft de veroordeelde zich buiten een 
bepaalde straal van de ontvanger, dan wordt dat via 
de telefoon doorgegeven aan een centrale computer. 
Deze computer gaat vervolgens na of de `afwezigheid' 
van de veroordeelde overeenkomt met het schema dat 
voor die veroordeelde is ingevoerd (zij die buitenshuis 
werken zullen zich op bepaalde uren van de dag 
buiten het bereik van de ontvanger thuis (mogen) 
bevinden). In het andere geval kan het constante 
signaal opgevangen worden door de ontvanger in de 
auto van de functionaris die belast is met de controle 
van het huisarrest. Deze functionaris rijdt rond in een 
bepaalde regio en kan de ontvanger afstemmen op 
een bepaald signaal als hij zich binnen een zekere 
straal van de zender bevindt. Ook kan het signaal 
worden opgevangen door een zender/ontvanger in het 
huis van de veroordeelde, waarna het door middel 
van radiosignalen naar een centrale computer wordt 
gezonden. Die computer voert dan weer controles uit 
of het schema van de ontvangen signalen overeen-
komt met het tevoren vastgelegde rooster. 

Bij passieve systemen is een computer zodanig 
geprogrammeerd dat de veroordeelde op willekeurige 
of op tevoren vastgestelde momenten wordt opgebeld 
tijdens de perioden van huisarrest. De veroordeelde 
moet tijdens de telefoontjes het apparaatje om zijn 
pots tegen een kastje houden, waardoor vastgesteld 
kan worden of de veroordeelde werkelijk bij de 
telefoon is. Soms wordt ook gebruik gemaakt van 
apparatuur die de stem van de veroordeelde op 
lechtheid' controleert. De computer verwerkt de 
inkomende informatie tot rapporten. 

De capaciteit van de apparatuur loopt uiteen van 4 
tot 25 personen die tegelijkertijd electronisch bewaakt 
kunnen worden. De kosten varieren van een tot negen 
dollar per dag per persoon. Net  als bij 'intensive 
probation supervision' worden in sommige plaatsen 
de kosten van het electronisch huisarrest verhaald op 
de veroordeelde. 
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Bij sommige projecten is sprake van 24-uurs 
bewaking, hetgeen inhoudt dat bij schending van de 
afspraken, zodra dat door de computer wordt gemeld, 
onmiddellijk wordt nagegaan waar de veroordeelde 
zich bevindt. Bij andere projecten worden dagelijks de 
door de computer opgestelde rapporten bekeken. 
Wordt vastgesteld dat in de voorgaande 24 uur 
afspraken niet nagekomen lijken te zijn, dan wordt de 
veroordeelde benaderd met het verzoek een en ander 
te verklaren. 

In de korte tijd dat nu gebruik wordt gemaakt van 
electronische bewakingsapparatuur heeft zich een 
aantal problemen voorgedaan van technische en van 
juridische aard. Technische problemen hingen onder 
andere samen met het materiaal waarvan de pols- en 
enkelbandjes waren gemaakt. Gewoonlijk zijn het 
kunststof bandjes die bij sommige mensen tot 
vervelende huidaandoeningen hebben geleid. Storing 
van signalen is een ander probleem. Het is gebleken 
dat bij sommige apparatuur metalen leidingen in 
woonhuizen of andere gebouwen het uit te zenden 
signaal storen. Het signaal werd bijvoorbeeld onder-
broken als de veroordeelde naar de wc ging of onder 
de douche stond. Signalen zijn ook wel onderbroken, 
omdat zich storingen in het telefoonnet voordeden of 
omdat telefoonlijnen door storm waren geknapt. 

In samenhang daarmee hebben zich ook problemen 
van meer juridische aard geopenbaard. Weliswaar 
wordt electronische bewaking niet beschouwd als een 
zodanige inbreuk op de individuele vrijheid van de 
mens beschouwd dat er sprake zou zijn van schending 
van de grondwet (electronisch huisarrest wordt 
gelijkgesteld met het afluisteren van de telefoon, dat 
in bijzondere gevallen ook is toegestaan), maar er doet 
zich in juridisch opzicht wel een opmerkelijk fenomeen 
voor als de controlerende instantie op basis van 
computerinformatie constateert dat de voorwaarden 
voor het huisarrest zijn geschonden; dat de veroor-
deelde niet op de afgesproken tijd thuis zou zijn 
geweest. De veroordeelde moet dan eventueel 
aantonen dat er sprake was van een technisch 
mankement (hij of zij beyond zich wel degelijk op de 
afgesproken plaats), of van een een legitieme reden 
om de afspraken te schenden. De veroordeelde lijkt 
zijn onschuld te moeten bewijzen. En dat is daarom zo 
opmerkelijk, omdat tijdens het proces waarbij hij of zij 
werd veroordeeld, de openbare aanklager het wettig 
bewijs voor de schuld van de verdachte moest leveren 
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en de verdachte niet zijn of haar onschuld hoetde aan 
te tonen. Met electronische bewaking zouden de 
zaken dus worden omgedraaid. 

Andere juridische problemen hebben betrekking op 
de verplichting in sommige staten dat de veroordeelde 
betaalt voor zijn eigen bewaking en dat de instantie 
die belast is met de controle zonder gerechtelijke 
bevelen het huis van de veroordeelde mag betreden en 
eventueel een huiszoeking mag doen. Dergelijke 
problemen zijn echter niet nieuw; ook bij 'probation' 
doen deze gebeurtenissen zich voor. In diverse 
'test-cases' voor het Amerikaanse Hooggerechtshof is 
bepaald dat instanties daartoe gerechtigd zijn. 

Overal waar gebruik wordt gemaakt van electronische 
bewaking is het uitgangspunt dat het slechts betrekking 
mag hebben op mensen die werkelijk vastgezet 
zouden worden. Het dient niet gebruikt te worden om 
de controle op 'regular probationers' te intensiveren. 
Aan dit uitgangspunt probeert men op twee manieren 
tegemoet te komen. Enerzijds door mensen niet te 
detineren maar hen onder een 'probation order' te 
plaatsen, met als voorwaarde electronisch bewaakt 
huisarrest gedurende een tevoren vastgesteld aantal 
uren per etmaal. Als de mensen werk buitenshuis 
hebben dan heeft het huisarrest vaak betrekking op de 
avonduren en op de weekends. Maar lulltime' 
huisarrest komt eveneens voor. Dezelfde voorwaarden 
gelden voor gedetineerden die vervroegd in vrijheid 
worden gesteld ('parole'), de andere toepassingswijze, 6  

Overigens, vrij algemeen wordt erkend dat een 
waterdichte regeling voor de vervanging van detentie 
door electronisch huisarrest moeilijk te garanderen is. 
Onderzoek heeft al wel uitgewezen dat de mensen die 
onder electronisch huisarrest worden geplaatst wat 
zwaarder is dan de groep 'regular probationers', maar 
ook wat lichter dan de groep gedetineerden. Dezelfde 
uitkomsten derhalve als bij de IPS-projecten. 

Vrijwel overal worden plegers van geweldsdelicten 
uitgesloten van electronisch huisarrest. Het gaat 
vooral om de niet al te zware vermogensdelicten. De 
ervaring leert dat electronisch huisarrest niet langer 
dan vier maanden moet worden toegepast, het 
gemiddelde ligt rond de twee maanden. Hier en daar 
hanteert men omrekingstabellen voor het vaststellen 
van de duur van het huisarrest: bijvoorbeeld een dag 
detentie is gelijk aan drie dagen huisarrest. Dat 
betekent dat men denkt aan wetsovertreders die naar 
verwachting drie tot vijf weken gedetineerd zullen 
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worden. Soms wordt electronisch huisarrest gereser-
veerd voor bepaalde categorieen veroordeelden. Zo 
zijn gedetineerde AIDS-patienten vervroegd in 
vrijheid gesteld onder de voorwaarde van electronisch 
huisarrest om op die manier mogelijke besmetting 
binnen de inrichting te voorkomen. Andere projecten 
richten zich vooral op mensen die met teveel alcohol 
op achter het stuur zijn gaan zitten en die vanwege 
recidive een vrijheidsstraf te wachten staat. In 
verreweg de meeste gevallen worden volwassenen 
onder electronisch huisarrest geplaatst, maar in 
California wordt ook geexperimenteerd met minderja-
rigen. 

'Electronic monitoring' is nog te jong om al veel te 
kunnen weten over de resultaten. De eerste cijfers 
wijzen in de richting van tien procent mislukkingen 
(dat wil zeggen dat de voorwaarden worden overtreden: 
ongeoorloofde afwezigheid, plegen van delicten, 
verwijderen van het pols- of enkelbandje). Dat 
percentage komt overeen met het percentage niet 
afgemaakte dienstverleningen in ons land. In hoeverre 
veroordeelden recidiveren nadat de electronische 
bewaking is afgeschaft is niet bekend. Evenmin is 
duidelijk in hoeverre het gevangeniswezen wordt 
ontlast. Gewezen wordt op het relatief kleine aantal 
mensen dat voor electronisch huisarrest in aanmerking 
komt, hetgeen voor een deel bepaald wordt door de 
beperkte capaciteit van de apparatuur. Wel is men 
ervan overtuigd dat er aanzienlijke besparingen mee 
te behalen zijn. De kosten per dag per veroordeelde 
zijn aanzienlijk lager dan de kosten per gedetineerde 
per dag, zeker als men er ook nog zelf voor betaalt. 
Uiteraard moet electronisch huisarrest dan wel in de 
plaats komen van detentie. 

Slotbeschouwing 

In het voorgaande hebben we er al op gewezen dat 
in ons land het zoeken naar alternatieven voor de 
vrijheidsstraf na de wettelijke invoering van de 
dienstverlening onverminderd door zal gaan. We 
hoeven maar te wijzen op de onlangs door de 
Commissie Terwee voorgestelde schadevergoedings-
straf en de voorstellen om te komen tot invoering van 
dagdetentie. (Tulkens, 1986) Alternatieven waarmee in 
de Verenigde Staten wordt geexperimenteerd, te 
weten 'intensive probation supervision' en 'electronic 
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monitoring', zullen nog op hun merites voor ons land 
moeten worden beoordeeld. Een ding zullen we ons 
daarbij steeds moeten voorhouden: de situatie, het 
justitiele klimaat in de Verenigde Staten is in de verste 
verte niet vergelijkbaar met dat van ons. 

De toepassing van vrijheidsstraffen in Nederland 
staat in geen verhouding tot die in de Verenigde 
Staten. Dat komt vooral tot uitdrukking in de aard 
van de populatie van kortgestraften. Die is in de 
Verenigde Staten anders dan in ons land. De kortge-
straften daar zouden naar alle waarschijnlijkheid in 
ons land geen vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen. 
Zouden we dus uitsluitend kijken naar de categorieen 
delinquenten die in de Verenigde Staten worden 
opgenomen in een IPS-project of onder electronisch 
huisarrest worden geplaatst, dan zijn we snel klaar: 
voor hen hoeft er niet worden gezocht naar een 
alternatief voor detentie, omdat ze niet gedetineerd 
worden. 

Blijft de vraag of deze voorzieningen ook in ons 
land bruikbaar zijn als alternatief voor de vrijheidsstraf. 
Voor de IPS-projecten geldt dat elementen ervan hier 
al bekend zijn en toegepast worden: individuele 
hulpverlening, assistentie bij het zoeken van werk of 
opleiding, schadevergoeding en dienstverlening. Het 
struikelblok lijkt te zitten in het restrictieve (repressieve) 
karakter van de projecten. De reclassering in ons land 
lijkt niet te zijn ingesteld op en ook niet bereid te zijn 
om een sterk controlerende instantie te worden, 
waarbij ook controle worden uitgevoerd op drugs- en 
alcoholgebruik en op aan- en afwezigheid thuis 
gedurende de weekends en de avonden. 

In Engeland wordt bij minderjarigen wel gewerkt 
met zogenoemde 'trackers' als onderdeel van de 
gerechtelijke afdoening 'Supervised Activities'. 
'Trackers' zijn vrijwilligers die jongeren van nabij 
volgen. Ze begeleiden de jongeren zonodig bij het 
bezoeken van instanties, stellen weekroosters op en 
gaan na of jongeren zich aan afspraken houden en 
zich op een bepaalde tijd op de afgesproken plaats 
bevinden. Ook onderhouden zij veelvuldig contact 
met de ouders. (Brockington en Shaw, 1986) Een 
voorstel om bij volwassenen een soortgelijke strategie 
te volgen, uitgevoerd door de Probation Service, riep 
echter grote weerstand op bij de 'probation workers'. 
Ook in Engeland heeft 'probation' een minder 
restrictief karakter dan in de Verenigde Staten.' 

Het sterk restrictieve karakter van de Amerikaanse 
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IPS-projecten maakt het onwaarschijnlijk dat IPS in 
ons land op die manier zal worden toegepast. Dat 
betekent echter allerminst dat het idee achter IPS 
geheel terzijde moet worden geschoven. Met name de 
combinatie van activiteiten (hulpverlening, schadever-
goeding en dienstverlening) lijkt een aantrekkelijke 
optie. Een combinatie van activiteiten zou ertoe 
kunnen bijdragen dat ook mensen die heden ten dage 
niet in beeld komen voor een alternatief, bijvoorbeeld 
omdat zij een vrijheidsstraf van langer dan zes 
maanden opgelegd krijgen, daar in de toekomst wel 
wel voor in aanmerking kunnen komen. 

Ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat in bijzondere 
gevallen een vorm van huisarrest deel uitmaakt van 
die combinatie van maatregelen, dan we! 'sec' wordt 
toegepast. Wat te denken van het idee om mensen die 
bij herhaling in het weekend met een slok op achter 
het stuur gaan zitten, gedurende een bepaalde periode 
te verplichten op vrijdag- en zaterdagavond thuis te 
blijven? De verplichting voor notoire voetbalvandalen 
om zich op het politiebureau te melden op het 
moment dat hun club een wedstrijd speelt is in ons 
land geen onbekend verschijnsel. Ook dat is een vorm 
van huisarrest, zij het dat het om een verplichting gaat 
zich op een bepaald moment niet thuis maar op een 
andere, tevoren vastgestelde lokatie te bevinden. In 
dit voorbeeld is hierop overigens aan de politie 
opgedragen en niet aan de reclassering. 

Aanvaarding van het idee dat beperkte bewegings-
vrijheid van veroordeelden niet zonder meer moet 
worden uitgesloten en zeker niet als het gaat om op 
die manier volledige vrijheidsbeneming te voorkomen, 
brengt ons vervolgens op de vraag of daarbij van 
electronische bewakingsapparatuur gebruik moet 
worden gemaakt. Zoals we hebben kunnen zien is 
toepassing technisch gezien mogelijk. De apparatuur 
kan bij wijze van spreken vandaag nog worden 
besteld. 

Er doen zich daarbij echter wel enkele problemen 
voor van praktisch en van normatieve of principiele 
aard. Een eerste, praktisch probleem is dat van de 
controle. Welke instantie moet belast worden met het 
toezicht op de naleving van de voorwaarden. Dat de 
reclassering die taak op zich zal willen nemen lijkt 
vooralsnog niet erg aannemelijk. Ook de politie zit 
vermoedelijk niet op een dergelijke uitbreiding van 
haar taken te wachten. En het OM, dat formeel belast 
is met de executie van vonnissen, lijkt er vooralsnog 
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niet toe uitgerust. Maar wellicht dat met wat extra 
(personele) middelen een en ander mogelijk gemaakt 
kan worden. Een andere mogelijkheid zou zijn de 
penitentiaire inrichtingen hierin een taak te geven. In 
de Verenigde Staten gebeurt dit wel bij projecten waar 
'electronic monitoring' wordt toegepast bij vervroegd 
invrijheidgestelden. Een ander praktisch probleem 
wordt veroorzaakt door het eventueel ontbreken van 
een telefoon, hetgeen bij bepaalde apparatuur de 
mogelijkheid van electronisch huisarrest ontneemt. 

Veel belangrijker dan technische en praktische 
kwesties zijn natuurlijk de principiele aspecten van 
electronisch huisarrest. Op het principiele vlak wordt 
in de literatuur een aantal voor- en tegenargumenten 
aangevoerd. Als voordelen worden genoemd: 
— Met electronisch huisarrest wordt een nieuwe 
sanctiemogelijkheid gentroduceerd, die tegemoet 
komt aan de behoefte van de samenleving te straffen 
en de samenleving te beschermen zonder dat de 
gevangenispopulatie verder toeneemt. 
— Voorlopige hechtenis kan worden toegepast zonder 
stigmatiseringseffecten en andere negatieve buyer-
schijnselen van detentie. 
— Door electronisch huisarrest te koppelen aan 
vervroegde invrijheidstelling worden de vrijheidsstraf-
fen bekort en zal de gevangenispopulatie afnemen. 
— Als penitentiaire inrichtingen gesloten kunnen 
worden, zullen door electronisch huisarrest grote 
besparingen kunnen worden bereikt. 
— Veroordeelden worden niet verwijderd uit hun 
eigen woonomgeving. 
— Veroordeelden !open niet het risico hun baan te 
verliezen of hun opleiding te moeten staken. 
— Familieleden worden voor hun inkomsten niet 
afhankelijk gemaakt van de sociale dienst, omdat de 
veroordeelde kan blijven werken. 

Tegenstanders wijzen op de volgende bezwaren: 
— Meer mensen zullen worden onderworpen aan 
overheidscontrole. Men is er, gezien de ervaringen 
met dienstverlening, geenszins van overtuigd dat 
electronisch huisarrest werkelijk in de plaats van 
detentie zal komen. Electronisch huisarrest is te 
vergelijken met de bewaking van winkelcentra, 
overheids- en bankgebouwen met behulp van 
televisiecamera's, de duidelijkste bewijzen van 
toegenomen officiele sociale controle. Deze vrees lijkt 
niet geheel ongegrond getuige de wens van een in 
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1982 in Engeland opgerichte actiegroep, the Offender's 
Tag Association, om de gangen van veroordeelde 
criminelen te blijven volgen. Op deze wijze zou ook 
gecontroleerd kunnen worden of illegale vreemdelin-
gen werkelijk het land uit gezet zijn en niet zijn 
ondergedoken. 
— Electronisch huisarrest bevordert niet de eigen 
verantwoordelijkheid van de mens. Het is een 
'negatieve' sanctie, waarbij vooral het controlerende 
aspect voorop staat. 
— Tulkens (1987) vraagt zich af of er niet sprake is 
van schijn-keuzevrijheid voor de veroordeelde als hij 
moet kiezen tussen vastzitten en niet vastzitten. Ook al 
valt het met de beperking van de fysieke vrijheid 	. 
misschien wel mee in vergelijking met de vrijheidsstraf 
in een penitentiaire inrichting, de geestelijke vrijheid 
wordt in ernstige mate beperkt, omdat bij voortduring 
de gangen worden gecontroleerd, waaraan hij ook nog 
eens zijn medewerking dient te verlenen (mee moet 
instemmen). 
— Het risico is groot dat mensen onder electronisch 
huisarrest worden geplaatst, die anders niet gedetineerd 
zouden worden (aanzuigende werking). 
— De gezinnen of de mensen met wie een veroordeelde 
samenwoont worden `mee' gestraft. Zij zitten `opge-
scheept' met iemand die niet naar buiten kan, geen 
boodschappen kan doen en daardoor niet voor 
zichzelf kan zorgen en die bovendien zijn frustraties 
buiten niet kwijt kan, hetgeen kan leiden tot intra-fa-
miliale conflicten. 
— Een vorm van klassejustitie wordt geIntroduceerd, 
omdat huisarrest voor mensen die in een groot huis 
wonen met allerlei materiele voorzieningen minder 
erg is dan voor mensen in kleine huizen in een 
gedepriveerde stadswijk. Mensen zonder vaste woon-
of verblijfplaats of kamerbewoners zouden per 
definitie in aanmerking komen voor huisarrest. 
— Familieleden en vrienden worden voor het dilemma 
geplaatst of zij overtreding van de huisarrestvoorwaar-
den moeten melden of niet. Zij worden medeverant-
woordelijk gemaakt voor het correct ondergaan van 
de straf. 
— Er zijn voldoende andere alternatieven voor de 
vrijheidsstraf voorhanden. Weer een alternatief is 
overbodig en zou ten koste gaan van die alternatieven, 
die wel tegemoet komen aan de individuele verant-
woordelijkheid van de veroordeelde en bovendien de 
mogelijkheid van materiele en financiele genoegdoe- 
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fling aan individu en samenleving bieden (dienstverle-
ning, schadevergoeding). 

In Texas heeft de onduidelijkheid over de effecten 
en de mogelijke bijverschijnselen van electronisch 
huisarrest ertoe geleid dat voorlopig van invoering is 
afgezien. (McCarthy, 1988) In Engeland hebben 
genoemde bezwaren organisaties als de NACRO en 
The Howard League doen besluiten zich te verzetten 
tegen invoering van electronisch huisarrest aldaar. 
Desondanks heeft de Minister van Binnenlandse 
zaken Douglas Hurd onlangs bekend gemaakt met 
invoering ervan te willen beginnen. 

In Nederland is het nog niet zover. Maar dat er over 
gedacht wordt, is algemeen bekend. Onlangs is een 
commissie ingesteld die zich onder meer over het 
vraagstuk van electronisch bewaakt huisarrest zal 
buigen. Naar mijn mening doen we er goed aan een 
principiele discussie over dit onderwerp niet uit de 
weg te gaan. Een snelle, op voornamelijk emotionele 
gronden gebaseerde afwijzing van het verschijnsel 
electronisch bewaakt huisarrest lijkt mij net zo 
effectief als de kop in het zand te steken. Een 
grondige discussie, al dan niet in combinatie met een 
aan strikte voorwaarden gebonden experiment, kan 
voorkomen dat overhaast tot invoering wordt besloten 
met alle gevolgen van aanzuigende werking en 
toenemende repressie vandien. Een dergelijke 
discussie kan echter ook voorkomen dat wellicht ten 
onrechte de positieve mogelijkheden van een dergelijke 
voorziening over het hoofd worden gezien en aan ons 
land voorbij gaan. De eerste reacties op electronisch 
bewaakt huisarrest in ons land waren weinig positief, 
ingegeven als zij waren door de hierboven opgesomde 
bezwaren. Maar, gesteld dat electronisch huisarrest 
zodanig kan worden toegepast dat het werkelijk in de 
plaats komt van detentie (bijvoorbeeld toegepast bij 
wijze van preventieve hechtenis), moeten we het dan 
niet, ondanks de nadelen die er aan verbonden zijn, 
accepteren, omdat het de overbekende nadelen van 
detentie in een inrichting niet of in mindere mate 
heeft? Moet aan potentiele kandidaten voor detentie 
(en dus ook voor huisarrest) die mogelijkheid ontzegd 
worden als het principe van de bescherming van de 
samenleving niet in gedrang komt? 

Wat in ieder geval voorkomen moet worden is dat 
de te voeren discussie over electronisch huisarrest de 
verdere ontwikkeling van de dienstverlening en 
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andere voorzieningen als vervangers van de vrijheids-
straf in de weg staat. Immers, dat zijn de voorzieningen 
die ons op het moment ter beschikking staan. 

Noten 

! We gaan hier gemakshalve 
voorbij aan de niet onbelangrijke 
stroming die zich heeft ingezet en 
zich nog steeds inzet voor het 
zoeken naar alternatieven voor het 
strafrecht in zijn algemeenheid. 
Het strafrecht als zodanig zou 
volgens deze stroming in zijn 
geheel plaats moeten maken voor 
een regeling van conflicten door 
en in de samenleving zelf (het 
abolitionisme in de vorm van 
zelfregulering zoals Hulsman 
(1986) dat voor ogen staat). 
2  Een goed voorbeeld is de 
onlangs door de Commissie 
wettelijke voorzieningen slachtoffer 
in het strafproces (1988) voorgestel-
de schadevergoedingsstraf, die 
meer recht doet aan de door 
slachtoffers van misdrijven 
geleden schade (zie ook: Junger, 
elders in dit nummer). De voorstel-
len zijn een regelrecht uitvloeisel 
van het sterk in zwang gekomen 
`slachtofferdenken'. 

Het utiliteitsdenken die deze 
voorzieningen kenmerkten is dat 
overigens niet. De dienstverlening 
kent in wezen een soortgelijk 
principe: laat de betrokken 
wetsovertreders nuttig werk doen 
voor samenleving e /of individu. 
4  Min of meer vergelijkbaar is de 
in het Engelse strafrecht voor 
minderjarigen opgenomen 
Supervision Order in combinatie 
met 'supervised activities' (zie: 
Giller, 1988). De voorwaarden zijn 
echter wat minder strikt van 
karakter en controles op drugs- en 
alcoholgebruik ontbreken. Het 
geheel maakt een minder restrictie-
ve en op controle gerichte indruk. 

'Mediation' bestaat in de 
Verenigde Staten en Canada in 

zelfstandige vorm (dus los van 
IPS-projecten) sinds het begin van 
de jaren zeventig en kent vooral de 
laatste jaren een sterke groei. Zie 
voor een beschrijving: Umbreit, 
1986; Staelens, 1987. 

In een enkele penitentiaire 
inrichting wordt electronische 
bewaking gehanteerd voor mensen 
die overdag buiten de inrichting 
werken ('work release'). Electroni-
sche bewaking wordt incidenteel 
ook gebruikt in halfopen inrichtin-
gen of speciale 'hostels' voor 
ex-gedetineerden. 

Overigens, in zekere zin wordt er 
ook in ons land geexperimenteerd 
met een vorm van 'tracking'. 
Daarbij gaat het echter niet om 
toepassing in een strafrechtelijk 
kader, maar om hulpverlening. 
Door de afdeling Gedragstherapie-
projecten van het Paedologisch 
Instituut in Amsterdam is het 
zogeheten Coachesproject opgezet. 
Vrijwilligers, coaches genoemd, 
begeleiden met gebruikmaking van 
een op de gedragstherapie geba-
seerde methodiek jongeren die al 
dan niet zijn vastgelopen in de 
hulpverlening. In veel gevallen 
gaat het om ondertoezichtgestelden 
of ex-ondertoezichtgestelden, 
waarvan sommigen in residentiele 
instellingen hebben verbleven. Het 
accent ligt op hulpverlening en 
vrijwilligheid en zeker niet op 
controle (zie: Berger en Slot, 
1987). 
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De weg van de meeste 

weerstand 

Grenzen stollen en verleggen via het civiele 
recht 

dr. J. Hest 

. Inleiding 

Een gesprek: 
X: Heb je het gehoord, A is in elkaar geslagen. 
Y: Goh, wat vreselijk, hoe erg is A er aan toe? 
X: Dat soort dingen gebeurt nou tegenwoordig aan de 
lopende band. Op klaarlichte dag nog wel en je hoeft 
geen hulp te verwachten hoor. 
Y: Waar is A nu? lk ga er meteen naar toe. 
X: Afmaken moesten ze die kerels die dat doen, 't zijn 
trouwens geen kerels, 't zijn lapzwansen, twintig jaar 
cel op zijn minst, op droog brood en water, dan leren 
ze het we! af.. 

Een dergelijk gesprek kan overal zijn opgenomen, 
maar wat stelt de lezer zich hierbij voor? Het meest 
voor de hand liggend lijkt een café waar een man en 
een vrouw praten over een man die op straat in elkaar 
is geslagen door een paar kerels. Maar waarom zou 
dit niet een gesprek kunnen zijn tussen twee vrouwen 
die praten over een vriendin of buurvrouw die in 
elkaar is geslagen door haar man thuis voor het open 
raam, in een gehorige flat? Hoogstwaarschijnlijk zou 
de laatste zin van X dan anders luiden, namelijk: 'Ik 
begrijp dat niet hoor, waarom gaat ze niet gewoon van 
hem af? Zo'n man verdient toch niet beter?' Kortom 
de toepassing van de (echt)scheiding als 'alternatieve' 
straf in een sterk conflictueuze relatie. 

De volgende dialoog is in het kader van ons 
onderwerp eveneens illustratief: 
X: Heb je het gehoord? Daar in Rotterdam op de 
universiteit kopieren ze aan de lopende band hele 

* De auteur was tot 1988 wetenschappelijk onderzoekster 
bij de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Erasmus-
Universiteit te Rotterdam en is momenteel werkzaam bij de 
Harmonisatieraad Welzijn. 
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boeken van auteurs zonder geld voor auteursrechten 
af te dragen. 
Y: Wat vreselijk en die auteurs verdienen toch al zo 
weinig in dit land. 
X: Dat soort dingen gebeurt nou tegenwoordig aan de 
lopende band. 
Y: Ik heb gisteren nog met A gesproken die geen 
uitgever voor zijn boek kon vinden omdat ze te weinig 
kunnen verkopen, iedereen kopieert immers alles. 
X: Iedereen weet ervan en niemand doet er wat aan. 
Misdadigers zijn het, die overtreders van de Auteurs-
rechtwet, twintig jaar cel op zijn minst, op droog 
brood en water, dan leren ze het wel af.... 

Deze dialoog kan men zich waarschijnlijk niet 
voorstellen. Waarom niet? Het gaat toch om 

dat wil zeggen strafbaar gesteld gedrag dat 
bovendien voor auteurs inderdaad heel vervelende 
consequenties kan hebben? In de eerste plaats gaat 
het hier om strafbaar gesteld gedrag dat in brede 
kring wordt `geaccepteerd' ook al heeft het vervelende 
en misschien zelfs wel desastreuze effecten. Het gaat 
ook om gedrag waaraan vrijwel iedereen die binnen 
bepaalde instellingen werkt zich schuldig maakt, dat 
wil zeggen 'keurig nette hardwerkende mensen' 
(vallen niet in het stereotiep van criminelen) en 
bovendien wordt ook naar andere oplossingen 
gezocht als men een dergelijke situatie wil aanpakken. 
Zo zou X bijvoorbeeld wel kunnen zeggen: 'Ik vind 
het helemaal niet gek dat die uitgevers daar nu wat 
aan doen door ermee naar de kort geding-rechter te 
stappen.' 

Een civielrechtelijk alternatief voor een strafrechte-
lijke aanpak van criminaliteit of een gangbare 
effectieve manier om een eind te maken aan bepaalde 
`misstanden'? 

De hierboven weergegeven dialogen maken al 
goeddeels duidelijk waar het ons in dit artikel om 
gaat. De oplossing of benadering van bepaalde 
problemen — strafrechtelijke, civielrechtelijke of 
anderszins — blijkt sterk afhankelijk van hoe we die 
problemen karakteriseren. Hoe `stereotieper' we tegen 
een gebeurtenis aankijken, des te groter de kans dat 
we het begrip 	 gebruiken en daarmee 
ook dat we een strafrechtelijke afhandeling willen. 

In publieke discussies over alternatieven voor de 
strafrechtelijke benadering van criminaliteit stuit men 
telkens op dezelfde problemen. In de eerste plaats is 
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er begripsverwarring over 'criminaliteit'. Het woord 
criminaliteit wordt vaak gebruikt om daarmee een 
algemene morele afkeuring uit te spreken over 
bepaalde gebeurtenissen, die dan 'ernstig' bestraft 
zouden moeten worden. De gewenste stereotiepe 
strafrechtelijke reactie zoals bijvoorbeeld gevangenis-
straf ligt hier in het verlengde van de stereotiepe en 
moreel geladen voorstelling die men heeft van die 
gebeurtenissen. (Hes, I987b) Het risico van het praten 
en denken in dergelijke stereotiepen is dat er in het 
maatschappelijk verkeer een zogenaamde `schijnbare' 
communis opinio ontstaat. Als twee mensen praten 
over moord en vaststellen dat dat criminaliteit is en in 
het strafrecht thuis hoort, lijken ze het volstrekt eens, 
maar als ze moord gaan specificeren en de een blijkt 
hier onder meer abortus onder te verstaan en de ander 
heeft zelf een abortus laten verrichten in de overtuiging 
dat dat behoorde tot haar zelfbeschikkingsrecht, 
komen ze in de problemen. 

Het woord `criminaliteie kan echter ook gebruikt 
worden louter en alleen om aan te geven dat een 
bepaald gedrag stralbaar is gesteld. Dat feit zegt dan 
nog niets over die gedraging zelf of de schadelijkheid 
ervan. Dat de wetgever bepaalde gedragingen met een 
strafrechtelijke sanctie bedreigt, betekent in deze 
optiek nog niet dat dat per definitie de meest passende 
of wenselijke benadering is. Omgekeerd leidt consta-
tering van de schadelijkheid van een bepaald gedrag 
voor de directe omgeving of de maatschappij als 
geheel niet automatisch tot de conclusie dat dat 
gedrag strafbaar moet worden gesteld. In deze optiek 
zal per gebeurtenis, probleemgebied en situatie de 
meest gewenste wijze van benadering moeten worden 
gezocht. ,  Discussies over alternatieven voor de 
strafrechtelijke benadering van strafbaar gestelde 
gedragingen leiden alleen al door de verschillende 
betekenissen die men aan het begrip criminaliteit 
toekent vaak tot weinig meer dan begripsverwarring. 

Wie criminaliteit per definitie zo 'ernstig' vindt dat 
we! een (strafrechtelijke) reactie moet volgen sluit zich 
bij voorbaat af voor zogenaamde `alternatieven' en 
voor de argumenten die daartoe worden aangedragen. 
Om dat risico te vermijden wil ik in dit artikel het 
begrip `mis'daad of criminaliteit vervangen door het 
ruimere begrip onrechtmatige daad. Onder onrechtma-
tige daad valt 'misdaad' omdat dit immers onwetmatig 
gedrag is. Maar ook allerlei gedrag dat onbehoorlijk is 
volgens de huidige maatschappelijke normen maar 
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wat niet strafbaar is gesteld kan eronder vallen. Door 
het gebruik van de term onrechtmatige daad wordt 
dan ook meer ruimte toegekend aan de individuele 
belevingswereld van het slachtoffer, die immers iets 
als bedreiging of aantasting van de persoonlijke 
integriteit kan ervaren zonder dat dit is in te passen in 
het kader van de strafrechtelijke delictsomschrijving. 
(Hes en van Ringen, 1986) 

Onder de noemer aantasting van de persoonlijke 
integriteit en/of autonomie ga ik in dit artikel in op 
diverse vormen van seksueel geweld en discriminatie. 
De keuze voor behandeling van deze problematiek 
komt voort uit het verschijnsel dat in publieke 
discussies aanranding, verkrachting en seksuele 
mishandeling vaak als stereotiepe vormen van 
criminaliteit worden aangehaald ter legitimering van 
een strafrechtelijke aanpak.? Interessant is echter dat 
nu juist op dit gebied een snelle ontwikkeling 
plaatsvindt in de richting van meer gebruik van de 
civielrechtelijke rechtsgang als alternatief voor de 
strafrechtelijke. 3  Behandeling van deze problematiek 
onder de noemer aantasting van de persoonlijke 
integriteit en/of autonomie biedt als voordeel dat een 
ruimer probleemgebied in het vizier komt en dat 
vormen van seksueel geweld en de afhandeling 
daarvan vergeleken kunnen worden met andere 
vormen van aantasting van de persoonlijke integriteit 
en/of autonomie zoals discriminatie. 

Op het gebied van de discriminatie kan men 
eenzelfde `civiliserings'-tendens waarnemen. Wetsvoor-
stellen op beide terreinen met een civielrechtelijk hand-
havingsmodel zoals het ontwerp van een Wet Gelijke 
Behandeling Immigranten (gelijk geregeld, A. A. 
1984) en het Voorstel van wet tegen seksediscriminatie 
(Tweede Kamer, 1986-1987, kamerstuk 20065) sluiten 
op deze ontwikkeling aan. 

Tevens blijken er in de praktijk verschuivingen op 
te treden in het civiele (proces)recht waardoor 
bekende argumenten tegen het (alternatieve) gebruik 
van het civiele recht achterhaald raken. Dit geldt 
zowel voor het argument van de (te) individualiserende 
benadering in het civiele recht ten opzichte van de 
zogenaamde generaal preventieve en waardenexpres-
sieve functie (d'Anjou, 1983) van het strafrecht, als 
voor het argument dat ik eerder de `grote-broer-ge-
dachte' heb genoemd. (Hes, 1986) Het slachtoffer 
wordt hierbij voorgesteld als het (zwakke) kind dat de 
hulp van zijn grote broer (de overheid) inroept om 
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zijn belangen te behartigen en de tegenstander van 
zich af te houden. Het civiele recht zou dan in 
meerdere opzichten te veel van het slachtoffer en 
vooral de zwakkeren in de samenleving eisen omdat 
men verondersteld wordt zelf actief juridische stappen 
te ondernemen. Bij de problematiek van aantasting 
van de persoonlijke integriteit en/of autonomie gaat 
het nu juist vaak om problemen van zwakkere 
groepen in onze samenleving. Juist deze groepen en 
hun individuele leden blijken steeds vaker een beroep 
te doen op de civiele rechter. 

Welke ontwikkelingen doen zich voor in het civiele 
(proces)recht die het zo aantrekkelijk maken voor 
deze groepen en in hoeverre sluit de civiele procedure 
aan bij de belevingswereld van dergelijke groepen? In 
het volgende betoog maken we een onderscheid 
tussen: 
— de recente snelle ontwikkelingen binnen het civiele 
procesrecht waarin de kort geding-procedure steeds 
meer een zelfstandige rechtsgang wordt en een rimer 
toepassingsgebied krijgt, zoals de ontwikkeling van de 
straat- en contactverboden en de discriminatieverboden 
laat zien; 
— achtergronden en intenties van wetsvoorstellen met 
een civielrechtelijk handhavingskarakter; 
— kenmerken van de problematiek die steeds vaker 
aan de civiele en vooral de kort geding-rechter wordt 
voorgelegd; 
— voordelen van de civielrechtelijke rechtsgang boven 
de strafrechtelijke; 
— politieke reacties. In dat kader willen we kijken hoe 
het toch komt dat de civielrechtelijke benadering 
ondanks haar successen in de praktijk op duidelijke 
weerstanden stuit bij beleidsbepalende politici. 

Enkele belangrijke ontwikkelingen in het civiele 
(proces)recht 

Juist op het gebied van de aantasting van de 
persoonlijke integriteit en/of autonomie heeft zich in 
het civiel procesrecht een aantal zeer belangrijke 
ontwikkelingen voorgedaan. Er wordt op dit gebied, 
dat zich meestal tevens leent voor een strafrechtelijke 
afdoening, vaker een civielrechtelijke procedure en 
met name een kort geding-procedure aangespannen 
als middel om een einde te maken aan ontoelaatbare 
situaties. lnteressant is het om te zien dat zoals wij het 
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hier willen formuleren de kort geding-rechter respon-
sief reageert op de behoeften vanuit de samenleving 
op dit gebie& 

TerwijI rechters zich in de jaren zestig nog zeer 
terughoudend opstelden en de president van de 
Haarlemse rechtbank in 1963 nog oordeelde dat de 
kort geding-beslissing niet mocht 'prejudicieren' op de 
beslissing in de hoofdzaak (Schenk, 1987), verandert 
deze opstelling heel duidelijk in de jaren zeventig. Het 
kort geding verzelfstandigt en het zogenaamde 
`voorlopige' oordeel van de rechter blijkt in de 
praktijk steeds vaker definitief. (Boukema, 1979) De 
kort geding-rechter, daartoe gestimuleerd door 
veranderde behoeften en eisen vanuit de samenleving, 
`durft' meer en gaat zich ontwikkelen tot `vrederechter' 
of `blotevoetenrechter'. (Asser, 1984; Soetenhorst, 
1984; Hes 1985a) 

Bij een aantal belangrijke beslissingen zullen we 
hier even kort stilstaan om aan te geven langs welke 
lijnen deze ontwikkeling in de praktijk verloopt. 

De ontwikkeling van de straw- en contactverboden 

Reeds op 26 maart 1970 werd door de Haagse 
rechtbank in kort geding een vonnis gewezen dat een 
onrechtmatige inbreuk op iemands privacy en rust, in 
de vorm van zonder redelijke noodzaak herhaaldelijk 
iemand op opdringerige wijze benaderen door 
opbellen, observeren, naroepen, en naast hem gaan 
lopen, verbood met als sanctie of dwangsom Of 
lijfsdwang. De rechtbank stelde hier: `Zoals ieder 
ander heeft ook eiseres recht op privacy en rust, heeft 
zij recht en belang om in haar privesfeer te worden 
ontzien. Met privesfeer bedoelen wij niet slechts de 
feitelijke te begrenzen plaatsen waar ieder individu 
het recht heeft zich af te zonderen, doch ook de 
psychische leefruimte die men moet hebben om zich 
als mens te kunnen ontplooien. Eiseres moet — vooral 
thuis maar ook bij haar werk — de vrijheid hebben 
haar eigen koers te bepalen zonder dat anderen zich 
aan haar opdringen. In beginsel moet zijzelf kunnen 
uitmaken, of zij bereid is anderen te ontmoeten en 
met anderen in contact te treden en ook wie deze 
anderen zullen zijn'. (N.J. 1972, no. 165) 

Dit vonnis kan men beschouwen als een duidelijke 
voorloper van de latere straat- en contactverboden 
zoals die eerst in de jaren zeventig mondjesmaat door 
Blijf van Mijn Lijf-huizen tegen lastige (ex-)echtgenoten 
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werden gedist, maar die pas echt tot bloei kwamen 
begin jaren tachtig toen een werkgroep van feministi-
sche advocaten dit middel ging hanteren als een 
strategisch middel voor vrouwen om een einde te 
maken aan soms jarenlange en vergaande inbreuk op 
hun priveleven. Zij wilden hiermee de aandacht 
vestigen op het grote aantal vrouwen dat door de 
ex-man of ex-vriend bedreigd, mishandeld, hinderlijk 
gevolgd of opgebeld wordt. (Hes en Van Ringen, 
1986) 

Niet alleen is het aantal straat- en contactverboden 
vooral de laatste jaren mede onder invloed van de 
publiciteit die hieraan wordt besteeds toegenomen, 
vooral het toepassingsgebied van dergelijke verboden 
is onder invloed van de jurisprudentie en de vraag 
sterk verruimd. Het gaat hierbij niet meer alleen om 
ex-partner situaties waarbij er sprake is van een 
continue dreiging en een retie vrees voor onrechtmatig 
handelen in de toekomst, maar ook om situaties 
waarbij er sprake is van eenmalig geweld door een 
onbekende. De casus van 'de aanrander met de hond' 
is hier een heel duidelijk voorbeeld van. De kwestie is 
vooral erg interessant omdat in dat geval de Hoge 
Raad zich voor het eerst over de straat- en contactver-
boden heeft uitgelaten. (H.R. 24-5-1985, RvdW 1985, 
112) 

De president van de Amsterdamse rechtbank 
verruimde in zijn vonnis in die casus het schadebegrip 
en stelde: 'Na onrechtmatig en (geestelijk) schadetoe-
brengend gedrag kan een straatverbod worden gezien 
als poging tot herstel van de geleden schade, in het 
bijzonder door het tijdelijk creeren van een situatie 
waarin het slachtoffer zich verhoudingsgewijs veilig en 
afgeschermd weet'. (KG 1984, 336; Hes en van 
Ringen 1986) 

De Hoge Raad echter zocht het meer in een 
ruimere interpretatie van het begrip rale dreiging van 
onrechtmatig handelen als voorwaarde voor een 
toewijzing van een straatverbod. Volgens de Hoge 
Raad handelt iemand die een ander zoiets ernstigs 
heeft aangedaan als een aanranding reeds onrechtmatig 
als hij haar (het slachtoffer) niet probeert te vermijden. 
De dader moet na zo'n gebeurtenis actief moeite doen 
om uit de buurt van zijn slachtoffer te blijven. Doet hij 
dat niet dan is zijn gedrag onrechtmatig. Als op een of 
andere manier blijkt dat de dader tot zulk vermijdings-
gedrag niet bereid of in staat is, zal een straatverbod 
al gauw toewijsbaar zijn in zo'n situatie. Dat wil in 
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feite zeggen dat de dader moet aantonen dat hij het 
slachtoffer vermijdt en dat heeft weer duidelijk 
consequenties voor de bewijslast in dergelijke 
gevallen. 

Bij dezelfde casus van de aanrander met de hond is 
ook voor het eerst in dit soort gevallen door de 
rechtbank een schadevergoedingsbedrag toegekend 
van f 1500. Een zeer recente ontwikkeling op het 
gebied van seksueel geweld en kort geding-zaken 
betreft de garantie-aanvragen van twee eiseressen en 
hun advokaten bij het Feministisch Proefprocessen-
fonds Rechtenvrouw. Zij willen beiden een kort 
geding aanspannen tegen twee plegers van incest. Een 
van de advocaten, mevrouw Vosman, wil analoog aan 
het gewezen arrest van de Hoge Raad van 30 oktober 
1987 in kort geding een schadevergoeding eisen mede 
strekkende tot bevrediging van geschokte gevoelens 
(immateriele schade) als een vergoeding voor ernstige 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eiseres. 6  
De Hoge Raad stelde in het genoemde arrest dat het 
Hof zonder schending van enige rechtsregel heeft 
kunnen oordelen dat hier een snelle reactie in de 
vorm van toewijzing van een geldbedrag in kort 
geding tot beperking van de schade kan leiden. (NJB 
1987, afl. 41, blz. 1327 en 1328). Ook in een civielrech-
telijke bodemprocedure tegen een `verkrachter' is 
inmiddels een flunk bedrag aan schadevergoeding 
gedist en toegewezen. (Hageman, 1987) 7  

Samenvattend kunnen we zeggen dat de mogelijk-
heden die het civiele proces en met name het kort 
geding biedt aan vrouwen om een einde te maken aan 
diverse vormen van seksueel geweld, om bescherming 
te krijgen na een (eenmalige) aanranding of verkrach-
ting dan wel in de vorm van schadevergoeding een 
zekere genoegdoening te ontvangen, sterk zijn 
uitgebreid sinds het begin van de jaren zeventig. 
Zowel het structurele gebruik van het kort geding 
door de (feministische) advocaten als het responsief 
reageren van de meerderheid van de kort geding-rech-
ters 8  op behoeften uit de samenleving op het gebied 
van seksueel geweld vallen hierbij op. 

Discriminatieverboden 

In de hierboven besproken gevallen gaat het 
voornamelijk om situaties die we vangen onder de 
titel seksueel geweld. Ensink en Albach (1983) 
definieerden seksueel geweld als 'het schenden van de 
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lichamelijke integriteit en/of autonomic van een 
persoon welke schending betrekking heeft op de 
primaire en/of secundaire geslachtskenmerken van 
een persoon'. Het is interessant om deze definitie te 
vergelijken met de definitie die van Dijk en Gulden-
mund (1984) hanteren voor discriminatie: `elke vorm 
van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of 
voorkeur op grond van een persoonsgebonden 
groepskenmerk, die een uitsluiting of achterstelling in 
het genot of de uitoefening van rechten beoogt of ten 
gevolge kan hebben'. Als we `rechten' hier ruim 
interpreteren in de zin van de rechten zoals die zijn 
geformuleerd in de nieuwe Grondwet en het Verdrag 
van de rechten van de mens dan komen we al heel 
dicht in de buurt van het zelfbeschikkingsrecht waar 
het woord autonomie in de definitie van Ensink en 
Albach op doelt. Aantasting van dit zelfbeschikkings-
recht staat dan ook centraal in de problematiek van 
seksueel geweld evenals in die van discriminatie. Wat 
beide typen problemen eveneens gemeenschappelijk 
hebben is het feit dat deze aantasting verband houdt 
met de uiterlijke kenmerken van de betreffende 
minderheidsgroep, zoals geslacht of huidskleur maar 
bijvoorbeeld ook seksuele voorkeur. 9  

Het is dan ook niet zo verbazingwekkend om te 
zien dat ook op het gebied van discriminatie de kort 
geding-procedure als middel om aan dit probleem een 
einde te maken duidelijk aan populariteit gewonnen 
heeft, vooral in zaken waar het discriminatieverboden 
van de horeca en verboden tot verspreiding van 
discriminatoire pamfletten betreft. (Posse!, 1987) 

Belangrijke en opvallende verschuivingen zijn hier: 
— een verruiming van het toepassingsgebied van 
discriminatieverboden; van onwetmatig naar onrecht-
matig (Posse!, 1987, no. 40 en no. 122); 
— een versterking van de bewijsrechtelijke positie van 
het slachtoffer (eiser(es)); 
— de versterking van de positie van het slachtoffer 
door belangenorganisaties eerder en vaker ontvankelijk 
te verklaren in het kort geding. 

Enkele voorbeelden 

Reeds in juni 1980 (Possel, 1987, nr. 16) verklaarde 
de rechtbank te Zutphen de belangengroep Open 
Deur — een vereniging die zich ten doel stelt op te 
komen tegen alle vormen van discriminatie op grond 
van ras, huidskleur of etnische aflcomst in het 
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bijzonder in de horecasector — ontvankelijk in haar 
vordering tot een verbod de toegang tot een discobar 
te weigeren aan personen op grond van ras, dan wel 
huidskleur, dan wel het behoren tot een etnische 
minderheidsgroep. De rechtbank overweegt hierbij: 
'Nu zowel leden als niet-leden op 17 mei 1980 werden 
gediscrimineerd is het belang van de vereniging 
beschadigd en heeft de vereniging recht op herstel'. 
Bovendien werd bij dit vonnis het bewijs van discrimi-
natie geleverd door uitvoering van de zogenaamde 
praktijktest waarbij zowel blanken als niet blanken bij 
wijze van proef toegang vroegen tot de betreffende 
disco. 

Sindsdien blijkt de rechtspraak echter niet altijd 
aansluitend ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
een belangengroepering. Voor een succesvol procede-
ren blijft het aan te bevelen om niet alleen namens de 
belangengroepering maar ook altijd mede namens 
individuen te procederen. (Posse!, 1987, blz. XVI) 
Sinds het zogenaamde Overlandenarrest (HR 27 juni 
1986, RvdW 1986, 135) kan ook een belangengroepering 
die niet een specifiek eigen belang heeft maar zich 
blijkens haar statuten een algemeen belang aantrekt 
zoals het milieu, ontvankelijk zijn omdat bij gebreke 
van een dergelijke bundeling van belangen een 
efficiente rechtsbescherming tegen een dreigende 
aantasting van deze belangen niet onaanzienlijk zou 
kunnen worden bemoeilijkt. Deze uitspraak betekent 
niet alleen verruiming van de mogelijkheden van 
belangenorganisaties om te procederen, maar 
versterkt tevens de functie van het kort geding als 
collectief actiemiddel." 

De mogelijkheid van een meer structurele aanpak 
van een maatschappelijk probleem als discriminatie 
via de civiele rechter kwam ook aan de orde in het 
arrest Kaya tegen Pinderen. (HR 10 december 1982; 
Posse!, 1987 nr. 44) Hierbij ging het om discriminatie 
naar afkomst bij de toewijzing van woningen door een 
woningbouwvereniging. De Hoge Raad oordeelde 
hier dat uit statistisch materiaal een vermoeden van 
discriminatie kon worden afgeleid waardoor in feite 
een omkering van de bewijslast ontstaat, het zogenaam-
de 'prima facie' bewijs naar Amerikaans model. 

Hondius (1984) wijst er in zijn commentaar op dat 
hier voor het eerst in een civiele procedure sprake is 
van de erkenning dat discriminatie naar ras of 
aflcomst een structureel probleem is dat door de 
maatschappij als geheel zou moeten worden opgelost. 
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Volgens hem is er in deze zaak sprake van een 
combinatie van twee benaderingen, de zogenaamde 
'fair share approach on the general level by the 
reverse of the burden of proof by the court of appeal 
and the equal opportunity approach on the individual 
level, in the sense that the possibility of awarding 
immaterial damages and of allowing compensatory 
damages in the form of a claim to a dwelling are not 
only helpful to the individual plaintiff but also to the 
class to which he belongs, since the two remedies in 
the individual case may well be a deterrent against 
further discrimination'. Oftewel een gebod tot 
huisvesting als vorm van immateriele schadevergoeding 
is niet alleen effectief voor de individuele gediscrimi-
neerde in dit geval maar kan ook een generaal 
preventief effect hebben. Ook bij de straat- en 
contactverboden kwamen we deze 'structurele' kant 
reeds tegen. 

Con clusie 

Als we nu de discriminatieverboden vergelijken met 
de straat- en contactverboden bij seksueel geweld 
kunnen we vaststellen dat de toegankelijkheid zowel 
als het toepassingsgebied van het kort geding duidelijk 
is vergroot. Bij de discriminatieverboden is de positie 
van de eiser(es) versterkt zowel door het toelaten van 
belangengroepen, maar ook door toelating van 
statistisch en steekproefsgewijs verkregen bewijsmate-
riaal. Zowel bij de discriminatieverboden als de 
straat- en contactverboden constateerden we voor de 
eiser(es) mogelijkheden tot omkering van de bewijs-
last." 

In beide soorten verboden springt ook de positie 
van de belangenbehartiger(s) in het oog. Bij straat- en 
contactverboden zijn vooral feministische en sociale 
advocaten de belangenbehartigers bij uitstek, in 
discriminatiezaken de belangenorganisaties voor 
etnische of andere minderheden. Met name bij de 
straat- en contactverboden zien we tevens dat de 
mogelijkheden om immateriele schade vergoed te 
krijgen zijn verruimd. 

Tenslotte zien we bij beide typen verboden dat het 
kort geding steeds vaker wordt aangegrepen als 
(collectief) actiemiddel, als middel tot sociale 
verandering. Deze civielrechtelijke procedure 
overstijgt daarmee (mede dankzij de belangstelling 
van de media) de belangenbehartiging van individuele 
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slachtoffers. Een belangrijk argument tegen de 
civielrechtelijke rechtshandhaving als alternatief voor 
de strafrechtelijke als zou het bij deze benadering 
`slechts' om individuele belangen gaan, komt daarmee 
te vervallen. 

Achtergronden en intenties van twee wetsvoorstellen 

Twee wetsvoorstellen met een civielrechtelijk 
handhavingskarakter zijn naar mijn mening zeker in 
verband met ons onderwerp de moeite van behandeling 
waard. Dat zijn respectievelijk het ontwerp voor een 
Wet Gelijke Behandeling Immigranten door de 
Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken 
(1984 en Janssen 1986) en het Wetsontwerp tegen 
seksediscriminatie van de Tweede Kamerleden van 
Nieuwenhoven en Haas-Berger. (Tweede Kamer 
1986-1987, kamerstuknr. 20065) 

Deze twee wetsontwerpen bevatten een aantal 
gemeenschappelijke aspecten. In de eerste plaats is 
dat hun geschiedenis. De behoefte aan regelgeving in 
een algemene wet komt in beide gevallen voort uit een 
inventarisatierapport van onderscheidmakende 
wettelijke bepalingen. In het geval van het onderscheid 
tussen allochtonen en autochtonen ging het om een 
inventarisatierapport van het WODC dat verscheen 
onder de titel Minderheid-Minder recht? De onder-
zoekers Beune en Hessels (1983) concludeerden dat 
indien de overheid aan haar beleid van gelijkheid en 
gelijkwaardigheid van allochtonen en autochtonen 
gestalte wil geven, dit voor de wet- en regelgeving 
betekent dat het op de autochtone samenleving 
gerichte traditionele wetgevingsbeleid heroverweging 
verdient...' 

In het geval van onderscheidmakende wettelijke 
bepalingen naar sekse ging het om het rapport 'Anders 
geregeld' (1978). In het jaar daarvoor werd door de 
toenmalige Emancipatiecommissie een advies-Wet 
tegen seksediscriminatie uitgebracht. In dit advies 
worden verschillende voorbeelden van discriminatie 
op grond van geslacht, burgerlijke staat en homosek-
sualiteit genoemd. Vooral arbeid, onderwijs, dienstver-
lening en sociale voorzieningen worden als probleem-
gebieden aangeduid. De Emancipatiecommissie 
concludeert in haar eerdergenoemde advies, dat de 
bestrijding van seksediscriminatie in een aparte wet 
dient te worden geregeld en dat niet volstaan kan 
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worden met incidentele aanvulling/wijziging van 
bestaande wetgeving. (Tweede Kamer, 1986-1987, 
20065, blz. 2 en 3) Fen dergelijke motivering treft men 
ook aan bij de ontwerpers van het ontwerp voor een 
Wet Gelijke Behandeling Immigranten. 

De achtergrond van beide wetsontwerpen vormt 
dus in feite de discriminatie door de centrale overheid. 
Een Wet Gelijke Behandeling zou er dan in de eerste 
plaats toe moeten dienen dat diezelfde overheid zijn 
burgers zowel in incidentele wetgeving als in de 
praktijk gelijker gaat behandelen. (Art. 30 toelichting 

, van het wetsontwerp van Nieuwenhoven en Haas-Ber-
ger) De werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingen-
zaken spreekt over vier niveaus van onderscheid: 
a. ongelijkheid die expliciet voonvloeit uit de wet- en 
regelgeving van de centrale of de lagere overheid; 
b. ongelijkheid in de uitvoering van formeel neutrale 
wet- en regelgeving door de overheid; 
c. ongelijkheid door privaatrechtelijke organisaties en 
individuen, die hun contractsvrijheid ge- of misbruiken; 
d. ongelijkheid die het gevolg is van afwijkende 
sociaal-culturele omstandigheden. 
De vraag is nu, aldus de werkgroep, met welke 
(juridische) middelen deze vier verschillende niveaus 
kunnen worden aangepakt. Welke strategie werpt het 
meeste vruchten af? (Jansen, 1986) 

De beide ontwerpen hanteren een aantal gemeen-
schappelijke argumenten bij de strategische keuze 
voor een algemene wet met een civielrechtelijk 
handhavingskarakter: In de eerste plaats de reikwijdte 
van de wet, dat wil zeggen zowel van toepassing op 
een discriminerende overheid als op privaatrechtelijke 
organisaties en individuen. In de tweede plaats het 
feit dat vooral de overheid een geduchte legenspelee 
is voor de gediscrimineerde groep. Dat wil zeggen dat 
deze groep en de individuen die er deel van uitmaken 
juridische middelen in handen moeten krijgen om hun 
positie ten opzichte van juist die overheid te versterken. 
Een belangrijk middel daartoe is in Nederland zeker 
op dit moment het beroep op de civiele, maar ook 
administratieve rechter. Voorbeelden van dat soon 
procedures vinden we terug in het beroep dat op de 
civiele rechter wordt gedaan in bijstandszaken." (Hes 
en Hulsman, 1987) 

Tevens kiezen beide ontwerpen uitdrukkelijk voor 
de mogelijkheid dat belangenorganisaties het recht 
krijgen procedures aan te spannen in discriminatie-
zaken in navolging van de Wet Gelijke Behandeling 
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uit 1980 art. 3, lid 2 (Stbl. 1980 nr 86). Het Wetsontwerp 
tegen seksediscriminatie bevat bovendien bepalingen 
die de onderzoeks- en publikatiebevoegdheden van 
een Commissie Gelijke Behandeling regelen. Het 
derde gemeenschappelijke element van beide wetsont-
werpen is de achterliggende behoefte aan effectiviteit. 
Haas-Berger en Van Nieuwenhoven formuleren het 
zo: 'Het sluitstuk van de wetgeving betreffende de 
gelijke behandeling is de handhaving. In dit wets-
ontwerp is telkens getracht de handhaving zo gestalte 
te geven dat het effect ervan inderdaad gelijke 
behandeling is. Om die reden is niet gekozen voor 
handhaving via het strafrecht. Dan immers wordt 
diegene die onderscheid maakt mogelijk wel vervolgd 
en gestraft maar treedt nog geen gelijke behandeling 
in'. (blz. 18) 

Tenslotte wordt in de toelichting bij beide ontwerpen 
de hoop uitgesproken dat van een dergelijke algemene 
wet een zekere generaal preventieve werking uit zal 
gaan ten aanzien van ongelijke behandeling in de 
toekomst. (Zie ook de Roos, 1987, en Cortens 1984) 

Samenvattend kunnen we zeggen dat `grenzen' 
stellen en daarmee ook grenzen verleggen op het 
gebied van aantasting van de persoonlijke integriteit 
en/of autonomie van minderheden steeds vaker en 
duidelijker wordt toevertrouwd aan belangenorganisa-
ties of geengageerde rechtshelpers in combinatie met 
de civiele rechter. 

Kenmerken van de problematiek 

In dit artikel heb ik mij uitdrukkelijk beperkt tot 
aantasting van de persoonlijke integriteit en/of 
autonomie waarbij de aantasting verband houdt met 
bepaalde (uiterlijke) kenmerken zoals geslacht of 
huidskleur, maar ook seksuele voorkeur. Het gaat 
hierbij dus om problematiek van minderheden in het 
algemeen. Onze keuze voor deze problematiek vindt 
zijn grondslag onder meer in de stelling dat machts-
verschillen de kans op dergelijke gedragingen 
vergroten en ook `vanzelfsprekender' maken. (Komter 
1985) Bovendien zien we juist op dit gebied de laatste 
jaren een duidelijke verschuiving naar het meer 
gebruik maken dan wel `proclameren' van het civiele 
(proces)recht. (Haveman 1986 en 1987) Wij willen hier 
kort ingaan op de kenmerken van de problematiek 
zelf om deze verschuiving te verklaren vanuit de 
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maatschappelijke werkelijkheid waarin minderheids-
groepen verkeren. 

Onzekerheid over de eigen (rechts)positie en angst om 
met de problemen naar buiten te treden. 

Uit mijn onderzoek naar seksueel geweld door 
ex-partners Meek dat er een innerlijk groeiproces bij 
de vrouwelijke slachtoffers voor nodig was alvorens 
zij daadwerkelijk (juridische) ache durfden te 
ondernemen. (Hes, 1985) Eerst zochten zij de schuld 
vaak nog bij zichzelf en pas veel later zocht men hulp 
en tenslotte 'recht'. 

Aarzelingen en onzekerheden om met de problemen 
naar buiten te treden vindt men echter filet alleen bij 
deze groep vrouwen maar bij voorbeeld ook bij 
homofielen die worden bedreigd of mishandeld 
(Haveman, 1986, 1987) of bij etnische minderheden 
die worden gediscrimineerd (Biegel c.s., 1988). De 
structurele oorzaak moet worden gezocht in de 
(onderliggende) positie die deze groepen in een 
samenleving als de onze innemen. Orientatie op de 
blanke, heterofiele man als kostwinner en het blanke 
Nederlandse gezin als hoeksteen van de samenleving 
impliceert immers een ongelijke behandeling van 
vrouwen, homofielen en etnische of culturele minder-
heden. In die zin ligt iedere inbreuk die op de 
autonomie of de rechten van individuele leden van 
deze groepen worth gemaakt in het verlengde van de 
maatschappelijke status quo, is structureel en dus in 
zekere mate voorspelbaar. Een vergelijking dringt zich 
hier op. Hoewel in onze economie verdere aantasting 
van het milieu structured en voorspelbaar is reageren 
we toch `geschoke bij iedere nieuwe confrontatie met 
een milieuramp. Zo reageren we ook geschokt als we 
geconfronteerd worden met ernstige vormen van 
seksueel geweld, incest of discriminatie. Niemand wil 
graag geschokt worden, we hebben Jan ook de 
neiging de ogen te sluiten voor die 'vervelende' 
werkelijkheid, die de consequentie is van het normen-
en waardensysteem dat we impliciet als meerderheid 
aanvaarden. 

Ondertussen komt in zo'n situatie de `schuld' voor 
het choqueren van de omgeving te liggen, niet in 
eerste instantie bij degene die de pleger is van het 
seksueel geweld of de discriminatie, maar juist bij het 
slachtoffer dat met zijn of haar 'verhaal' in feite de 
zogenaamde rust van die meerderheid verstoort. En 
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iedere keer dat een slachtoffer met zijn of haar 
onaangename confrontaties naar buiten treedt, 
betekent dit een aanslag op die bestaande (rechts)- 
`orde'. 

Slachtoffers van seksueel geweld of discriminatie 
zullen dus ook heel wat weerstanden zowel in zich 
zelf (geinternaliseerde norm, angsten en dergelijke) 
maar ook en vooral van de buitenwereld moeten 
overwinnen om zich openlijk te kunnen verzetten 
tegen dergelijke gedragingen. Wanneer ze dit uiteinde-
lijk toch doen lopen ze het risico van querulantie, 
ruziezoekerij, of hysterisch en irrationeel gedrag te 
worden beschuldigd.P `Zwijgen' en/of verdringen van 
aangedaan leed is dan ook een veel voorkomende 
reactie van individuele leden van minderheidsgroepen, 
varierend van joden die terugkwamen uit de concen-
tratiekampen tot en met incestslachtoffers anno 1987. 
(Frenken en van Stolk 1987) 

Een dergelijke algemene attitude van 'het publiek' 
verklaart ook waarom strafrechtelijke stereotyperingen 
zoals aanranding, verkrachting, incest en dergelijke 
het zo goed doen. Men kan hierover vrijblijvend 
schande spreken en zijn goede wil tonen door te 
vinden dat verkrachters zouden moeten worden 
gecastreerd of opgesloten. Anders wordt het wanneer 
het fenomeen waarop in feite wordt gedoeld niet 
langer meer een `ver van mijn bed show' is maar 
integendeel zeer dichtbij, wanneer de eigen partner dit 
woord opeens zou gaan gebruiken omdat zij vindt dat 
haar man haar steeds op een heel oneigenlijke manier 
dwingt tot geslachtsgemeenschap. Alleen al het feit 
dat zij het woord verkrachting in de mond zou durven 
nemen zou welllicht voldoende reden zijn haar 
verwijten te maken, en haar positie in feite nog verder 
te ondergraven. Zo zal ook een Werkgever een 
werknemer verwijten maken als deze zou vinden dat 
de werkgever discrimineert en daarmee naar de 
rechter of een andere instantie loopt.' 4  

Angst voor repercussies, angst om nog verder te 
worden weggedrukt, angst niet serieus te worden 
genomen en onzekerheid over de eigen (rechts)positie, 
het zijn alle terechte en rale angsten en onzekerheden 
van minderheidsgroepen in dergelijke situaties. 

Behoefie aan `steun' en `erkenning' 

Waar slachtoffers van diverse vormen van seksueel 
geweld en discriminatie dan ook het meeste behoefte 
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aan hebben, is juist erkenning van hun problemen, 
emotionele steun en aanmoediging, het bijstaan met 
raad en daad, voorlichting over de diverse mogelijkhe-
den om (juridische) actie te ondernemen en in het 
algemeen aan vormen van interventie of ondersteuning 
die hun eigen weerbaarheid en kracht vergroten zodat 
ze de confrontatie met die ander en de afhandeling 
van de problemen beter aankunnen. Iedere derde 
persoon of instantie aan wier of wiens oordeel het 
slachtoffer belang hecht en in wie men vertrouwen 
stelt kan hierbij een grote rot spelen. Belangrijk is ook 
ondersteunend oordeel en ingrijpen van een derde die 
een zeker gezag heeft naar de andere partij toe, 
degene die de inbreuk gemaakt heeft. Die derde kan 
dan een chef op het werk zijn", een oom, maar ook 
een erkende (belangen)organisatie, een wijkagent, 
advocaat of rechter. (Hes, van Ringen, 1986) 

Het slachtoffer is meestal in dat soon gevallen 
effect-gericht, men wit het liefste dat het niet meer 
gebeurt, dat men gewoon weer zijn/haar eigen !even 
kan leiden zonder constante inbreuken daarop. Wat 
men in feite wit is `sociale verandering'. (Hes, I987a) 

De volgende elementen blijken dus van belang bij 
de keuze van een bepaalde vorm van interventie. 
(1) Flexibiliteit en clientgericht, de gediscrimineerde 
moet het gevoel krijgen dat hij/zij gehoord wordt en 
dat zijn/haar problemen serieus worden genomen. 
(2) Er moet sprake zijn van morele en concrete steun 
voor het slachtoffer. 
(3) Er moet een zekere mate van bescherming kunnen 
worden geboden. 
(4) Het slachtoffer moet vertrouwen kunnen hebben in 
de persoon of de autoriteit die zij/hij inroept. Liefst 
heeft hij of zij ook enig gezag ten opzichte van degene 
die de inbreuk maakte. 
(5) De interventie moet praktisch zijn, gericht op 
verandering en verbetering van de concrete situatie. 
Het zou echter goed zijn als er in zekere mate ook een 
`structurele' werking van uitging. 
(6) Het middel moet de zelfstandigheid en de weer-
baarheid van het slachtoffer vergroten (emanciperende 
werking). 

Voordelen van de civielrechtelijke procedure boven de 
strafrechtelijke 

Populariteit van het kort geding: een verklaring 
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Als we deze criteria in ogenschouw nemen is het 
niet zo vreemd dat het civielrechtelijk kort geding de 
laatste jaren juist in de genoemde gevallen van 
seksueel geweld en discriminatie populair is geworden. 
Het kort geding voldoet aan de gestelde criteria. Er is 
sprake van grote flexibiliteit en klantgerichtheid. Dit 
komt onder meer tot uiting in de manier waarop in 
het civiele recht wordt omgegaan met betekenisverle-
ning door de eiser(es) en aan het onderhandelingsas-
pect. (Hes en Hulsman, 1987) In principe wordt de eis 
van een eiser(es) in de achterliggende gevoelens 
serieus genomen, men staat niet bij voorbaat wantrou-
wend ten opzichte van die eis, maar tegelijkertijd 
wordt het niet `gek' gevonden wanneer om de een of 
andere reden de procedure halverwege wordt gestopt. 
(Hes en van Ringen, 1986) Het is tenslotte aan de 
eiser(es) om telkens opnieuw een keuze te maken: 
stap ik naar een advocaat, wil ik haar/hem vragen een 
waarschuwing te laten uitgaan, wit ik dat zij/hij een 
dagvaarding uitvaardigt, wit ik echt een kort geding 
beginnen, wit ik dat daar echt een vonnis uit voortvloeit 
of bijvoorbeeld liever een schikking of een aanhouding 
enzovoort. En telkens kan de volgende stap in een 
procedure worden gehanteerd als middel ter verbete-
ring van de eigen onderhandelingspositie. Enerzijds 
laat een dergelijke procedure zeer veel ruimte voor 
individualisering en eigen invulling van de partijen 
zowel van het begrip onrechtmatig als van de gewenste 
benadering in dat specifieke geval, anderzijds wordt 
de procedure daardoor niet veel ingewikkelder zoals 
wet met veel juridische regelgeving het geval is 
wanneer er wordt geIndividualiseerd. Bovendien lijkt 
`individualisering' zoals we hebben gezien hier zeer 
goed te kunnen worden gecombineerd met `structurele' 
effecten. 

In de praktijk blijken veel kort gedingen die worden 
aangespannen in seksueel-geweldzaken of discrimina-
tiezaken zowel moreel als praktisch ondersteunend te 
werken. Het engagement en de steun van de gekozen 
advocaat spelen hierbij een rot, evenals het feit dat dit 
soort gedingen vaak worden gehonoreerd; het 
succespercentage is relatief hoog. (Bazuin-Inpijn, 
1987) Morele steun wordt dan gevonden in de 
uitspraak of het type (corrigerende) interventie van 
een autoriteit als een rechter die in de ogen van de 
eiser(es) haar behoefte aan een eigen leven tot een 
gerechtvaardigde claim maakt. 

Het feit dat een rechter een uitspraak doet of zijn 
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gezag gebruikt om de gedaagde ervan te overtuigen 
dat hij uit de buun van eiseres moet blijven, biedt een 
zekere vorm van bescherming in combinatie met het 
vonnis van bij voorbeeld een straatverbod, gecombi-
neerd met eel' of meerdere dwangmiddelen bij 
overschrijding. Maar ook kan aanhouding van een 
kort geding als stok achter de deur beschermend 
werken. (lies, Van Ringen, 1986) 

Belangrijk is ook dat men vertrouwen heeft in de 
`autoriteie die men benadert. flat begint al met de 
advocaat die men advies vraagt. De vrouwen die ik 
interviewde hadden doorgaans een advocate die zich 
speciaal voor dit soon zaken inzette, zelf zeer 
gemotiveerd was en de vrouw veel steun bood, maar 
dat geldt ook voor een rechter. Juist bij minderheden-
problematiek is het belangrijk dat men van te voren 
het gevoel heeft dat men een 'faire' kans krijgt en dat 
de rechter op zijn minst niet ook zelf bevooroordeeld 
is en/of discrimineen. In het algemeen zal ook hier 
weer het hoge succespercentage bemoedigend werken. 

Het middel van het kort geding is vooral praktisch 
gericht op het beeindigen van de problematische 
situatie, het straat- en contactverbod, het verbod om 
iemand nog langer te discrimineren, het gebod om 
iemand alsnog te huisvesten; het biedt de mogelijkheid 
om vooral snel een situatie te doen veranderen. Biegel 
c.s. stellen als voordeel `dat het kort geding sneller 
een uitspraak oplevert dan het strafrecht en de 
mogelijkheid biedt van op de situatie toegesneden 
sancties' (blz. 146). Daarnaast heeft het zoals we 
gezien hebben ook een duidelijke `structurele' functie 
gekregen als collectief actiemiddel en middel tot 
`sociale verandering'. (Asscher, 1987) Daarbij blijkt 
het kort geding in gevallen van seksueel geweld een 
weerbaarheidsvergrotend effect te hebben, het 
slachtoffer voelde zich in het algemeen duidelijk 
gesterkt door de procedure en daarmee alleen al werd 
haar zelfstandigheid bevorderd. Er lijkt alle reden om 
aan te nemen dat ditzelfde effect ook aanwezig zal 
zijn bij andere minderheidsgroepen. 

De strafrechtelijke reactie 

— De overheid als tegenspeler 
Wanneer we nu de strafrechtelijke reactie vergelijken 

met de civielrechtelijke benadering bij een kort 
geding-procedure valt het volgende op: minderheids-
groepen, of het nu om vrouwen of meisjes als 
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slachtoffers van seksueel geweld en incest gaat, of om 
homofielen als slachtoffers van geweld, etnische 
groepen als slachtoffers van discriminatie, om 
zigeuners, vluchtelingen, vreemdelingen, buitenlan-
ders, ze zullen altijd een grote aarzeling hebben om 
aangifte te doen van dit soort strafbare feiten. Voor 
een deel is dit te verklaren uit de negatieve aspecten 
die verbonden zijn aan de slachtofferrol, zoals het 
gevoel te hebben gefaald en het risico dat men het 
stempel van lastpost krijgt opgelegd. (Biegel c.s. 1987, 
blz. 20, zie ook inleiding) Wanneer er dan bovendien 
een duidelijk risico is dat het slachtoffer zelf de schuld 
in de schoenen geschoven krijgt door functionarissen 
die eventuele klachten afhandelen en meer gelijkenis 
vertonen met de dader dan met het slachtoffer, is het 
niet meer zo verwonderlijk dat strafrechtelijke 
instanties zo weinig klachten over discriminatie en 
verkrachting te verwerken krijgen. (Crowe, 1978; 
Biegel c.s., 1987) 

Terwijl de overheid in het strafrechtelijk model in 
naam optreedt als representant van de samenleving, 
dus ook van het slachtoffer, zullen minderheidsgroepen 
dat gevoel in de praktijk helemaal niet hebben. Die 
overheid is voor hen immers eerder een geduchte 
tegenspeler zoals we al eerder hebben gezien. 
Diezelfde overheid maakt middels haar regelgeving en 
uitvoerende ambtenaren zelf regelmatig inbreuk op 
het zelfbeschikkingsrecht van deze minderheidsgroe-
pen.' 6  en er is dus geen enkele reden waarom juist de 
overheid als zodanig meer zou moeten worden 
vertrouwd dan de `eigen' belangenorganisatie, 
integendeel. Het is een logisch gevolg van de inmiddels 
gegroeide machtsafstand tussen overheid en burger in 
het algemeen (Schuyt, 1976) maar zeker tussen 
overheid en leden van minderheidsgroepen dat deze 
groepen en leden ervan zichzelf organiseren en helpen 
en hun steun zoeken bij zogenaamde 'countervailing 
powers'. 

— ,Belevingsaspecten 
In onze inleiding op dit artikel hebben we er reeds 

op gewezen dat door het gebruik van het begrip 
onrechtmatige daad in het civiele recht meer ruimte 
wordt toegekend aan de individuele belevingswereld 
van het slachtoffer dan in het strafrecht waar het erom 
gaat dat een bepaalde `mis'daad voldoet aan de 
elementen van de delictsomschrijving. 

Zo stellen Biegel c.s., 1987 (blz. 139): Neel potentiele 
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klachten vallen af of worden niet eens ingediend, 
omdat de situaties waarop ze betrekking hebben niet 
als discriminatie worden herkend of gedefinieerd. 
Daarnaast valt een groot aantal klachten af, omdat 
weliswaar bij de klager en de organisaties die de 
klacht behandelen de overtuiging van discriminatie 
bestaat, maar deze niet kan worden bewezen.' 
Hetzelfde geldt ook voor de andere gebieden van 
aantasting van de persoonlijke integriteit en/of 
autonomie. De kans dat in het civiele recht de 
(aan)klacht serieus wordt genomen is dan ook veel 
groter. Bovendien maakt het strafrecht in de praktijk 
in tegenstelling tot het civiele recht een duidelijk 
onderscheid tussen privesfeer en publieke sfeer. 

Het ernstcriterium zoals dat in het strafrecht wordt 
gehanteerd dat wil zeggen hoe 'publieker' des te 
ernstiger en des te meer reden om strafrechtelijk 'in te 
grijpen', zal niet overeenkomen met het gevoel van 
degenen die slachtoffers zijn van seksueel geweld of 
discriminatie. Deze vormen van aantasting van de 
autonomie van een persoon komen immers juist vaak 
voor tussen min of meer bekenden, in werksituaties of 
privesituaties en zijn dan 'extra' schokkend. (V.d. 
Ploeg c.s., 1985) Een uitzondering kan wellicht 
worden gemaakt tegen het geweld dat tegen homofielen 
wordt gebruikt wat zich vaak zal afspelen op openbare 
plaatsen waar men elkaar ontmoet. 

Maar met name deze slachtoffers hebben vaak alle 
reden om juist niet met hun verhaal naar de politie te 
gaan. Wanneer er toch aangifte wordt gedaan door 
leden van minderheden of hun representanten heeft 
dat vaak een speciale betekenis, zoals een signaal 
afgeven aan de buitenwereld. De aangifte kan ook 
worden gezien als stok achter de deur of onderhande-
lingsmiddel ter verbetering van de eigen positie of als 
teken (tegenover de ander) dat men een dergelijk 
gedrag van de ander niet 	'Velen stappen ook 
naar de politie in de hoop dat die eenvoudigweg een 
eind aan een onhoudbare situatie kan maken.' (Biegel 
c.s., blz. 140) Een dergelijke betekenis van de aangifte 
wordt in de typisch strafrechtelijke benadering niet als 
zodanig begrepen, een aangifte wordt opgevat als een 
verzoek om de dader te vervolgen." Wat precies de 
bedoeling is van deze specifieke aangeefster of 
aangever wordt niet per geval geinventariseerd, laat 
staan gehonoreerd (zie ook Hogenhuis, 1983). 
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— Net strafrecht en de `rnedeschuld' van het slachtoffer 
Terwijl in het civiele (proces)recht de vraag centraal 

staat `wat wil de eiser(es) en is die eis gerechtvaardigd?' 
en het daarbij zaak is voor de eiser(es) om zijn/haar 
zaak voor de rechter zo sterk en aannemelijk mogelijk 
te maken' 8 , gaat het er in het strafrecht juist om of het 
eventueel strafbare feit de dader wel kan worden 
toegerekend en in hoeverre. Wanneer men zowel in de 
voorfase van het strafproces als tijdens dit proces van 
justitiele zijde een vermoeden van medeschuld van het 
slachtoffer krijgt, en dat kan bijvoorbeeld in persoon-
lijke relaties al gauw het geval zijn, zal men zich 
terughoudend opstellen. Volgens Biegel c.s. is de 
politie bijvoorbeeld in dergelijke voortdurende 
persoonlijke relaties juist vanwege die reden weinig 
geneigd om de situatie als discriminatie te bestempelen. 
Tijdens het strafproces zal met het oog op de eventuele 
straf(maat) de advocaat van de verdachte altijd 
proberen het door het slachtoffer aangebrachte en 
door de Officier van Justitie overgenomen feit te 
minimaliseren. Daartoe kan hij wijzen op zogenaamde 
verzachtende omstandigheden: hij kon er niets aan 
doen want hij is vroeger zelf zo vaak misbruikt, het 
was eigenlijk geen verkrachting of aanranding want 
de man verkeerde in de veronderstelling dat de vrouw 
het goed vond, omdat ze immers geen nee zei. 

Op deze wijze kan voor het slachtoffer maar ook 
voor de dader zelf tijdens de strafzittingen een 
`vergoelijkend' beeld ontstaan. Het accent komt niet te 
liggen op het leed wat de dader het slachtoffer heeft 
aangedaan en hoe hij dit eventueel zou kunnen 
goedmaken. Het accent komt te liggen op `vergoelijking' 
van de daad en de dader. Tegelijkertijd met deze 
vergoelijking wordt de positie van het slachtoffer ook 
kwestieus gesteld. `Als ze zich niet zo laat over straat 
had begeven, was hij wellicht niet in de verleiding 
gekomen' is hiervan een bekend voorbeeld. 

Door het slachtoffer te betrekken in de schuldvraag, 
door haar een portie schuld te geven, vermindert die 
van de dader. In dat verband is het strafrecht ook we! 
een 'zero sum game' genoemd. (Leslie Sebba, 1985; 
Hes en Van Ringen, 1986, blz. 60, 61) Vooral het feit 
dat de verdediging van de dader er in het kader van 
strafvermindering op uit zal zijn om het slachtoffer in 
een kritisch daglicht te plaatsen sluit aan bij de toch al 
bestaande angsten en onzekerheden van het slachtoffer 
in de situaties waarover wij spraken. Nog meer angst 
en onzekerheid, woede of schuldgevoel kan dan heel 
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gemakkelijk het gevolg zijn. (Hes, 1985 11). Het zijn 
dan ook naar onze mening niet zozeer de advocaten 
die verkrachters verdedigen waar de Vereniging voor 
de Sociale Advokatuur in Amsterdam zich tegen keert 
maar het strafrechtsysteem zelf met zijn slachtoffer/ 
dader dichotomie.' 9  

Samenvattend kunnen we zeggen dat er een aantal 
factoren is dat in gevallen van aantasting van de 
persoonlijke integriteit en/of autonomie van minder-
heidsgroepen de populariteit van de civielrechtelijke 
en vooral de kort geding-procedure en van regelgeving 
met een civielrechtelijk handhavingskarakter verklaart. 
Vanuit onder meer het besef dat de overheid zelf een 
geducht tegenspeler is en zichzelf veelvuldig schuldig 
maakt aan het gedrag waartegen men zich keert, zoekt 
men naar (juridische) middelen die buiten die 
overheid om kunnen dienen als 'countervailing 
power'. 

Men zoekt zijn heil dan logischerwijze bij anderen, 
personen of organisaties die men (in tegenstelling tot 
die overheid) wel kan vertrouwen, waar men met 
waarschijnlijk succes een beroep op kan doen en die 
over een zeker gezag beschikken. Men zoekt immers 
in dergelijke benarde situaties naar steun en wil 
daarbij vooral serieus genomen worden. Belangrijk is 
dan ook flexibiliteit en klantgerichtheid, er moet 
voldoende ruimte zijn voor de eigen belevingsaspecten. 

Len combinatie van (gelijke behandelings)commis-
sies met vergaande bevoegdheden zoals in Amerika 
(Groenendijk, 1986) dan wel belangenorganisaties met 
procedeerbevoegdheid dan we! geengageerde 
(rechts)helpers in combinatie met snelle, effectieve, 
niet te dure en ingewikkelde procedures lijkt dan veel 
meer uitkomst te bieden dan het starre strafrechtsys-
teem en het strafproces dat weinig anders doet dan 
mythes in stand houden en frustraties creeren. 
(Hulsman, 1986; Hulsman 1987) 

Politieke' reacties 

Het terugtreden van de overheid en de mars 'voor-
waarts' van het strafrecht 

Privatisering, het `terustreden van de overheid', de 
`zorgzame of verantwoordelijke samenleving', het zijn 
allemaal stuk voor stuk verwoordingen van de 
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`politieke' wens om de burgers en hun organisatie zelf 
weer meer verantwoordelijkheid te geven. De overheid 
kan niet al hun problemen oplossen, burgers zullen 
dus minder moeten vragen en vergen van die overheid 
in de jaren tachtig. Ligt het dan niet geheel in het 
verlengde van die wens om ook op het gebied van 
criminele politiek `om te buigen'? Minder gevangenis-
sen, minder staatsbemoeienis, minder strafrecht en 
meer `civilisering' van strafbaar gesteld gedrag? In het 
civiele recht heeft de burger immers veel meer te 
zeggen over zijn of haar conflictoplossing, de onder-
handeling maakt veel meer deel uit van de civielrech-
telijke procedure en in het algemeen kan gezegd 
worden dat het beroep dat op overheidsdienaren 
wordt gedaan veel geringer is dan in het strafrecht. 

Zou men op basis hiervan niet moeten verwachten 
dat de huidige trend om meer gevallen die anders in 
het straf(proces)recht zouden belanden civielrechtelijk 
af te doen met gejubel en gejuich zou worden 
ontvangen in de politieke arena? Het Wetsontwerp 
van Haas Berger en Van Nieuwenhoven, maar ook de 
tendens in het rapport Schuivende Panelen van de 
Commissie Programmatische Vernieuwingen van de 
Partij van de Arbeid (1987) wijzen, zij het bescheiden, 
in die richting. Zo wijst het genoemde rapport erop 
`dat antidiscriminatie te gewichtig is om aan overheid 
en overheidsgeweld alleen over te laten' en 'dm 
voorzover het recht daartoe kan bijdragen straf 
waarschijnlijk minder effectief werkt dan het beroep 
op de burgerlijke en administratieve rechter'. In het 
algemeen moet worden overwogen, aldus dit rapport, 
in hoeverre negatieve strafsancties in wetgeving 
zouden kunnen worden vervangen door meer 
positieve sancties die naleving (economisch) voordelig 
maken. 

Bij het huidige kabinet echter is het strafrecht weer 
bijzonder populair geworden en lijkt inmiddels zijn 
aloude positie als 'ultimatum remedium' te hebben 
verwisseld voor die van `primus inter pares' onder de 
handhavingsmechanismen. Reacties van dit kabinet 
zijn dan ook bepaald negatief te noemen." Hierbij 
speelt in feite de vrees voor concurrentie van burgers 
en de (civiele) rechter, die in combinatie het gewelds-
monopolie van de staat zouden kunnen aantasten een 
cruciale rol. De angst dat taken van de overheid door 
de burgers zouden worden overgenomen, het vaste 
`geloor in het strafrecht en het graag alles in eigen 
`centrale' hand willen houden, onder de `eigen' 

Grenzen via het civiele recht 	 71 



controle gecombineerd met een gebrek aan vertrouwen 
in burgers en in de rechterlijke macht staan centraal in 
deze politiek/beleidsmatige discussies over de 
civielrechtelijke dan wel strafrechtelijke handhaving. 
(Hes, 1986) 

Tevens zijn juist die ministeriele argumenten 
flagrant in strijd met wat tegelijkertijd op andere 
gebieden als ideologie wordt beleden: terugtreden van 
diezelfde overheid. Het kenmerk van de huidige, zich 
ontwikkelende `handhavings'-staat is echter dat 
terugtreden van de overheid op gebieden van zorg en 
recht zeer wel gelijk op kan gaan met een meer 
repressief en controlegericht beleid waarbij het accent 
op de `plichtent kant van de burger en de `rechten' 
kant van de overheid kan komen te liggen. (lies, 1988) 
De centrale overheid krijgt daarmee de trekken van 
een paranolde directeur die de controle over zijn 
werknemers tot in de kleinste details in eigen hand wil 
houden maar wel tegelijkertijd roept dat diezelfde 
werknemers veel meer eigen initiatieven moeten 
nemen en hem niet voortdurend over van alles lastig 
moeten vallen. In het verlengde van een dergelijke 
politieke keus ligt het ook om stijging van het aantal 
aangiften toe te juichen als blijk van meer vertrouwen 
in justitie en de overheid en het aantal strafrechtelijke 
vervolgingen te doen toenemen, terwift anderzijds 
financiele drempels worden opgeworpen om met 
name civielrechtelijk te procederen. 2,  Beoordeling van 
de werkdruk van strafrechters pakt dan ook in die 
context geheel anders uit dan die van de civiele 
rechter. 22  

De roep om erkenning en gelijke behandeling door 
het strafrecht 

Een bekend argument in publieke discussies over al 
dan niet strafrechtelijke vormen van afdoening is de 
verwijzing naar de roep van bijvoorbeeld een deel van 
de vrouwenbeweging om alle aanranders en verkrach-
ters in de toekomst op te sluiten. De aanrander met de 
hond-casus is wat dat betreft illustratief. De onzorg-
vuldigheid waarmee justitie in die zaak opereerde was 
voor georganiseerde vrouwengroepen een reden om 
hiertegen te hoop te !open en in het algemeen te eisen 
dat justitie dit soort problemen en daarmee ook de 
vrouwelijke slachtoffers serieus nam. Wat vrouwengroe-
pen steekt is de ongelijke behandeling in het strafrecht. 
lemand met een paar kleine diefstalletjes.zetten ze 
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wel vast en zo'n aanrander laten ze lopen.'" Een 
dergelijke behoefte aan gelijke behandeling (ook) door 
justitie is niet alleen exemplarisch voor vrouwengroe-
pen maar ook voor andere sociale bewegingen en 
minderheden. (Hes, 1987a) Inherent aan het functio-
neren van het strafrechtsysteem is echter de prioriteits-
bepaling door justitie zelf. De centrale overheid en in 
het verlengde het OM en de politic hebben hun eigen 
belangen en hun eigen `klantenkring', die veelal juist 
uit minderheidsgroepen wordt gerecruteerd. (Zie 
bijvoorbeeld Leyten, 1984) De inspraak van het 
slachtoffer dan wel zijn of haar belangenorganisaties 
zal altijd binnen dit systeem uiterst beperkt (kunnen) 
blijven. (Hes, van Ringen, 1986; Hes en Hulsman, 
1987) 

De behoefie aan morele aficeuring en generale 
preven tie 

Het strafrecht wordt soms ook vanuit minderheids-
groepen verdedigd met een beroep op de zogenaamde 
waardenproclamerende functie van het strafrecht. 
Wanneer men echter meer precies kijkt naar wat het 
strafproces (en in het verlengde daarvan de media) 
met daders doet, dan is dat vooral allocatie van het 
kwaad in een persoon, de 'crimineel' waardoor de rest 
van de mensheid weer `gezuiverd' wordt van schuld. 
Men kan weer rustig slapen want die ene 'enge' 
verkrachter uit de bosjes is gepakt. Daartegenover 
staat het kort geding waarvan we hebben gezien dat 
het (mede gezien de grote aandacht die aan een 
dergelijke zaak wordt gegeven in de media) steeds 
meer begint te fungeren als een vorm van collectieve 
of sociale actie en als een middel tot sociale verande-
ring. Het is ook interessant om te zien dat zowel de 
verdediging van h.st Wetsontwerp Gelijke Behandeling 
Immigranten als dat tegen seksediscriminatie een 
verwijzing bevatten naar juist die zogenaamde 
`waardenproclamerende' functie. In beide gevallen 
hoopt en verwacht men dat de regelgeving er mede 
toe bij zal dragen dat er een afname zal volgen van de 
ongelijke behandeling. 

In de honderd jaar dat ons Wetboek van Strafrecht 
bestaat hebben er ook zeer veel ingrijpende verande-
ringen in de samenleving plaatsgehad en dat betekent 
behalve een totaal ander functioneren van de overheid 
(Derksen en Hes, 1987) ook heel andere middelen om 
normen en waarden uit en over te dragen en uiting te 
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Noten 

74 

geven aan bepaalde vormen van morele afkeuring. De 
belangrijkste rot is hierbij inmiddels weggelegd voor 
de media. En de toegankelijkheid van het kort geding 
voor de media doet zeker niet onder voor die van het 
strafrecht. 

Waar het minderheidsgroepen en hun leden om 
gaat is dat ze igehoord' en 'begrepen' worden, dat ze 
middelen in handen krijgen om hun positie te 
verbeteren, dat hun autonomie en keuzevrijheid wordt 
vergroot in plaats van (constant) aangetast. Waar het 
uiteindelijk om gaat is vermindering van machtsver-
schillen en machtsafstand, verandering van maatschap-
pelijke structuren zodat aantasting van persoonlijke 
integriteit en autonomie niet langer vanzelfsprekend 
is. 

En waar men ook kijkt, verharding van het straf-
rechtklimaat kon nimmer in verband worden gebracht 
met verbetering van de positie van minderheden, 
integendeel. In de publieke discussie over de al of niet 
strafrechtelijke benadering van criminaliteit wordt 
nog steeds aan het strafrecht een ibeschermende' 
functie toegekend, juist ten opzichte van de machte-
lozen. Des te interessanter is het om te zien dat die 
zogenaamde machtelozen zelf hun heil en (rechts)be-
scherming meer en meer en met succes bij de civiele 
rechter zoeken. De huidige ontwikkeling waarbij door 
dergelijke `zwakke' groepen meer naar het civiele 
recht wordt gegrepen moet worden gezien als een 
belangrijke poging om op eigen kracht en met ter 
beschikking staande juridische middelen tegen 
flagrante inbreuken op de persoonlijke integriteit 
en/of autonomie, ook van de overheid, op te komen. 
Het kan niet `eigentijdser'. 

Dit is ook de benadering, die 
worth gehanteerd in het Report on 
Decriminalisation, European 
Committee on Crime Problems, 
Straatsburg 1980. Dit rapport en 
de benadering die het voorstaat is 
een belangrijke bron van inspiratie 
geweest voor het abolitionistisch 
project, dat ik hierboven noemde 
en waarvan het onderdeel 'civilise-
ring' deel uitmaakte. 

Heel illustratief is in dit 

verband de rot die de casus van de 
aanrander met de bond speelde in 
de publieke discussie als legitimatie 
van de strafrechtelijke aanpak. 
Des te interessanter omdat juist in 
dat geval een van de slachtoffers 
uit onvrede over de strafrechtelijke 
afbandeling een kort geding-proce-
dure tegen de dader had aange-
spannen. Zie Isarin, 1985 en lies, 
1986. 
' Zie overigens voor de civielrech-
telijke benadering van milieudelic-
ten: Aalders, 1987, voor de 
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civielrechtelijke benadering van 	wegens ongewenste intimiteiten: 
verkeersdelicten: Corstens, 1984 	Ktr. Arnhem 21-3-1984 repr. nr . 
en voor met name de civielrechte- 3775/1983, Nemesis, jaarg. 1, no. 
lijke benadering van economische 1, september 1984, p. 38. 
delicten: De Roos, 1987. 	8  Zie voor de verschillen in 
4  Reeds in maart 1984 constateer- benadering tussen de diverse kort 
de Bijlsma (afdeling rechtssociolo- geding-rechters in de diverse 
gie RU Leiden) in NRC Handels- arrondissementen: Bijlsma en 
blad dat de president van de 	Tjoen Tak Sen, 1987. 
rechtbank `bezemwagen wordt van 9  Zo zijn degenen met een andere 
het strafrecht'. `Gezamenlijk en in seksuele voorkeur vaak het 
vereniging knabbelen de burger(s) slachtoffer van zowel seksueel 
enerzijds en de President van de 	geweld als discriminatie. Zie 
Rechtbank anderzijds aan de 	verder Haveman, 1986 en 1987, en 
positie van de monopolist van het Haveman en Van der !Croon, 1987. 
strafrecht: het Openbaar Ministe- 	'° Dit arrest opent, aldus Asscher 
rie' aldus Bijlsma. Zie ook de 	in een interview in Nemesis, 1986, 
verdere publikaties van Bijlsma, S. nr. 6, de mogelijkheid dat een 
T. J. en K. G. Tjoen Tak Sen. 	veelheid van slachtoffers die elk 
(1984 2x). Zie hiervoor ook: 	een te gering belang hebben, zoals 
Bazuin-Inpijn, 1987. 	 bij de Thuiswerkkoning', als 
' De aandacht die de straat- 	collectiviteit een proces beginnen. 
verboden in de media krijgen en 	Ook als individuele slachtoffers 
kregen is duidelijk groter dan men liever niet uit de anonimiteit 
op grond van de feitelijke aantallen treden uit vrees voor nieuwe 
zou vermoeden, zie Bijlsma en 	agressie zouden ze nu gepresen- 
Tjoen Tak Sen, 1984 en 1986. Dit 	teerd door een organisatie een 
heeft waarschijnlijk te maken met proces kunnen beginnen. Hij 
de grote toegankelijkheid voor de noemt het geval van een keurings-
pers van het kort geding in het 	arts die ontucht pleegde met zijn 
algemeen. 	 0 keurlingen. Wanneer Asscher 
6  Ten tijde van het schrijven van gelijk krijgt komt een van de 
dit artikel moest nog een voorlopig belangrijkste beperkingen van het 
getuigenverhoor in deze zaak 	civiele (proces)recht als alternatief 
plaatsvinden. Deze zaak is daarom voor de strafrechtelijke benadering 
ook zo interessant omdat het er 	te vervallen, namelijk de al of niet 
hierbij om gaat of de civiele 	individualiseerbaarheid van het 
rechter op basis van een dergelijk slachtofferbelang. De Roos spreekt 
getuigenverhoor en de verklaring in dat verband over de 'victimless 
van twee getuigendeskundigen een crimes': de schade is verspreid 
zgn. 'prima facie' bewijs wil 	over een zo groot aantal slachtoffers 
aannemen, waarbij een soon 	dat zij moeilijk individualiseerbaar 
omkering van de bewijslast 	is. (De Roos, 1987, p. 63; Corstens, 
ontstaat. Zie voor het 'prima facie' 1984) 
bewijs in de zaak Kaya tegen 	" Hier is overigens duidelijk 
Binderen verderop in dit artikel 	sprake van een recente ontwikke- 
onder discriminatieverboden 	ling die nog in de rechtspraktijk 
(Hondius, 1984). 	 verder zal moeten worden geexplo- 
7  Inmiddels is wel reeds hoger 	reerd om tot definitieve conclusies 
beroep tegen dit vonnis aangete- 	te kunnen leiden. 
kend. Zie overigens ook voor 	12  Zie b.v. de `Leeuwarder zaak'. 
schadevergoeding bij ontbinding 	Het ging hierbij om een civiele 
van een arbeidsovereenkomst 	procedure, waarin de Rechtbank 
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te Leeuwarden op 31-1-1985 
oordeelde dat een samenwonende 
man en vrouw op civielrechtelijke 
gronden niet gehouden zijn in 
elkaars levensonderhoud te 
voorzien. Passchier, 1985, spreekt 
in dat verband over `de controle 
van de overheid die doordringt tot 
in de intiemste facetten van het 
leven van vrouwen'. (Zie ook H. 
Verrijn Stuart, 1986 over de 
'Edaun' zaak en de conclusie van 
Leyten, 1986) 

Zie ook J. 3. M. van Dijk in 
zijn Inleiding op het Congres van 
de Nederlandse Vereniging voor 
criminologen, 10 april 1987. Het 
verschil tussen zijn analyse en de 

mijne is echter dat hij het 'blaming 
the victim' verschijnsel vooral 
psychologisch verklaart vanuit de 
angst van de omgeving om zelf 
eventueel slachtoffer te worden. 

Een dergelijke ervaring 
hadden by. medewerkers van het 
landelijk Buro Racismebestrijding. 
Het feit dat een werknemer naar 
hun organisatie was toegegaan 
werd aangegrepen om hem in een 
juridische procedure het etiket van 
querulant of lastpak te geven. 

Dit voorbeeld is afkomstig uit 
de praktijk van het Landelijk Buro 
Racismebestrijding. De chef in 
kwestie had iemand ontslagen die 
een collega werknemer discrimi-
neerde. Een dergelijk ingrijpen 
kan zeer normstellend werken 
tegenover de andere werknemers 
op de afdeling. 
' 9  Zie noot 12. Zie ook Biegel 
c.s., 1987, p. 97 'Van alle klachten 
die over discriminatie bij interme-
diaire organisaties binnen komen 
betrof 12% (relatief veel) optreden 
van politiefunctionarissen zelf. 
Zie ook over het vergrote risico 
van culturele minderheden om zelf 
het slachtoffer te worden van 
foutieve geweldsaanwendingen 
door de politic Groeneweg en 
Wagenaar, 1987. Het gaat bij dit 
laatste dus om aantasting van de 

lichamelijke integriteit door 
overheidsdienaren. 

Significant is in dit verband de 
rede van minister Korthals Altes 
bij ingebruikneming van het 
vernieuwde Assense Rechtbankge-
bouw (Ned. Sten. 29, september 
1987) waarin hij crop aandringt 
dat aangifte van de burger ook tot 
daadwerkelijke vervolging leidt. 
' 8  Zie over de bewijsrechtelijke 
verschillen tussen het civiel- en het 
strafprocesrecht en de verschillen-
de posities van de rechter in dat 
verband Reintjes, 1980. 
' 9  Hierover sprak Reno van 
Swaaningen tijdens het Congres 
van de NVK, april 1987, zie ook 
Hes, NJB, p. 699 e.v. 
" Jansen, 1986, zie ook W. J. 
Borgerhoff Mulder, 1987: De 
reactie van de minister van 
Landbouw en Visserij op een 
Wetsontwerp tezondheids- en 
Welzijnswet voor dieren' dat 
evenals de door zijn hierboven 
besproken ontworpen belangenor-
ganisaties de bevoegdheid geeft 
om bepalingen van de wet via 
civielrechtelijke wet te handhaven 

,is illustratief: In de eerste plaats 
spreekt de minister er zijn zorg 
over uit dat Dierenbescherming en 
eventuele andere dierenbescher-
mende organisaties de taken van 
het Openbaar Ministerie, de 
opsporingsambtenaren en toe,zicht-
houdende ambtenaren gaan 
overnemen. Borgerhoff Mulder 
stelt hem gerust in zijn commentaar 
in het NJB: Eventuele invoering 
van de mogelijkheid tot civielrech-
telijke rechtshandhaving laat de 
bestaande strafrechtelijke rechts-
handhaving onverlet 	 Maar 
terwift de minister zijn geloof in 
het strafrecht nog eens uitspreekt 
in die zin dat betere rechtsbescher-
ming van dieren door de civielrech-
telfike rechtshandhaving niet meer 
wordt gediend dan door de 
strafrechtelijke wijst Borgerhoff 
Mulder er juist op dat van de 
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voorgestelde civielrechtelijke 
bescherming juist veel betere 
resultaten kunnen worden verwacht 
dan tot dusverre met de strafrech-
telijke benadering werden bereikt. 
Het argument van gebrek aan 
parlementaire controle en willekeur 
komt eveneens om de hoek kijken. 
Borgerhoff Mulder echter laat 
duidelijk zien dat een civielrechte-
lijke rechtsbescherming waarbij de 
controle bij de rechterlijke macht 
zelf berust voldoende waarborg 
biedt tegen de gevreesde oneven-
wichtigheid en willekeur. 
21  Op de rechtshulp in civiele 
zaken wordt 10 miljoen bezuinigd 
en door de verhoging van griffiegeld 
wordt een extra drempel opgewor-
pen om te procederen. Zie 
rijksbegroting voor het jaar 1988, 
kamerstuk 20 200 nr. 3 plus 
bijlage, hoofdstuk VI Ministerie 
van Justitie. 

Zie noot 16 en noot 19„ 
" Een dergelijk argument hoorde 
ik vaak van vrouwen op discussies 
over dit onderwerp, maar dit was 
ook jets wat de daders van 
aanranding en verkrachting zelf 
was opgevallen. (Hes 1985b) 
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Doordenken over alternatie- 

ven 

Eon beschouwing vanuit de reclassering 

A. de Beer en P. Janssen* 

Inleiding 

Het strafrechtelijk discours kent al jaren het 
onderwerp `anders afdoen', in elk geval op papier en 
soms in de praktijk. In het jargon van de reclassering 
staat deze term voor het op andere wijze dan met 
traditionele straffen reageren op strafrechtelijk 
relevant gedrag: dienstverlening, schade- en conflict-
regeling en vooral een groot vraagteken. Vanaf het 
einde van de jaren zestig is door vele betrokkenen in 
en buiten het strafrechtelijk systeem gepraat over 
alternatieven, zowel voor het strafrechtelijk optreden 
zelf (diversion of rechtsomlegging) als binnen het 
strafrechtelijk systeem (alternatieve sancties). Pas de 
laatste jaren zijn er ook feitelijke ontwikkelingen te 
constateren. Het paradepaardje is de dienstverlening. 
Mede onder invloed van ontwikkelingen in het 
minderjarigen-strafrecht ontstaan nieuwe alternatie-
ven, grotendeels binnen het systeem. We moeten ons 
echter niets wijsmaken. We hebben een infrastructuur 
voor de dienstverlening en dat is alles. Daarmee 
willen we het belang van de dienstverlening niet 
bagatelliseren, maar het aanbod aan alternatieve 
reactiemogelijkheden is beperkt en staat nog in de 
kinderschoenen. 

In dit artikel beperken we ons tot het volwassenen-
strafrecht. Uitgangspunt is dat het strafrechtelijk 
systeem er is en dat het nog wel enige toekomst heeft. 
Ondanks alle kritiek die op het strafrechtelijk systeem 
mogelijk is, vormt het toch — voor de verdachte/dader — 
een waarborg tegen overheidsoptreden, een begrenzing 
en normering van reactie-mogelijkheden. Strafrechte-
lijk relevant gedrag is dus het aanknopingspunt voor 
dit artikel. 

* De auteurs zijn werkzaam als directeur respectievelijk 
coordinator alternatieve straffen bij de Stichting Reclassering 
Dordrecht. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven. 
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Het artikel begint met een kleine excursie in het 
verleden, waarbij het zoeken naar alternatieven voor 
de vrijheidsstraf geplaatst wordt in de context van de 
doelen waaraan een sanctie zou moeten voldoen. De 
vrijheidsstraf is vaak geen passende reactie, maar 
uitbreiding van het straffenarsenaal roept echter 
problemen op zoals mogelijke aantasting van het 
principe `gelijke monniken, gelijke kappen' en de 
eventuele aanzuigende werking. Ondanks die 
bezwaren kiezen we voor uitbreiding. 

De jaren tachtig geven echter een verandering van 
motieven te zien, van ideele, namelijk de wens tot het 
terugdringen en humaniseren van de vrijheidsstraf 
naar pragmatische, vaker willen reageren op strafbaar 
gedrag. Deze omslag brengt niet alleen minder 
aandacht voor de vervanging van de vrijheidsstraf 
met zich mee, maar ook een gevaar van aantasting 
van de rechtspositie van de verdachte/dader. Na een 
karakteristiek van de nieuwe alternatieven, schetsen 
we de nadelen en doen suggesties voor alternatieven 
voor de jaren negentig. We doen een beroep op de 
reclassering en de magistratuur om deze ontwikkelin-
gen mogelijk te maken. 

De `uiteindelijke' straf: vrijheidsstraf 

In de discussie over alternatieven stond het 
terugdringen en humaniseren van de vrijheidsstraf 
centraal. Sinds de afschaffing van de doodstraf is dit 
immers de `uiteindelijke' straf. Het Wetboek van 
Strafrecht 1886 was simpel en helder in zijn straffen-
scala: vrijheidsstraf en geldboete. Maar al kort na de 
invoering begon de zoektocht naar mitigatie: 
modaliteiten die de grondgedachten in stand hielden, 
maar de rechterlijke strafvormingsmogelijkheden 
verruimden. 

In 1901 werd een apart systeem voor de minderjari-
gen in het leven geroepen. In 1915 volgde de invoering 
van de voorwaardelijke veroordeling en de uitbreiding 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling. In 1925 
kwam de invoering van de strafrechtelijke maatregel 
TBR. 1925 was ook het jaar van de Geldboetewet. In 
1951 volgde de nieuwe Beginselenwet Gevangeniswe-
zen. Meer recentelijk werden de wet Vermogenssanc-
ties (1983), een vernieuwing van de voorwaardelijke 
veroordeling, de vervroegde invrijheidstelling (1987) 
ingevoerd. Vanaf 1981 experimenteert Nederland met 
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de dienstverlening. In 1987 diende de Minister van 
Justitie een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, dat 
de dienstverlening moet gaan regelen. 

Alle alternatieven hebben zich tot op heden 
verzelfstandigd. Ze zijn min of meer los gekomen van 
de vrijheidsstraf, hoewel deze op de achtergrond 
altijd figureert. De rechter kreeg de vrijheid de 
strafrechtelijke reactie aan te passen aan de (on)mo-
gelijkheden van de individuele dader. 

Een sanctie in algemene zin is slechts dan geoor-
loofd, indien deze dienstig is aan de nagestreefde 
doeleinden, waarbij de nadelen voor de samenleving 
en betrokkene niet groter mogen zijn dan de voordelen. 
Over doeleinden is al veel gezegd, maar gesimplificeerd 
komen deze neer op: normbevestiging, norminprenting 
en normhandhaving. Een toegepaste sanctie mag 
bovendien niet door de rechtsgenoten worden 
gewaardeerd als zijnde onevenredig met het gepleegde 
delict en de gevaarlijkheid van de dader die daaruit 
blijkt. Tenslotte mag een sanctie niet zwaarder zijn 
dan voor het bereiken van de sanctiedoeleinden 
nodig is. Hulsman heeft het vastgelegd in het 
adagium: 'de optimale sanctie is de minimale'. (Cie. 
Vermogensstraffen 1969; Hulsman 1969). 

De vrijheidsstraf vormt nog steeds het sluitstuk van 
ons strafstelsel, maar de schaduwzijden zijn velerlei. 
Een van de belangrijkste bezwaren is dat de doelstel-
lingen onverenigbaar zijn. Dit is in de nota 'Taak en 
toekomst van het gevangeniswezen'(1982) ook erkend. 
We zijn daarmee een pretentie, maar ook een illusie 
armer geworden. Het gevangeniswezen presteert al 
heel wat als het de schadelijke bijwerkingen van de 
vrijheidsstraf beperkt. Resocialisatie als doel en 
ideaal is losgelaten. Ontwenning van het vermogen 
om op eigen verantwoordelijkheid aan het leven in de 
maatschappij deel te nemen, frustratie door het 
ontbreken van zelf gekozen doeleinden die men na 
kan streven, verstoring van het gezinsleven en van 
een normaal beleven van seksualiteit, contacten 
tussen mensen die elkaar verkeerd kunnen beinvloeden 
en die ook na afloop van de straf iemand het leven 
moeilijk kunnen maken, stigmatisering in verband 
met 'het gezeten hebben', het zijn allemaal bijwerkin-
gen die in meerdere of mindere mate inherent zijn 
aan de vrijheidsstraf. Daar komt bij dat tenuitvoerleg-
ging erg kostbaar is: gebouwen, personeel, levens-
onderhoud van gevangenen en van de van hen 
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afhankelijke gezinsleden (die laatste kosten drukken 
overigens niet op de justitiebegroting!). 

Met dit in het achterhoofd zal het niet verwonderen 
dat de vrijheidsstraf vaak ongeschikt gevonden wordt. 
De rechter staat regelmatig voor een dilemma. Het 
feit is te ernstig voor een geldboete of een voorwaar-
delijke vrijheidsstraf, maar een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf lijkt ook het antwoord niet te zijn. Soms 
is ook het feit op zich niet ernstig, maar is de 
betrokken justitiabele hardleers en stapelt hij 
voorwaardelijke op voorwaardelijke veroordeling. Er 
ontstaat dan een discrepantie tussen dader en/of feit 
en de reactie. Er zouden andere mogelijkheden 
moeten zijn, maar welke? 

De wens bij elke delinquent een op maat gesneden 
reactie te realiseren, vraagt om een zo uitgebreid 
mogelijk scala van strafrechtelijke reacties, waarbij 
steeds in de gaten moet worden gehouden dat de 
optimale sanctie de minimale is. Het wordt dan 
echter moeilijk de relatieve zwaarte van de reacties in 
te schatten. Het `gelijke monniken, gelijke kappen'- 
principe zou dan immers in de verdrukking kunnen 
komen. In de gevallen waar alternatieven voor de 
vrijheidsstraf aan de orde kunnen komen zou echter, 
niet meer dan een globale benadering van dit streven 
haalbaar geacht mogen worden. (Enschede 1975) In 
de praktijk doet zich het probleem nauwelijks voor bij 
de uitersten, namelijk bij de overtredingen van lichte 
aard en de zwaarste misdrijven, maar juist wel bij de 
grote middengroep. 

Een ander gevaar bij de ontwikkeling van alternatie-
ven is wat genoemd wordt: `aanzuigende werking'. 
Een 'soft option' kan meer mensen in de sfeer van het 
strafrechtelijk ingrijpen trekken: hoe zachtaardiger, 
aantrekkelijker en succesvoller een sanctie lijkt, hoe 
vaker deze zal worden gebruikt en hoe meer mensen 
ermee geconfronteerd zullen worden. Wanneer een 
straf zo `hard' is dat de strafrechtstoepasser ervoor 
terugschrikt deze sanctie in een bepaald geval toe te 
passen, kan dit tot gevolg hebben dat hij helemaal 
afziet van een strafrechtelijke sanctie. Heeft hij een 
soft option bij de hand, dan grijpt hij naar dat 
instrument en de delinquent wordt dan toch strafrech-
telijk `verwerke. Dit leidt tot de paradoxale conclusie 
dat, hoe meer soft options de strafrechtstoepasser tot 
zijn beschikking heeft, hoe eerder hij mensen binnen 
zijn systeem haalt. (Cohen 1980) 

Hoewel dit mechanisme in de praktijk ook zo werkt, 
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moet het echter afgezet worden tegen de realiteit van 
alledag: het enorme aantal korte onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen. De aanzuigende werking bij een deel 
van de justitiabelen nemen we op de koop toe, mits de 
'soft option' als alternatief voor de korte vrijheidsstraf 
functioneert. 

Diverse Ministers van Justitie hebben commissies 
geinstalleerd die zich met alternatieven bezig moesten 
houden: de Commissie Vermogensstraffen (Interimrap 
port 1969, Eindrapport 1972), de Commissie Alterna-
tieve Strafrechtelijke Sancties (Interimrapport 
Dienstverlening 1978, Eindrapport 1982), de Commis-
sie Herziening Strafrecht voor Jeugdigen (Interim-ad-
vies 1981). De eerst verschafte met haar rapportage 
een beeld van de strafrechtstoepassing en haar 
doeleinden. Deze is van grote invloed geweest op 
latere ontwikkelingen. De Wet Vermogenssancties 
bijvoorbeeld vloeit rechtstreeks — zij het met forse 
vertraging — voort uit haar gedachtengoed. Sinds 1983 
vallen vooral op de transactiemogelijkheden voor 
lichtere misdrijven, maar evengoed heeft de rechter 
mede aan deze Commissie te danken, dat voor alle 
misdrijven de mogelijkheid van een geldboete is 
geopend, alsmede de relatering van de geldboete aan 
de draagkracht van de veroordeelde. 

De Commissie alternatieve strafrechtelijke sancties 
kreeg de opdracht mee andere dan financiele alterna-
tieven te onderzoeken. Haar Interimrapport heeft de 
doorslag gegeven tot de experimenten met dienstver-
lening. Jammer genoeg was haar Eindrapport over de 
voorwaardelijke veroordeling teleurstellend. Van 
verdere inventiviteit is helaas niets gebleken. Haar 
ideeen over de alternatieve straf hebben evenwel ook 
nog de Commissie Herziening Strafrecht voor 
Jeugdigen geinspireerd, die zich bezig held met 
hervormingen op het terrein van minderjarigen-straf-
recht. In haar uitwerking kwam nog een interessant 
alternatief naar voren, voorbehouden aan de minder-
jarige justitiabelen: de leerstraf Recentelijk heeft 
tenslotte de Commissie Terwee voorgesteld de 
schadevergoedingsstraf te introduceren. 

Een waterscheiding? 

Tot ongeveer 1980 kenmerken de inspiratiebronnen 
voor alternatieven zich door een ideele invalshoek: 
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het terugdringen en humaniseren van de vrijheidsstraf 
vanwege de onbedoelde kwalijke neveneffecten. In 
1975 verschijnt een WODC-studie over de effectiviteit 
van sancties: de auteurs komen tot de slotsom dat in 
generaal en preventief opzicht de korte vrijheidsstraf 
en de geldboete in hun effect geen verschil vertonen. 
Belangrijk is niet zozeer hoe gereageerd wordt op 
strafrechtelijk relevant gedrag, maar dat een reactie 
volgt. (D'Anjou e.a. 1975) 

In het huidige decennium komt een andere invals-
hoek (mede) aan bod. De `veelvuldig voorkomende 
criminaliteit' en de georganiseerde misdaad eisen de 
aandacht op, het capaciteitstekort van het gevangenis-
wezen lijkt enorm. Er treedt verharding op van het 
strafrechtelijk klimaat, voorlopig culminerend in de 
nota Samenleving en criminaliteit, met actieplannen, 
bouwplannen en vervolgrapportages. Meer en meer 
mensen raken gedetineerd, het gevangeniswezen kan 
het niet meer bolwerken, ondanks de uitbreiding van 
de celcapaciteit. Zonder de overlast voor de burger te 
willen bagatelliseren, lijkt de weegschaal door te slaan 
naar de andere kant. Voorlopig temporiseren de 
benodigde bouwtijd voor gevangenissen en 'de 
toestand van 's lands financien' deze beweging nog 
enigszins. De samenleving vindt echter dat er gerea-
geerd moet worden door justitie, en dat maakt 
paradoxaal genoeg dat het klimaat voor alternatieven 
toch nog gunstig is. 

Een van de opdrachten, van de nota .Samenleving 
en criminaliteit voor het Openbaar Ministerie, is het 
terugdringen van het 'kale' beleidssepot: niet meer 
niets maar iets doen; het lijkt een lan-niet-schelen-
wat-opdracht'. Het gevolg is — en dat is al merkbaar — 
dat een algehele opwaardering in straf plaatsvindt van 
vooral het lichtere' misdrijf. Discrepanties in reacties 
zullen moeten worden weggewerkt. Vandalisme, eerst 
vooral een sepot-afdoening, kent bijvoorbeeld een 
HALT-aanpak. Maar wat zijn dan de 'verantwoorde' 
reacties op winkel- of fietsendiefstal, die voorheen 
ook een sepot of kleine geldboete/transactie-afdoening 
kenden? Die opwaardering maakt nieuwe alternatieven 
nodig, omdat steeds meer justitiabelen in de richting 
van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf dreigen te 
gaan. 

Ook ten aanzien van de dienstverlening werkt de 
veranderende invalshoek door. Dit geldt in de formele 
verhouding met de vrijheidsstraf: de gedachtenoefening 
van de strafrechtstoepasser blijft dezelfde (`Zou ik een 
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korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben 
opgelegd?'), maar wel in de feitelijke verhouding. 
Deze gedachte worth niet aan de werkelijkheid 
getoetst. Wie zal zeggen of de soft option niet een 
hard solution betekent? 

Daarnaast was aanvankelijk voor dienstverlening 
gekozen vanwege de ideele implicaties, maar gaande-
weg is het accent komen te liggen, althans bij de 
beleidsmakers, op het goedkope van deze sanctie, en 
bij de strafrechtstoepassers op het gegeven dat 
dienstverlening, in tegenstelling tot een vrijheidsstraf, 
aansluitend op de beslissing ten uitvoer gelegd kan 
worden. 

Alternatieven in de jaren tachtig 

De huidige alternatieven kenmerken zich doordat 
van de veroordeelde een prestatie verwacht wordt: of 
het nu om arbeid gaat bij dienstverlening of 'HALT', 
of om schaderegeling, of om leren bij de cursussen 
voor minderjarigen of het Alcohol Verkeer Project bij 
volwassenen. Een ander kenmerk is dat straffen ten 
uitvoer worden gelegd in de samenleving. Het 
resocialisatie-ideaal is bier nog niet losgelaten: de 
straf wordt geplaatst in de context van de samenleving. 
Waar mogelijk wordt de samenleving ingeschakeld 
om onze loute broeders' op te vangen: projectver-
schaffers bij dienstverlening en HALT, onderwijs- en 
vormingsinstituten bij sommige leerstraffen'. Als het 
even kan, wordt er een relatie gelegd met het 
strafbare feit: herstel van aangerichte schade in geld 
of natura (HALT, schaderegeling) of via aan te leren 
vaardigheden. Verder kiest de verdachte voor het 
alternatief. Veelal een keuze uit twee kwaden, maar 
toch, hij heeft een keus. 

Men moet daarbij echter wel bedenken dat lang 
niet elke alternatieve strafrechtelijke reactie in de 
plaats van een vrijheidsstraf komt. Soms is dat 
vooropgezet: HALT zou zelfs diversion-kenmerken in 
zich hebben; de werk- en leerstraffen voor minderja-
rigen kunnen elke strafrechtelijke reactie vervangen; 
de schaderegeling kan fungeren als argument om elke 
strafrechtelijke reactie te mitigeren en het Alcohol 
Verkeer Project kan dienen ter vervanging van (een 
deel van) de vrijheidsstraf, geldboete of ontzegging 
der rijbevoegdheid. Aileen de dienstverlening is 
— althans in theorie — een pure vervanging van een 
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korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Hierboven zijn 
de twijfels hierover echter reeds uiteen gezet. 

De huidige alternatieven hebben nog jets gemeen-
schappelijks. Het zijn experimenten of anders gezegd 
gewoon wildgroei. Een commissie, een minister, een 
werkgroep, al dan niet gesteund door de Staten-Ge-
neraal, vindt dat een experiment binnen de bestaande 
wetgeving past. Met een beroep op de kenmerken die 
uit een experiment naar voren komen, worden in een 
later stadium de losse eindjes aan elkaar geknoopt. 
Bij de dienstverlening is deze houding het eerst 
gesignaleerd. Zittende en staande magistratuur, 
reclassering, wetenschap, jeugdbescherming en 
advocatuur doen er nu ook vrolijk aan mee. Door 
deze houding aan te nemen, hebben de minister en 
anderen een enorme onzekerheid in het leven 
geroepen, niet alleen voor de participanten in het 
strafrechtelijk systeem, maar ook en vooral voor de 
delinquent, die zich met alternatieven durft in te 
laten. In de praktijk valt het laatste gelukkig nogal 
mee, maar `bedrijfsongevallen' doen zich nogal eens 
voor. 

Nieuwe alternatieven kennen dus twee belangrijke 
nadelen: het zijn experimenten, met alle consequenties 
voor de rechtspositie van betrokkenen vandien, en zij 
vormen vaak niet een alternatief voor de `uiteindelijke' 
straf. Het strafrecht is sinds de Franse Revolutie 
traditioneel gespecialiseerd in zijn eigen afremmings-
mechanismen. Het dient toegepast te worden volgens 
nauwkeurig omschreven procedures, waarin de 
verdachte een ruime mate van tegenspraak en inbreng 
gegeven wordt. In plaats van deze normering van het 
strafrechtelijk systeem af te zwakken, zou deze 
moeten worden versterkt. 

Gelet op de toenemende vraag uit de samenleving 
om op te treden tegen strafrechtelijk relevant gedrag, 
is het wenselijk de reactie-mogelijkheden uit te 
breiden. Daarom is het aanvaardbaar gedurende een 
beperkte tijd te `experimenteren' of desnoods 
`wildgroei' toe te staan, mits een wettelijke rechtspositie 
in het vooruitzicht wordt gesteld en deze tijdens de 
experimenteerperiode zo dicht mogelijk wordt 
benaderd, bijvoorbeeld met richtlijnen van de 
Procureurs-Generaal. Het formuleren van een 
rechtspositie waarborgt immers niet alleen de 
relatieve autonomie van de alternatief gestrafte, maar 
het voorkomt tevens ongecontroleerde machtsuitoefe- 
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ning. Formuleren dwingt tot motiveren en tot het 
vaststellen van gevolgen. Formulering van de 
rechtspositie leidt tot legitimatie van het reageren op 
een strafbaar feit middels enig alternatief. (Van 
Kalmthout 1981) 

De alternatieve strafrechtelijke sancties van nu 
concentreren zich bepaaldelijk niet rond het van 
oudsher centrale thema van de vrijheidsstraf. De 
differentiatie omwille van de differentiatie in reactie-
vormen heeft de overhand gekregen. DeeIs is dat 
verklaarbaar doordat een groot deel van de alterna-
tieven vooral toepassing vindt op het terrein van de 
jeugdsancties, waar de vrijheidsstraf altijd al een 
ultimum remedium is geweest en gebleven. DeeIs 
vindt deze gang van zaken zijn oorzaak in het 
gegeven dat we, evenals de Commissie Alternatieve 
Strafrechtelijke Sancties, na de dienstverlening weinig 
inventief zijn gebleken. 

Alternatieven in de jaren negentig 

De laatste tijd zijn er signalen dat de reclassering 
en de magistratuur oplossingen zoeken voor het 
cellentekort, anders dan door uitbreiding van de 
celcapaciteit. De ontwikkelingen passen in de 
eerdergenoemde experimenteermentaliteit. Kennelijk 
moeten oplossingen van 7 onderop' aangedragen 
worden, voordat de wetgever zich ermee wil inlaten. 
In het onderstaande passeren een vijftal alternatieven 
de revue, die gedeeltelijk al realiteit zijn (de dienst-
verlening en de leerstraf), die met medewerking van 
met name reclassering en magistratuur op korte 
termijn gerealiseerd kunnen worden (schaderegeling 
en de voorwaardelijke veroordeling `nieuwe' still), of 
die nog klinken als toekomstmuziek (de dagdetentie/ 
dagtraining). 

Dienstverlening 
Over de waarde van dienstverlening als straf en als 

alternatief is inmiddels zoveel gezegd en geschreven, 
dat we volstaan met te verwijzen naar de WODC-rap-
porten over dit onderwerp (Bo! en Overwater 1984, 
1986) en naar het Eindverslag van de Voorbereidings-
groep Experimenten Dienstverlening (1984) en het 
Wetsvoorstel Dienstverlening (1987). Dienstverlening 
in het minderjarigen-strafrecht kent een soortgelijke 
uitgebreide verslaglegging, alleen een wetsvoorstel 
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ontbreekt nog. 
De dienstverlening is nu nog een alternatief voor 

de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 
maximaal drie maanden. Het wetsvoorstel brengt dit 
op zes maanden. De omvang van de verplichting nu 
is maximaal 150, voorgesteld wordt 240. 

De Inspectie der Reclassering van het Ministerie 
van Justitie heeft in zijn themaverslag 1986 bevindingen 
neergelegd over een veldonderzoek naar onder meer 
de toepassing van de dienstverlening in de verschil-
lende arrondissementen. Daaruit blijkt dat de 
dienstverlening zeer uiteenlopend wordt opgelegd. 
Lang niet alle verdachten die nominaal in aanmerking 
zouden kunnen komen voor deze straf, komen met 
een voorstel of worden tijdig geattendeerd op de 
mogelijkheid hiertoe. Wanneer dit via de Officier van 
Justitie voor de zitting of via de rechter op de zitting 
vaker het geval zou zijn, dan is een forse groei 
mogelijk. Niet alle verdachten die een korte onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf boven het hoofd hangt, 
hebben immers contact met advocatuur en/of 
reclassering. 

Ook worden er verschillen geconstateerd in 
waardering van de strafrechtstoepassers van de 
dienstverlening als geschikte straf voor first-offenders 
en recidivisten, vermogensdelinquenten, minder 
ernstige geweldsdelinquenten of alcohol- en verkeers-
delinquenten. Op den duur zal ook hier wel meer lijn 
in komen, maar zover is het zeker nog niet. De 
aanvaarding van het wetsvoorstel zal zeker leiden tot 
een meer uniforme toepassing, maar welke kant deze 
uit zal gaan, is niet op voorhand aan te geven. 

Dienstverlening is een straf die feitelijk geen andere 
begrenzingen hoeft te kennen dan de relatie met de 
vrijheidsstraf. In de praktijk zal een aantal delinquenten 
afvallen, hetzij omdat het feit te bijzonder is, hetzij 
omdat de dader te bijzonder is. Daarnaast valt nu nog 
een categorie af, waarvoor in de reguliere projecten 
geen geschikte plaats te vinden is: de drugsgebruikers. 
In Groningen is al enkele jaren een bijzondere 
voorziening voor deze groep. Het zal nodig zijn een 
soortgelijk project in elk arrondissement op te zetten, 
waarbij aan de begeleiders van deze dienstverleners 
de nodige eisen gesteld moeten worden, qua flexibiliteit 
en inzet. 

Het is overigens maar de vraag of de dienstverlening 
de invoering van de . Wet Onbeloonde Arbeid Uitkerings-
gerechtigden (WOAU) zal overleven. De WOAU is op 
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het moment van schrijven van dit artikel in behandeling 
bij de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel tracht het 
werken in de vrijwilligerssector met behoud van 
uitkering te reguleren, officieel met de doelstelling de 
mogelijkheden te verruimen. Feitelijk betekent het een 
wurgwetgeving voor veel vrijwilligerswerk. Als 
dienstverlening gebracht wordt onder de werking van 
deze wet — en daar ziet het naar uit — dan zullen veel 
projectverschaffers athaken, aangezien zij hun 
projecten ter toetsing zullen moeten voorleggen aan in 
te stellen toetsingscommissies, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, 
gemeenten en vrijwilligersorganisaties. En ook al 
voldoen de projecten aan de criteria van de wet 
— geen concurrentie, geen budgetvervalsing, geen 
verdringing van bestaande arbeidsplaatsen — ze 
brengen heel wat bureaucratische rimram mee, 
waarbij het maar de vraag is of projectverschaffers 
ook deze barriere nog willen nemen om dienstverleners 
te plaatsen. Daarnaast stelt de wet eisen aan vrijwilli-
gers, zij moeten tenminste een jaar werkzoekend zijn 
— waaraan heel wat dienstverleners niet zullen kunnen 
voldoen. 

De politiek zal hier nog een knoop moeten door-
hakken. Bij de behandeling in de Eerste Kamer zijn 
door diverse leden vragen gesteld, over de nevenge-
volgen van de WOAU van de dienstverlening. Tot dan 
toe hield de Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid de boot af; het was immers niet zijn probleem? 

Leerstraf 
In het minderjarigen-strafrecht is inmiddels al weer 

enkele jaren de leerstraf als alternatief in theorie 
geaccepteerd. (Van der Laan 1987) In de opzet van de 
Commissie Herziening Strafrecht voor Jeugdigen zou 
deze straf moeten bijdragen aan het verbeteren van 
vaardigheden van de veroordeelde. Dat kan slaan op 
basisvaardigheden voor deelname aan de maatschappij, 
de zogenaamde sociale vaardigheden. Dat kan ook 
slaan op kennis en kunde: beroepskwalificatie of 
vrijetijd-vaardigheden. De leerstraf is daarmee gericht 
op (re)socialisatie. Dat is gezien de orientering van het 
jeugdstrafrecht op pedagogische doelen ook niet te 
verwonderen. De scheidslijn tussen meer- en minder-
jarigen-strafrecht ligt bij 18 jaar. Voor jongeren ouder 
dan 18 jaar zijn deze mogelijkheden echter net zo van 
belang als voor de jongeren. 

Voor de leerstraf wordt gebruik gemaakt van 
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bestaande voorzieningen in het onderwijs en het 
vormingswerk: te denken valt aan Centra voor 
Beroepsorientatie en Beroepsoefening (C.B.B.'s), 
Outward-bound-instituten, voorzieningen voor zeer 
vroegtijdige schoolverlaters. Anderzijds zijn voor dit 
alternatief speciale cursussen opgezet: de Kwartaal-
kursus en vooral de training sociale vaardigheden van 
de Paedologische Instituten te Amsterdam en te 
Groningen. 

Uitgangspunt van deze cursussen vormt het 
zogenaamde `tekortmoder van het Paedologisch 
Ambulatorium te Amsterdam: leg niet de nadruk op 
wat er is fout gegaan (dat is iets anders dan er geen 
aandacht aan besteden!), maar probeer gesignaleerde 
sociale vaardigheidstekorten te verbeteren, opdat 
jongeren meer gedragsalternatieven tot hun beschik-
king krijgen om strafbaar gedrag te vermijden. In 
sommige arrondissementen wordt hiermee ook voor 
volwassenen geexperimenteerd. Om als alternatief 
voor de vrijheidsstraf te kunnen dienen, moet de opzet 
van het Amsterdamse Instituut echter aangepast 
worden. Het alternatief zou anders niet een voldoende 
tegenwicht vormen tegen de voorgenomen vrijheids-
straf. Het basisprogramma van het Amsterdamse 
Instituut bestaat uit een achttal bijeenkomsten van 
trainer en individuele veroordeelde. In dat programma 
wordt aandacht besteed aan basale vaardigheden, 
naar gelang de geconstateerde tekorten van de 
jongere. 

De Outward-boundschool is een uit de Angelsaksi-
sche wereld overgewaaid instituut, dat zich toelegt op 
de vorming van deelnemers: het leren ontdekken van 
de eigen grenzen en mogelijkheden in groepsverband. 
De overlevingstocht is het meest bekende produkt, het 
wordt gebruikt voor aspirant-zeevarenden, managers 
in bedrijfsleven en overheid en voor delinquenten. 
Wanneer elementen uit beide programma's worden 
gecombineerd, krijg je een geschikt alternatief dat 
`zwaar' genoeg is om een vrijheidsstraf te vervangen. 
Beide programma's hebben voldoende bewezen dat ze 
de beoogde effecten teweegbrengen. (o.m. Bartels 
1987) 

Deze leerstraf is vooral bedoeld voor jonge volwas-
senen, een niet onaanzienlijk deel van de justitiabelen 
dat voor de rechter moet verschijnen. De organisatie 
ligt bij de Bureaus van Alternatieve Straffen. 
Reclasseringswerkers en medewerkers van instituten 
voor de volwasseneneducatie zouden de uitvoering 
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voor bun rekening moeten nemen. 
Een tweede leerstraf voor volwassenen vormt het 

Alcohol Verkeer Project (AVP). Dit project is 
intra-muraal begonnen in Grave en in ambulante 
setting uitgetest te Assen. De resultaten van de 
evaluatie van het AVP Assen zijn bemoedigend, zowel 
qua recidive-vermindering als qua verandering in 
drinkgedrag in combinatie met deelname aan het 
verkeer. De straf is gericht op kennisvermeerdering 
inzake de uitwerking van alcohol op het lichaam, en 
in het bijzonder de relatie alcohol en verkeer. 
Gedurende twee cursusdagen komen veroordeelden 
met deze materie in aanraking. Doelgroep vormen 
verkeersdeelnemers die zich met alcohol in hun 
lichaam in het verkeer hebben begeven. (Bovens 1987) 

In Assen kan deelname aan het AVP gevolgen 
hebben voor de anders op te leggen vrijheidsstraf, 
geldboete en/of ontzegging van de rijbevoegdheid. In 
althans een deel van de gevallen was er sprake van 
een alternatief voor de vrijheidsstraf. In heel wat 
arrondissementen wordt er nu door de Consultatiebu-
reaus voor Alcohol en Drugs en de Stichtingen 
Reclassering aan getrokken om ook daar een AVP van 
de grond te krijgen. 

Een laatste leerstraf, wordt bij wijze van experiment 
voor minderjarigen opgezet: 'Slachtoffer in beeld'. Dit 
door het Landelijk Overleg Slachtofferhulp en het 
Bureau Alternatieve Sancties voor Jeugdigen te 
Arnhem opgezette project tracht een directe relatie te 
leggen tussen dader, strafbaar gedrag en de benadeelde 
en de gevolgen van dit strafbare gedrag voor deze 
laatste. Het is nog te vroeg om te kunnen overzien of 
het een alternatief voor de vrijheidsstraf zal worden. 
In elk geval is het een interessante ontwikkeling, die 
de strafvormer meer mogelijkheden biedt in te spelen 
op de voor hem staande verdachte. 

Schaderegeling 
Vaak wordt de schaderegeling in een adem 

genoemd met de conflictbemiddeling. Conflictbemid-
deling is niet onbelangrijk. In een aantal gevallen zal 
bij succes de zaak uit het strafrechtssysteem geleid 
worden. Men beoogt er veelal een herstel van een 
reeds langer bestaande relatie mee (bijvoorbeeld 
tussen buren of families), dan wel wat abstracter het 
over en weer begrip kweken voor de positie van 
dader en slachtoffer (bijvoorbeeld bij inbraak of 
mishandeling van een vreemde). Bij het regelen van 
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de schade kan voorzover gewenst door beide partijen 
het eraan ten grondslag liggende 'conflict' beslecht 
worden. 

Vrijwel altijd zal een strafbaar feit een onrechtmatige 
daad in civielrechtelijke zin inhouden. Vrijwel altijd 
zal de dader van het strafbare feit op die grond 
gehouden zijn de door hem aangerichte schade aan 
een slachtoffer te vergoeden of te herstellen. Deze 
waarheid als een koe is in het strafrechtelijk systeem 
echter niet zo vanzelfsprekend. Het strafrecht 
beschouwt in de eerste plaats de maatschappij als 
gelaedeerde en dan pas de direct betrokkene. Het 
beperkt ook de tussenkomst van het slachtoffer als 
civiele partij tot een schaderegeling f1.500,-. De 
verdachte/dader werd tot voor kort door justitie 
nauwelijks op de schadevergoedingsplicht aangespro-
ken. Met de invoering van de richtlijnen, gebaseerd 
op de rapportages van de Commissie Vaillant 
(Werkgroep Justitieel beleid en slachtoffer 1984), is 
hierin echter verandering gekomen. Niet in de 
begrenzing van f1.500,-, wel in de gezichtspunt van 
een toenemend aantal justitiefunctionarissen. 

Door veel daders wordt de schadevergoeding 
echter gezien als een straf naast de 'echte' straf. Zij 
ervaren het als dubbele bestraffing. Een andere 
Commissie (zie het artikel van M. Junger elders in dit 
nummer) geheten Wettelijke voorzieningen slachtoffer 
in het strafproces, heeft zich in opdracht van de 
Minister van Justitie tweeeneenhalf jaar bezonnen op 
ondermeer de mogelijkheid de schadevergoeding als 
een afzonderlijke sanctie in het strafrecht op te 
nemen. 

Waaruit kan nu zo'n schaderegeling bestaan? 
Afhankelijk van de mogelijkheden van de dader kan 
de schadevergoeding bestaan uit: betaling van de 
gehele schade in geld, een gedeeltelijke betaling in 
geld, een symbolische schadevergoeding bestaande 
uit een symbolische betaling onder gelijktijdige 
erkenning van het foute gedrag en/of het aanbieden 
van verontschuldigingen. Tenslotte bestaat nog de 
mogelijkheid van restitutie van de gestolen goederen, 
een herstel in de oude staat en/of betaling in de vorm 
van diensten aan het slachtoffer. 

Gelet op de sociaal-economische achtergronden 
van vele verdachten zal volledige betaling slechts 
mogelijk zijn bij beperkte bedragen en een klein 
aantal slachtoffers. Ook dan is betaling in termijnen 
vaak nog het enig haalbare. Zijn er meerdere bena- 
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deelden dan zal het schadebedrag te hoog zijn voor 
volledige betaling. Gedeeltelijke voldoening of 
symbolische voldoening lijken dan toch nog mogelijk. 
Zeker bij het laatste nadert de schaderegeling de 
conflictbemiddeling. Herstel in oude staat of betaling 
in diensten behoort tot de retie mogelijkheden. 

Het zal duidelijk zijn dat wij schaderegeling niet als 
een volledig alternatief zien voor de vrijheidsstraf, 
zoals de dienstverlening en (althans een deel van de) 
leerstraffen. Een schaderegeling kan wel net het 
verschil uitmaken tussen een onvoorwaardelijke en 
een voorwaardelijke straf, of in een andere situatie, 
tussen al dan niet vervolgen. De dader toont dat hij 
zijn verantwoordelijkheid neemt, en inzicht heeft 
verkregen in de gevolgen van zijn gedrag en dat hij 
tracht die gevolgen zo goed mogelijk ongedaan te 
maken. 

In feite ontbreekt het aan een infrastructuur: noch 
politie, noch justitie, noch advocatuur, noch reclasse-
ring rekenen schaderegeling tot hun taak. Ze beschik-
ken niet over het apparaat om deze op enige schaal 
van de grond te krijgen. Wanneer de handen ineen 
geslagen worden, verandert het perspectief. Een 
dergelijke samenwerking stuit echter op veel bezwaren, 
deels van praktische aard (we hebben de menskracht 
niet), deels van ideologische aard (het is strijdig met 
de doelstellingen van de reclassering als hulpverle-
ningsorganisatie). Daarom blijft het toeval of een 
schaderegeling tot stand komt, ook als de verdachte/ 
dader wel tot betaling in geld of natura in staat is. 
Dat moet en kan anders. 

Voorwaardelifre veroordeling 
In de huidige toepassing van de voorwaardelijke 

veroordeling tot een vrijheidsstraf gaat het vaak om 
een stevige waarschuwing, een `verlegenheidsoplos-
sing'. Bijzondere voorwaarden worden zelden 
opgelegd, omdat er nauwelijks controle is — ook niet 
door de reclassering — op de naleving ervan. In het 
begin van deze eeuw is de voorwaardelijke veroorde-
ling ingevoerd als een `vrijheidsbeperkendi alternatief 
voor de vrijheidsstraf. Ze is echter in de loop der 
jaren als alternatief gedevalueerd. De reclassering 
heeft hieraan in niet geringe mate bijgedragen. De 
controletaken zijn door haar afgestoten, op grond van 
de gedachte dat gedwongen hulpverlening niet 
mogelijk is. 

De hulp en steun bij de naleving van de voorwaarden 
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is op dit moment voor zowel de veroordeelde als de 
reclassering een vrijblijvende aangelegenheid. De 
reclassering doet een hulpverleningsaanbod, de 
veroordeelde is vrij gebruik te maken van dit aanbod. 
Doet hij dit, prima; doet hij dit niet: ook prima! 
(Uitzondering vormen de zogenaamde Sociaal-Psychi-
atrische reclassenten, aan wie de reclassering ook bij 
weigering of ontlopen tracht inhoud te geven aan de 
opdracht tot hulp en steun.) 

De devaluatie is echter ook te wijten aan de 
rechterlijke macht zelf. Haar aarzelingen om de 
strafdreiging bij het negeren van de voorwaarden om 
te zetten in feitelijke detentie komen voort uit het 
gegeven dat het tijdsverloop sinds de voorwaardelijke 
veroordeling vaak erg groot is, en de gedragsvoorschrif-
ten gekoppeld aan de voorwaardelijke veroordeling 
vaak erg ruim gesteld zijn. Het is niet eenduidig uit te 
maken of voorwaarden zijn overtreden, en zo ja in 
welke mate. (Tulkens 1987) 

Analoog aan de dienstverlening zou het element 
van de keuze ingebracht kunnen worden. De justiti-
abele stelt in overleg met de reclassering een toetsbaar 
plan op, en legt dat als voorstel aan de rechter voor. 
Dat plan bevat elementen van — naar gelang de 
situatie — scholing, vrije tijdsbesteding, financien, 
begeleiding, zo concreet mogelijk ingevuld in 
aanwijzingen en gedragsvoorschriften. De regulering 
van iemands leven qua vrijheidsbeperking en 
keuzevrijheid na het vonnis vormt het strafelement. 
Dit voorstel zou een straf op maat moeten worden en 
geen confectiewerk. Aan een dergelijke afspraak, 
bevestigd in het vonnis, zijn dan wel gevolgen 
verbonden voor de veroordeelde, de reclassering en 
de rechterlijke macht bij niet-nakoming. De veroor-
deelde moet hiervan tevoren doordrongen zijn, 
vandaar zijn instemming. De reclassering zal de 
afspraken moeten begeleiden en controleren en 
eventueel ook moeten rapporteren bij in gebreke 
blijven. De rechterlijke.macht zal tenuitvoerlegging 
moeten bevelen, geheel of gedeeltelijk al naar gelang 
de ernst van de inbreuk op de afspraken. 

De voorwaardelijke veroordeling als ernstige 
waarschuwing kan overeind blijven. Zij voldoet 
kennelijk aan een behoefte bij de strafvormer. Het hier 
behandelde voorstel richt zich op een andere doel-
groep: personen bij wie een onvoorwaardelijke straf 
aan de orde is, maar er toch argumenten zijn, gelegen 
in de persoon van de dader, om het op een andere 
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manier (nog) eens te proberen. Voorwaarde is dat de 
reclassering haar allergisch verzet tegen controletaken 
opgeeft, in het belang van haar klanten. De dienstver-
lening heeft bewezen dat hulpverlening en medever-
antwoordelijkheid voor een straf elkaar niet hoeven te 
bijten. 

Dagdetentie/dagtraining 
Het verschil tussen dagdetentie en dagtraining is 

gelegen in de intentie van de straf: dagdetentie is een 
detentievorm zonder de nadelen van een 24-uurs 
detentie. Dagtraining is gericht op vorming en 
ontwikkeling van sociale- en beroepsvaardigheden. 
De vorm is dezelfde: de verplichting om op een 
bepaalde plaats aanwezig te zijn en deel te nemen aan 
de plaatsvindende activiteiten, gedurende acht uur per 
werkdag, zo'n zes a acht weken lang. 

De Staatssecretaris van Justitie is voornemens te 
gaan experimenteren met dagdetentie in Roermond 
en Rotterdam. (Justitie-begroting 1988) Zij ziet deze 
als een logisch vervolg op de trits: gesloten-, half 
open- en open regiem. De vrijheidsbeneming verandert 
echter van aard: van 24 uurs detentie met regimairc 
onderbrekingen naar 8 uurs vrijheidsbeperking. Zij 
ziet dagdetentie ook als een logisch vervolg op de 
detentieroute voor langgestraften: de laatste zes 
weken zouden deze zich in een dagdetentiesituatie 
kunnen bevinden. 

Wij zien echter mogelijkheden in een andere 
richting. Veel mensen die voor de rechter verschijnen 
en tot een korte onvoorwaardelijke straf worden 
veroordeeld, moeten in de ogen van de strafrechter 
worden `bijgetike. Vaak zal dat gebeuren in de vorm 
van een vrijetijdsstraf, Schaffmeisters benaming voor 
een straf van twee a drie weken die in een vakantiepe-
node kan worden uitgezeten. De nadelen aan deze 
straf zijn niet onoverkomelijk. (Schaffmeister 1982) Bij 
de langere, maar toch nog korte vrijheidsstraffen tot 
zes maanden zitten de veroordeelden zo kort, dat het 
aspect van beveiliging van de maatschappij nauwelijks 
tell, maar de nadelen zijn in voile hevigheid aanwezig. 
Bij dagdetentie/dagtraining zou het bijtikkere ook 
kunnen plaatsvinden, zonder of althans met minder 
van die nadelen. Evident is dat een dergelijk alternatief 
alleen realiseerbaar is in confectiematen. 

Aangezien gebouwelijke beveiliging tot een minimum 
beperkt kan blijven, is het bovendien mogelijk de 
kosten te drukken en zo de regionalisatie van het 
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gevangeniswezen te bevorderen. De kosten zouden 
ook beperkt kunnen worden, wanneer de samenleving 
in de vorm van onderwijs/vormingsinstituten en 
werkplaatsen meer verantwoordelijk zou zijn voor de 
invulling van een programma gericht op leren samen 
werken en leven met anderen, op conflicthantering, 
werktraining en constructief omgaan met `vrije' tijd. 

We kiezen voor een andere invalshoek dan de 
Staatssecretaris. Daarmee kiezen we, zeker voor de 
dagtraining, ook voor een andere organisator, 
namelijk de reclassering. Zij zou weer het kader 
moeten bieden, waarbinnen mensen uit de bak 
kunnen blijven, zoals dat ooit ook bij de voorwaarde-
lijke veroordeling bestond: hulpverlening aan 
justitiabelen om hen beter in staat te stellen de 
problemen van alledag aan te kunnen zonder strafbaar 
gedrag. 

Tot besluit van deze kleine tour d'horizon willen we 
er nadrukkelijk op wijzen dat de genoemde alternatie-
ven ook in combinatie toegepast kunnen worden. Een 
schaderegeling kan een dienstverlening acceptabel 
maken voor de rechter. Een dienstverlening met 
deelname aan een Alcohol Verkeer Project kan een 
onvoorwaardelijke straf overbodig maken. 

Tenslotte 

Veel van de genoemde alternatieven bevinden zich 
nog in het stadium van ontwikkeling, sommige zijn 
wat verder dan andere. Het lijkt raadzaam dat de 
wetgever zich weer eens beraadt over de alternatieven 
voor de vrijheidsstraf, desnoods in de vorm van een 
discussie tussen Bestuur en Tweede Kamer aan de 
hand van een beleidsnota van de Minister van Justitie, 
om het rechtsgehalte van experimenten te toetsen en 
te bezien of er voldoende afweging van belangen 
plaatsvindt. 

Ook is wenselijk dat de overheid geld beschikbaar 
stelt: innovatie, ook in het strafrecht, brengt kosten 
met zich mee. De dienstverlening is zeker de eerste 
jaren ontwikkeld op kosten van de reclassering, die 
menskracht ter beschikking heeft gesteld. De moge-
lijkheden daar zijn echter ook maar beperkt. De 
alternatieven voor minderjarigen hebben inmiddels 
geleid tot aanstelling van coordinatoren, speciaal met 
de opdracht een en ander te ontwikkelen, maar 
datgene wat ontwikkeld is, kost ook geld. Die 
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Leren als alternatief voor 

straf: de Kwartaalkursus 

drs. P.H. van der Laan en drs. K. van der 
Veer* 

Inleiding 

In november 1986 startte in Amsterdam het 
experiment Kwartaalkursus. De Kwartaalkursus is 
een van de jongste ontwikkelingen op het terrein van 
alternatieve sancties voor strafrechtelijk minderjarigen. 
De Kwartaalkursus is een drie maanden durend 
dagprogramma, bedoeld voor jeugdige delinquenten, 
die vanwege de ernst van de door hen gepleegde 
feiten dan wel hun justitieel verleden langere tijd (dat 
wil zeggen minimaal zes weken) in hechtenis dreigen 
te worden genomen. De Kwartaalkursus is derhalve 
een alternatief voor langdurige hechtenis. De 
jongeren blijven gewoon thuis wonen; zij worden niet 
uit hun eigen woonomgeving verwijderd. In Justitiele 
Verkenningen werd hieraan al eerder kort aandacht 
besteed (1986, nr.9). 

De Kwartaalkursus draait inmiddels bijna anderhalf 
jaar, reden genoeg om informatie te geven over vorm 
en inhoud van het project en om verslag te doen van 
de eerste ervaringen. Alvorens daartoe over te gaan 
wordt eerst ingegaan op de voorgeschiedenis van de 
Kwartaalkursus. Deze voorgeschiedenis heeft alles te 
maken met de gang van zaken rond het experiment 
alternatieve sancties voor jeugdigen en het Britse 
fenomeen Intermediate Treatment. 

Voorgeschiedenis 

Toen de Commissie herziening strafrecht jeugdigen 
(Commissie Anneveldt) in 1981 een interim-advies 

* De auteurs zijn respectievelijk onderzoeker bij het team 
Jeugdbescherming & Jeugddelinquentie van het WODC en 
onderzoekster bij de afdeling Gedragstherapie-projecten van 
het Paedologisch Instituut in Amsterdam. Met dank aan 
Wim Slot voor zijn commentaar bij een eerdere versie van dit 
artikel. 
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uitbracht over alternatieve sancties voor jeugdigen, 
werd in belangrijke mate aangesloten bij het in 1978 
door de Commissie alternatieve strafrechtelijke 
sancties (Commissie Van Andel) uitgebrachte 
interim-advies `Dienstverlening'. Voorgesteld werd 
om ook voor strafrechtelijk minderjarigen een 
experiment met dienstverlening op te zetten. De 
Commissie Anneveldt vroeg echter niet alleen 
aandacht voor dienstverlening, maar ook voor wat zij 
noemde oplossingen die een uitgesproken educatief 
karakter hebben. Gedoeld werd op trainingen, 
cursussen of andersoortige activiteiten, welke gericht 
zijn op vergroting van de individuele sociale vaardig-
heid en weerbaarheid van de jeugdige. De commissie 
verwees daarbij onder meer naar de ervaringen die in 
Engeland waren opgedaan met Intermediate Treat-
ment-projecten voor minderjarigen en de Day 
Training Centres voor meerderjarigen.' (Sanctierecht 
voor jeugdigen, 1982). 

De Werkgroep altematieve sancties jeugdigen 
(Werkgroep Slagter), die in opdracht van de Minister 
van Justitie het experiment met de alternatieve 
sancties voor jeugdigen organiseerde, begeleidde en 
evalueerde, heeft vanaf het begin van haar werkzaam-
heden het door de Commissie Anneveldt voorgestelde 
tweesporen-beleid gevolgd. In het door de Werkgroep 
Slagter opgestelde Raamwerk van uitgangspunten en 
richtlijnen voor experimenten met alternatieve 
sancties voor jeugdigen (1983) wordt onderscheid 
gemaakt naar werkprojecten (dienstverlening) en 
leerprojecten. 

Werkprojecten werden kort na de start van het 
experiment op 1 maart 1983 al toegepast; in een 
enkel arrondissement was men zelfs al eerder 
begonnen. Dat kon zo vlot gebeuren, omdat het pad 
in diverse opzichten door de volwassenen was 
geeffend. Immers, sinds 1981 werd geexperimenteerd 
met dienstverlening voor volwassenen. Organisatie en 
werving van projectplaatsen konden als het ware 
worden afgekeken. 

Voor de totstandkoming van leerprojecten diende 
echter meer te gebeuren. Het ging om een voor ons 
land geheel nieuw verschijnsel. Faciliteiten waren er 
niet of nauwelijks en in het begin ontbrak het aan de 
financiele mogelijkheden om het opzetten en het gebruik 
van leerprojecten te stimuleren. Feitelijk bestonden 
alleen de door het Ambulatorium van het Paedologisch 
Instituut in Amsterdam ontwikkelde trainingen 
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sociale vaardigheden voor probleemjongeren (zie 
voor meer informatie over deze trainingen: Gedrags-
therapieonderzoeken, 1984; Bartels, 1986; Dik en 
Slot, 1986; Van tier Veer en Slot, 1987). De eerste tijd 
was deze mogelijkheid echter beperkt tot het arron-
dissement Amsterdam, waar medewerk(st)ers van 
twee (gezins)voogdijverenigingen waren opgeleid om 
trainingen te verzorgen. 

De omstandigheden waren dus allerminst gunstig 
voor het op korte termijn van de grond krijgen van 
leerprojecten. Daarbij kwam nog eens de ronduit 
sceptische houding ten aanzien van leerprojecten die 
leefde (en nog leeft) bij veel justitiele autoriteiten en 
andere betrokkenen. Deze terughoudendheid, hoewel 
moeilijk meetbaar, heeft zeker zijn weerslag gehad op 
de ontwikkelingen rond de leerprojecten. (Van der 
Laan en Van Hecke, 1986; Van der Laan, I987a) 
De aanvankelijk moeizame start van de leerprojecten 
noopte de Werkgroep Slagter ertoe zich in haar 
eindadvies te onthouden van een definitief standpunt 
inzake leerprojecten. (Alternatieve sancties voor 
jeugdigen, 1985) Gedurende de officiele experimen-
teerperiode van twee jaar was slechts een gering 
aantal leerprojecten toegepast en derhalve weinig 
ervaring opgedaan. De laatste anderhalf jaar hebben 
zich echter positieve ontwikkelingen voorgedaan. Dat 
heeft ertoe bijgedragen dat de leerprojecten zich 
thans een min of meer vaste positie in het sanctiestelsel 
hebben verworven. Om grote aantallen gaat het 
weliswaar niet, maar in diverse arrondissementen kan 
gewezen worden op een gestage groei. (Van der Laan, 
I987b) 

Een ding is overigens duidelijk. Ondanks het felt 
dat de Britse Intermediate Treatment-projecten aan 
de wieg hebben gestaan van de leerprojecten, 
vertonen de in ons land toegepaste leerprojecten 
uiteindelijk weinig gelijkenis met die Intermediate 
Treatment-projecten. Een korte toelichting kan dat 
verduidelijken. 

Intermediate Treatment 

Intermediate Treatment (hierna aangeduid met IT) 
is een vorm van (dag)behandeling voor kinderen en 
jeugdigen tot zeventien jaar, op te leggen door de 
Juvenile Court. (Burbidge, 1979) IT wordt opgelegd 
in combinatie met een Supervision Order (vergelijkbaar 
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met de ondertoezichtstelling in Nederland) die 
minimaal een jaar duurt. IT is bedoeld ter vervanging 
van uithuisplaatsingen in het kader van een Care 
Order, een Detention Centre Order, of Youth 
Custody. Met de aanduiding 'intermediate' wordt 
aangegeven dat IT als maatregel tussen twee andere 
maatregelen is gesitueerd: thuisblijven met of zonder 
toezicht aan de ene kant en uithuisplaatsing aan de 
andere kant. 

IT ontstond aan het eind van de jaren zestig en 
heeft in Engeland, Wales en Noord-Ierland een 
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn nu 
tientallen, zo niet honderden IT-projecten, die 
onderling zeer van elkaar kunnen verschillen. Er is de 
zogenaamde 'high intensive IT', zeer intensieve 
IT-projecten van 90 dagen die hoge eisen aan de 
jongeren stellen, maar ook low intensive IT', weinig 
intensieve projecten van 30 dagen die qua inhoud 
vaak niet veel meer voorstellen dan het doorsnee 
club- en buurthuiswerk (voor meer informatie over de 
verschillende vormen van IT: Junger-Tas, 1983; Van 
der Laan en Verwers, 1987). 

Met name de zeer intensieve IT-projecten zijn in dit 
verband van belang. Het waren deze projecten 
waarnaar bij aanvang van het experiment steeds is 
verwezen, maar waarmee de Nederlandse leerprojecten 
uiteindelijk weinig gelijkenis vertonen. De verschillen 
hebben betrekking op de intensiteit van het program-
ma, die bij de IT-projecten gewoonlijk veel groter is 
dan bij `onze' leerprojecten en op de duur van het 
programma, die het Nederlandse maximum van 150 
uur ruimschoots te boven gaat. Ook gaat het om een 
andere categorie jongeren: een `zwaardere' categorie. 
Immers, IT komt in de plaats van een vrijheidsstraf, 
terwijl de leerprojecten in ons land lang niet altijd in 
de plaats komen van de onvoorwaardelijke arrest- of 
tuchtschoolstraf (zie ook Van der Laan, 1986). 

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de 
leerprojecten zich in ons land op hun eigen, Neder-
landse wijze hebben ontwikkeld. De leerprojecten 
worden in de praktijk toegepast bij de minder 
ernstige zaken. Slechts zelden worden leerprojecten 
toegepast als alternatief voor de vrijheidsstraf. Mede 
daardoor bleef de behoefte bestaan om ook voor de 
categorie `zwaardere' jeugddelinquenten alternatieven 
te ontwikkelen. Een compleet pakket van alternatieve 
sancties (leerprojecten) zou beschikbaar moeten 
komen. Aan alternatieve sancties (leerprojecten) die 
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werkelijk de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
vervangen, ontbrak het nog altijd. 

Dit heeft er mede toe bijgedragen dat in 1983 
vertegenwoordigers van een aantal jeugdhulpverle-
ningsinstellingen uit Amsterdam en Noord-Holland 
en enkele leden van de Werkgroep Slagter het 
initiatief namen een project op te zetten, dat duidelijke 
overeenkomsten zou vertonen met de Engelse 
intensieve IT-projecten. De Britse ervaringen wezen 
immers uit dat intensieve IT-projecten werkelijk in de 
plaats komen van de vrijheidsstraf. Dit initiatief heeft 
geresulteerd in de Kwartaalkursus. De Kwartaalkursus 
is opgezet door de Stichting Centrum Hulpverlening 
Jongeren (CHJ) uit Alkmaar, de Vereniging Hulp 
Voor Onbehuisden (HVO) uit Amsterdam, de 
Stichting Psychologisch Pedagogisch Instituut 
Amsterdam (PPIA) en het Paedologisch Instituut (PI) 
uit Amsterdam. Het experiment wordt, voorlopig 
voor de duur van drie jaar, gesubsidieerd door het 
Ministerie van Justitie. Een tweetal particuliere 
fondsen heeft toegezegd garant te staan voor de 
financiering van eventuele extra kosten. 

Vorm en inhoud van de Kwartaalkursus 

Een van de belangrijkste doelstellingen van de 
Kwartaalkursus is aanvulling en uitbreiding van het 
repertoire van sociale vaardigheden van de geplaatste 
jongeren. Daarbij wordt uitgegaan van het tekortmo-
del. Het tekortmodel stelt dat bij probleemjongeren 
sprake is van onvoldoende sociale competentie met 
betrekking tot het functioneren in de maatschappij. 
Mede hierdoor komen zij tot antisociaal gedrag en 
delinquentie. In de literatuur wordt regelmatig een 
correlatie tussen antisociaal gedrag of delinquentie 
enerzijds en gebrek aan sociale competentie anderzijds 
gevonden. (Slot, 1987) Het tekortmodel stoelt echter 
niet alleen op deze samenhang. 

Een andere ondersteuning voor het model is 
gelegen in het feit dat succesvolle hulpvormen voor 
jeugdigen met antisociaal gedrag gericht blijken te 
zijn op een uitbreiding van de sociale competentie. 
(Bartollas, 1985; Bartels, 1986) De afdeling Gedrags-
therapie-projecten (GT-projecten) van het Paedolo-
gisch Instituut houdt zich sinds 1973 bezig met het 
ontwikkelen en evalueren van ambulante en residen-
tiele hulpverleningsmethoden gebaseerd op het 
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tekortmodel. Van 106 jongeren die via een GT-project 
met deze vorm van hulpverlening te maken kregen 
zijn thans follow-up gegevens bekend; deze follow-up 
gegevens zijn positief te noemen. 2  

Het Kwartaalkursus-programma grijpt terug op 
eerdere GT-projecten. Het programma heeft een 
zodanige vorm gekregen dat cursisten praktische 
vaardigheden leren, gericht op het leven van alledag. 
Het programma omvat onderwijs, onderricht in 
algemene technieken als hout- en metaalbewerking, 
auto- en fietstechniek, sport en sociale vaardigheids-
trainingen. De sociale vaardigheidstrainingen 
hebben enerzijds betrekking op algemene sociale 
vaardigheden zoals solliciteren, contact leggen, 
omgang met meisjes, seksualiteit, met geld omgaan, 
vrije tijds-besteding, het vinden van woonruimte, 
alcohol- en drugsgebruik, en anderzijds op vaardighe-
den met betrekking tot het voorkomen en vermijden 
van delinquent gedrag. 

Sociale vaardigheidstrainingen worden zowel 
groepsgewijs als individueel gegeven al naar gelang 
de specifieke competentie-achterstand van de cursist. 
Daarnaast vormt het leren structureren van het 
dagelijks leven een belangrijk cursusonderdeel. Van 
de jongeren wordt gedist dat zij op tijd aanwezig zijn. 
Verder dienen zij beurtelings huishoudelijke taken op 
zich te nemen, boodschappen te doen, de lunch en 
een warme maaltijd te verzorgen. Deze bezigheden 
vormen belangrijke aanknopingspunten voor de 
vaardigheidstrainingen. 

De Kwartaalkursus-methodiek is gebaseerd op 
gedragtherapeutische leerprincipes. Iedere medewer-
ker (in Kwartaalkursus-termen trainer genoemd) 
observeert, onafhankelijk van zijn of haar specialisme, 
het gedrag van de jeugdige in termen van vaardigheden 
en competentie-achterstand en formuleert in overleg 
met de cursist individuele trainingsdoelstellingen. De 
nadruk ligt op het leren van nieuwe vaardigheden, 
waarbij het versterken van adequaat gedrag voorop 
staat. De volgende technieken worden hiertoe 
gebruikt: modeling, shaping, het geven van gedrags-
instructies en het doen van leeroefeningen. 3  In de 
eerste fase van het programma wordt een puntensys-
teem gehanteerd. Door op tijd aanwezig te zijn en aan 
opdrachten te voldoen, verdienen de jongeren 
punten. Wanneer dagelijks voldoende punten zijn 
verdiend, kunnen de jongeren gebruik maken van een 
aantal privileges. Het puntensysteem wordt beeindigd 
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wanneer de cursisten een bepaald aantal `vooruitgangs-
punten' hebben gespaard. De trainers onderhouden 
daarnaast regelmatig contact met de ouder(s) en/of 
voogd van de cursisten. 

De Kwartaalkursus is gevestigd in Amsterdam-Oost 
en beschikt over een eigen gebouw met daarin twee 
groepsruimten, een keuken, een sportlokaal (geschikt 
voor fitness en contactsport) met douche- en kleed-
ruimten en lokalen voor onderwijs, algemene 
technieken en sociale vaardigheidstrainingen. Het 
programma beslaat dertien weken. De jongeren 
worden geacht iedere werkdag van 10.00 tot 15.00 uur 
aanwezig te zijn, met als bijzonderheid dat op 
dinsdag en donderdag het programma na de lunch 
aanvangt en doorloopt tot 21.00 uur. Daarnaast 
vinden er ook regelmatig activiteiten in het weekend 
plaats. Gedurende hun cursus gaan de jongeren 
eenmaal op kamp (gewoonlijk een dag of drie). 
Tijdens dat kamp ligt de nadruk op buitenactiviteiten 
als wildwatervaren, klimmen, droppings enzovoort. 
De cursus biedt plaats aan twaalf cursisten. 

Het Kwartaalkursus-team bestaat uit zeven 
medewerkers, te weten een Hoofd Kwartaalkursus, 
twee groepstrainers, een trainer sociale vaardigheden, 
een trainer sport, een trainer algemene technieken en 
een trainer onderwijs. De groepstrainers zijn de vaste 
begeleiders van de cursisten, zowel gedurende de dag 
als voor de cursus als geheel. Hun taak bestaat onder 
andere uit het 's ochtends opvangen van de jongeren, 
het verzorgen van de groepsgewijze sociale vaardig-
heidstrainingen, het assisteren bij andere cursusonder-
delen, het co6rdineren en begeleiden van de lunch, 
het koken en de overige huishoudelijke taken en het 
onderhouden van de contacten met de ouders en of 
voogden. 

De eerste ervaringen 

In november 1986 startte een klein aantal medewer-
kers met een concept-programma en een cursist de 
Kwartaalkursus. In de loop van 1987 werd het team 
van medewerkers aangevuld, het programma nader 
uitgewerkt en druppelden de cursisten binnen. 

lie cursisten 
Gedurende de periode november 1986 tot november 

1987 hebben de kinderrechters uit de arrondissementen 
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Amsterdam en Haarlem in het kader van een 
schorsing van de voorlopige hechtenis 30 jeugdigen 
bij de Kwartaalkursus aangemeld. Dit resulteerde 
uiteindelijk in 29 plaatsingen: 22 uit het arrondissement 
Amsterdam en 7 uit het arrondissement Haarlem. De 
leeftijd van de cursisten bij aanvang van de cursus 
varieerde van 15 jaar en 3 maanden tot 18 jaar en 1 
maand; de gemiddelde leeftijd was 17 jaar. De 
etnische achtergrond varieerde van Nederlands (14), 
Surinaams/Antilliaans (9), Marokkaans (5) tot 
Portugees (1). De meeste jongeren woonden bij (een 
van) de ouders. In 14 van de 29 gevallen was er 
sprake van een gebroken gezin. Tot op heden hebben 
alleen jongens aan de Kwartaalkursus deelgenomen 
(de cursus staat ook open voor meisjes). 

Ten tijde van de aanvang van de Kwartaalkursus en 
kort daarvoor gingen acht jongens naar school en 
hadden drie jongens een baan. De overige achttien 
waren gemiddeld ruim een jaar werkloos. De meeste 
jongens hadden enige jaren LBO en/of Streekschool 
achter de rug, een drietal enige jaren MAVO of 
HAVO en zes cursisten hadden enige tijd een school 
voor individueel beroepsonderwijs (IBO) of het 
Psychologisch Pedagogisch Instituut Amsterdam 
bezocht. Geen van de jongeren had een diploma. 
Tien jongens hebben in het verleden werkervaring 
opgedaan, onder meer als winkelbediende, vakkenvul-
ler en magazijnbediende, of waren werkzaam geweest 
in de autosloperij, de horeca, het buurthuiswerk of de 
garnalenhandel. 

De delicten die volgens de cursisten de directe 
aanleiding waren tot de plaatsing in de Kwartaalkursus 
staan vermeld in de navolgende tabel. Aangezien het 
in veel gevallen een combinatie van delicten betrof 
overtreft het aantal genoemde delicten het aantal 
cursisten. 4  Deze opsomming illustreert dat het 
allerminst om een lichte categorie delinquenten gaat. 
Vrijwel alle jongens hadden al eerder met justitie te 
maken gehad. 

Functioneren van de Kwartaalkursus 
Voorafgaand aan de Kwartaalkursus hebben de 

jongeren gemiddeld ruim vijf weken in voorlopige 
hechtenis doorgebracht. Meer dan de helft van de 
jongeren (zeventien) is op de dag van de schorsing 
van de voorlopige hechtenis of de dag daarop op de 
Kwartaalkursus begonnen. Bij tien jongens zaten daar 
enkele dagen tot een week tussen en bij twee jongens 
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Tabel 1: Aanleiding voor verwijzing near Kwartaalkursus* 

Delictomschrijving 	 Aantal keren genoemd 

Vechtparth 	 6 

Bedreiging 	 4 

Vernieling 	 3 

Winkeldiefstal 	 1 

Diefstal van vervoersmiddel 	 10 

Inbraak 	 21 

Beroving 	 6 

Overval 	 4 

Heling 	 4 

Wapenbezit 	 7 

Volgens opgave van jongeren zelf 

duurde de periode tussen de schorsing van de 
voorlopige hechtenis en de aanvang van de cursus 
enige weken. Deze gegevens kunnen opgevat worden 
als een eerste aanwijzing voor het felt dat de Kwar-
taalkursus werkelijk bezocht wordt door jeugdige 
delinquenten die langere tijd in hechtenis (dreigen te) 
worden genomen. Het is echter nog te vroeg om aan 
te geven waarvoor de cursus precies in de plaats 
komt. 

Een vrij grote groep jongeren heeft de Kwartaalkursus 
niet volgens plan afgerond. Van de groep van 29 
cursisten hebben er 15 de cursus volgens plan 
afgesloten, 14 cursisten hebben de cursus voortijdig 
betindigd. Bij 5 jongeren was voortijdige beeindiging 
het gevolg van een nieuw politiecontact in verband 
met een delict en bij 9 jongeren het gevolg van 
herhaald ongeoorloofd verzuim. 

Op dit moment valt nog niets te zeggen over de 
resultaten van de Kwartaalkursus in termen van 
minder of geheel uitblijven van recidive. Weliswaar 
heeft een aantal jongens het cursusprogramma niet tot 
het einde afgemaakt, omdat zij in verband met het 
plegen van een delict door de politie zijn aangehouden, 
maar er zijn nog geen gegevens voorhanden over de 
jongens die de cursus wel volgens plan hebben 
afgerond, laat staan dat die gegevens zijn vergeleken 
met die van jongeren die langdurig in hechtenis 
hebben gezeten en niet naar de cursus zijn gestuurd. 

Na een jaar werken zijn de verschillende cursuson-
derdelen zodanig uitgewerkt dat het programma naar 
tevredenheid van de medewerkers draait. Opmerkelijk 
en verheugend is het felt dat zich tot op dit moment 
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geen ernstige incidenten hebben voorgedaan. Niet 
tussen cursisten en medewerkers en ook niet tussen 
cursisten of medewerkers onderling. Gezien het 
experimentele karakter van het project is er wel steeds 
sprake geweest van bijstelling van regels, van rooster-
wijzigingen en van aanscherping van de methodiek. 
Ook heeft het team in de loop van het jaar enige 
wijzigingen ondergaan. In verband met persoonlijke 
omstandigheden moest vervanging worden gezocht 
voor de trainer algemene technieken en voor een 
groepstrainer. Het werven van geschikte kandidaten 
bleek geen eenvoudige zaak. Gebleken is dat enthou-
siasme, de bereidheid om deel te nemen aan een 
experiment, brede belangstelling, vakinhoudelijke 
kennis en 'leerbaarheid' in de gedragstherapeutische 
werkwijze belangrijke voorwaarden zijn. Door middel 
van methodiektraining worden (nieuwe) medewerkers 
verder geschoold. 

Het team is ook nog enigszins uitgebreid, waardoor 
het Hoofd Kwartaalkursus meer tijd ter beschikking 
heeft gekregen voor 'public relations' en coordinerende 
werkzaamheden. De ervaring leerde dat het onderhou-
den van contacten met de rechterlijke macht, het 
Openbaar Ministerie, de advocatuur en andere 
betrokkenen een zeer tijdrovende, maar uiterst 
belangrijke bezigheid is: het vergroot de bekendheid 
van het project en daarmee het aantal plaatsingen. 

Bezetting 
Toename van het aantal plaatsingen is van levens-

belang voor de Kwartaalkursus. De instroom van 
cursisten is ronduit zorgelijk te noemen. Er is sprake 
van een voortdurende onderbezetting. Sinds de start 
in november 1986 heeft de cursus nooit helemaal vol 
gezeten (zoals gezegd bedraagt de capaciteit twaalf 
jongeren). Deze voortdurende onderbezetting is voor 
zowel de cursisten als voor de medewerkers een 
slechte zaak. De inhoud van het programma krijgt een 
andere kleur als er in plaats van twaalf slechts vijf of 
zes jongeren deelnemen. Methodisch gezien wordt het 
aantal mogelijke groepstrainingen en -activiteiten 
beperkt en wordt flexibiliteit en improvisatievermogen 
van de medewerkers gevraagd. Bovendien is een 
langere periode van (te) weinig werk frustrerend en 
demotiverend en werpt het zijn schaduwen op de 
toekomst. 

De voortdurende onderbezetting heeft bij de 
betrokkenen in eerste instantie enige verbazing 
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gewekt. Immers, bij het maken van de plannen voor 
de Kwartaalkursus was steeds uitgegaan van een 
zodanig groot aantal jongeren dat jaarlijks in hechtenis 
wordt genomen, dat er voor de cursus zeker reden van 
bestaan was. Sterker nog, oorspronkelijk werd 
uitgegaan van twee projecten: een in Amsterdam en 
een in Alkmaar. Weliswaar werd in een vroeg stadium 
van de voorbereidingen afgezien van het voornemen 
een cursus op te zetten in Alkmaar, omdat aldaar het 
gemiddelde aantal in voorlopige hechtenis genomen 
jongeren de opzet van een cursus niet leek te recht-
vaardigen, maar het arrondissement Haarlem leek een 
goed alternatief te vormen. Dat er uiteindelijk slechts 
een Kwartaalkursus van start ging (in Amsterdam) 
had een financiele reden. Twee Kwartaalkursus-pro-
jecten waren financieel niet rond te krijgen. Dat had 
dus niets te maken met angst voor onvoldoende 
bezetting van twee projecten. 

Het arrondissement Haarlem werd tegemoet 
gekomen door de Amsterdamse Kwartaalkursus ook 
open te stellen voor jongeren uit Haarlem. Des te 
verrassender was het dan ook dat de capaciteit niet 
optimaal werd — en wordt — benut. Toch kan niet 
gezegd worden dat de plannenmakers van destijds 
tekort zijn geschoten bij het inschatten van de mogelijk-
heden voor de Kwartaalkursus. Bij het maken van de 
plannen zijn zij steeds uitgegaan van ongeveer 400 
jongeren die jaarlijks in beide arrondissementen in 
voorlopige hechtenis worden genomen. Dat aantal en 
de berichten in de media over het tekort aan (gesloten) 
opvangmogelijkheden voor jeugdige delinquenten 
leken meer dan voldoende om met recht ruimte voor 
de Kwartaalkursus met plaats voor ongeveer 50 
jongeren per jaar te veronderstellen. 

Achteraf bezien moet echter geconstateerd worden 
dat destijds is uitgegaan van gegevens, die onvoldoende 
gedetailleerd waren. Het aantal van 400 jongeren was 
op zichzelf niet onjuist (het waren er zelfs bijna 500), 
maar men beschikte slechts over absolute aantallen 
en niet over belangrijke aanvullingen als de duur van 
de voorlopige hechtenis en achtergrondgegevens van 
de jongeren. Aan deze situatie van onvoldoende 
gedetailleerde informatie is inmiddels een einde 
gekomen. Sinds september 1986 functioneert in de 
arrondissementen Amsterdam en Haarlem het JIS 
(Jongeren Inforrnatie Systeem). 5  Door het JIS is nu 
veel meer bekend over de contacten van jeugdigen 
met justitie en daarmee ook over de voorlopige 
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Tabel 2: Duur voorlopige hechtenis 

Aantal dagen 

Totaal 

De Kwartaalkursus 

Aantal 	 (%) 

Onmiddellijk geschorst 	 130 	(26,3) 

Tot 12 dagen 	 64 	(12,9) 

12 tot 42 dagen 	 105 	(21,2) 

42 tot 72 dagen 	 93 	(18,8) 

72 tot 102 dagen 	 58 	(11,7) 

102 dagen en meer 	 23 	(4,7) 

Onbekend 	 22 	(4,4) 

hechtenis. Aan het rapport Jeugd & Just itie (Essers en 
Van der Laan, 1988), dat is gebaseerd op het JIS 
ontlenen we de volgende cijfers. 

In de periode september 1986 — augustus 1987 zijn 
in het arrondissement Amsterdam 2.673 jongeren in 
aanraking gekomen met justitie; in het arrondissement 
Haarlem waren dater 1.683. Daarvan zijn resp. 408 
(15,3%) en 87 (5,2%) jongeren in voorlopige hechtenis 
genomen. Dat niet alle in voorlopige hechtenis 
genomen jongeren voor verwijzing naar de Kwartaal-
kursus in aanmerking kwamen, blijkt uit tabel 2 
waarin gegevens over de duur van de voorlopige 
hechtenis zijn opgenomen (de cijfers hebben betrek-
king op de de arrondissementen Amsterdam en 
Haarlem tezamen). 

Bij bijna 194 jongeren (39,2%) is de voorlopige 
hechtenis onmiddellijk geschorst of heeft minder dan 
12 dagen geduurd. Dat lijkt een te korte periode om 
de Kwartaalkursus serieus te overwegen. Hetzelfde 
kan gezegd worden van de 105 jongeren (21,2%) die 
tussen de 12 en 42 dagen in voorlopige hechtenis 
hebben gezeten. Van de oorspronkelijke groep van 
495 mogelijke kandidaten voor de cursus is dus al 
bijna twee derde afgevallen. De resterende 174 
jongeren hebben 42 dagen (zes weken) of langer in 
voorlopige hechtenis gezeten. Deze 174 jongeren 
kunnen in principe beschouwd worden als kandidaten 
voor de cursus. Overigens, helemaal juist is deze 
rekensom niet. Er is namelijk geen rekening gehouden 
met de jongeren die in de periode november 1986 
— augustus 1987 in het kader van schorsing van hun 
voorlopige hechtenis naar de Kwartaalkursus zijn 
gestuurd. Aangenomen mag worden dat hun voorlopige 
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hechtenis langere tijd zou hebben geduurd als er niet 
geschorst was. 

Zouden er geen jongeren naar de cursus zijn 
verwezen, dan was het aantal jongeren dat meer dan 
zes weken in voorlopige hechtenis heeft gezeten 
uitgekomen in de buurt van de 200. 

Nemen we deze 200 jongeren als uitgangspunt clan 
zou een op de vier jongeren die langer dan zes weken 
in voorlopige hechtenis verblijven naar de cursus 
moeten worden gestuurd om de capaciteit volledig te 
benutten. Maar daarmee is een te rooskleurige situatie 
geschetst. Er zijn nog andere factoren, die de verwijzing 
naar de Kwartaalkursus negatief beinvloeden. 

Ten eerste is er van uitgegaan dat verwijzing wordt 
overwogen bij voorlopige hechtenis van zes weken of 
langer. In de — vooral Amsterdamse — praktijk is 
echter in de meeste gevallen uitgegaan van de 
stelregel dat drie maanden Kwartaalkursus gelijk is 
aan drie maanden voorlopige hechtenis; niet meer en 
niet minder. Het spreekt voor zich dat daardoor het 
aantal potentiele cursisten drastisch afneemt. In de 
periode september 1986— augustus 1987 verbleven er 
slechts 81 jongeren 72 dagen (tien-elf weken) of 
langer in voorlopige hechtenis. Van deze groep 
jongeren zou tenminste een op de twee naar de cursus 
moeten worden gestuurd om alle beschikbare plaatsen 
te bezetten. En dat terwij1 er al een aantal kandidaten 
afvalt, omdat zij veel langer dan drie maanden in 
voorlopige hechtenis verblijven (en dus buiten de 
stelregel `drie + drie' vallen). 

Daarnaast is er nog een aantal, impliciete en 
expliciete, uitsluitingscriteria voor verwijzing naar de 
Kwartaalkursus: 
— geen jongeren die geen stabiele woonsituatie 
kennen; 
— geen schoolgaande of werkende jongeren; 
— geen jongeren waarbij een persoonlijkheidsonder-
zoek wordt aangevraagd; 
— geen jongeren onder de 15/16 jaar; 
— geen jongeren die verdacht worden van delicten 
tegen het leven; 
— geen jongeren die naar verwachting een maatregel 
van TBR of PIBB (plaatsing in een inrichting voor 
buitengewone behandeling) opgelegd zullen krijgen. 

De numerieke gevolgen van een aantal van deze 
uitsluitingscriteria zijn af te leiden uit de JIS-gegevens. 
Van de 174 jongeren die zes weken of Ian get in 
voorlopige hechtenis hebben gezeten, waren er 3 in de 
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leeftijd van 12 of 13 jaar en 41 in de leeftijd van 14 of 
15 jaar. Sluiten we deze jongeren uit, hetgeen in de 
praktijk op een 15-jarige na ook gebeurde, dan 
resteren er 130 jongeren. Bij uitsluiting van de 
schoolgaanden zijn het er nog maar 90. Herhalen we 
deze procedure voor de 81 jongeren die 72 dagen 
(drie maanden) of langer in voorlopige hechtenis 
hebben gezeten, dan resteren nog maar 40 mogelijke 
cursisten. Een beeld dat alleen maar somberder zal 
worden als ook gegevens over persoonlijkheidsonder-
zoek en zeer ernstige delicten en/of psycho-sociale 
problematiek die verwijzing naar de Kwartaalkursus 
in de weg staan erbij worden betrokken. 

.Voorstellen ter verbetering van de bezettingsciffers 
In de loop van 1987 is een groot aantal voorstellen 

gedaan om de situatie rond de bezetting van de 
Kwartaalkursus te verbeteren. De navolgende 
opsomming en bespreking van deze voorstellen is in 
belangrijke mate gebaseerd op een eerder ten behoeve 
van de Kwartaalkursus en de daarbij betrokken 
personen en instanties opgestelde notitie. (Junger-Tas 
en Van der Laan, 1987) De voorstellen luidden als 
volgt. 
1. Grotere bekendheid geven aan de Kwartaalkursus 
bij justitiele autoriteiten en advocaten door middel 
van het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, 

• aanwezigheid van het Hoofd Kwartaalkursus bij de 
voorgeleidingen in Amsterdam, twee-wekelijkse 
toezending van een bezettingsoverzicht van de cursus 
naar kinderrechters en officieren van justitie in 
Amsterdam en Haarlem en overleg met kinderrechters 
en officieren van justitie. 
2. Minder stringente hantering van de minimum 
leeftijdsgrens. Niet de in de praktijk gehanteerde 
zestien jaar, maar vijftien jaar als ondergrens. 
3. De mogelijkheid bieden om de Kwartaalkursus een 
door de kinderrechter gewenst persoonlijkheidsonder-
zoek te laten organiseren en coordineren. Daarmee 
wordt verwijzing naar de cursus in combinatie met 
een persoonlijkheidsonderzoek mogelijk. 
4. Loslaten van de stelregel `drie maanden Kwartaal-
kursus = drie maanden voorlopige hechtenis'. De 
cursus zou bijvoorbeeld al mogelijk moeten zijn bij 
voorlopige hechtenis met een duur van minimaal twee 
maanden of misschien zelfs zes weken. Ook zou bij 
voorlopige hechtenis van langer dan drie maanden de 
cursus niet moeten worden uitgesloten. 
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5. De cursus openstellen voor naburige arrondissemen-
ten als Alkmaar en Utrecht. 
6. Roostertechnische en inhoudelijke aanpassing van 
het cursusprogramma, waardoor programma, 
waardoor jongeren die een dagopleiding volgen of 
werken naar de cursus kunnen worden gestuurd 
zonder dat zij daarvoor school moeten verzuimen of 
hun baan dreigen te verliezen. 
7. Toepassing van de Kwartaalkursus als bijzondere 
voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. 
Verwijzing naar de cursus zou niet alleen plaats 
moeten vinden in het kader van schorsing van de 
voorlopige hechtenis. 

Een aantal van deze voorstellen is inmiddels in 
uitvoering genomen; de effecten ervan worden al 
zichtbaar. De naambekendheid van de Kwartaalkursus 
lijkt te zijn vergroot. Het aantal vijftienjarigen dat naar 
de cursus wordt gestuurd, is toegenomen. De kinder-
rechter in Haarlem heeft toegezegd de idrie = drie' 
regel soepeler te willen hanteren, de Amsterdamse 
kinderrechters hebben hun verwijzingsbeleid zodanig 
gewijzigd dat zij zich meer zullen richten op jongeren 
die naar verwachting zes tot negen weken in voorlopige 
hechtenis zullen verblijven. Daarnaast ziet men ook 
mogelijkheden voor verwijzing naar de cursus, in 
combinatie met enige weken detentie. 

De openstelling van de cursus voor de arrondisse-
menten Alkmaar en Utrecht heeft inmiddels geresul-
teerd in verwijzingen vanuit Alkmaar. Het programma 
is zodanig aangepast (andere openingstijden, 
flexibeler programma-aanbod), dat jongeren die een 
dagopleiding volgen of werken naar tie cursus 
kunnen worden gestuurd. De kinderrechters hebben 
al laten weten dit aanbod op prijs te stellen. Het 
aanbod van de Kwartaalkursus om een persoonlijk-
heidsonderzoek te organiseren en te cobrdineren is 
door de Amsterdamse kinderrechters afgewezen. Een 
persoonlijkheidsonderzoek wordt aangevraagd als de 
kinderrechter wil weten wat het beste met de desbe-
treffende jeugdige kan gebeuren. Bij een combinatie 
van een persoonlijkheidsonderzoek en verwijzing 
naar de cursus doet zich het opmerkelijke verschijnsel 
voor dat enerzijds een sanctie wordt toegepast — de 
Kwartaalkursus dient immers gehanteerd te worden 
als een op zichzelf staande sanctie — , terwifl anderzijds 
in het advies van het persoonlijkheidsonderzoek een 
andere sanctie of maatregel besloten kan liggen 
(bijvoorbeeld plaatsing in een vakinternaat of 
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Tabel 3: Voorlopige hechtenis in 1985 

Arrondissement . 	 Aantal jeugdigen in voorlopige hechtenis 

Amsterdam 	 364 
Haarlem 	 88 
Alkmaar 	 49 
Utrecht 	 175 

behandelingstehuis). Er zou als het ware 'dubber 
gesanctioneerd worden. Bovendien zou vast moeten 
staan dat de Kwartaalkursus een geschikt alternatief 
is voor de jongere, hoewel de kinderrechter met het 
verzoek om een persoonlijkheidsonderzoek nu juist 
aangeeft (nog) niet te weten wat de beste aanpak is. 

Een belangrijke vraag is hoe groot het effect van de 
verschillende maatregelen zal zijn. Naar verwachting 
zal het bezettingsprobleem voorlopig niet geheel 
worden opgelost. Verlaging van de leeftijdsgrens zal 
slechts een gering aantal extra cursisten opleveren. 
En uit het voorgaande is duidelijk geworden dat 
hetzelfde geldt voor het aanbod het persoonlijkheids-
onderzoek ter co6rdineren. Van de arrondissementen 
Alkmaar en Utrecht mogen evenmin grote aantallen 
jongeren worden verwacht. Dit geldt zeker voor het 
arrondissement Alkmaar. Niet zonder reden werd 
destijds besloten af te zien van vestiging van een 
Kwartaalkursus aldaar. Ter illustratie enkele `ruwe' 
cijfers inzake voorlopige hechtenis voor het jaar 1985 
die aflcomstig zijn van het CBS. Het gaat om alle 
gevallen waarin voorlopige hechtenis is gevorderd 
ongeacht de duur van die voorlopige hechtenis. 

Op basis van de veronderstelling dat de kinderrech-
ters in Alkmaar en Utrecht dezelfde criteria zullen 
hanteren voor verwijzing naar de Kwartaalkursus als 
de kinderrechters in Amsterdam en Haarlem, zal 
ongeveer 5 tot 10% van de voorlopig gehechten naar 
de cursus worden gestuurd. Dat zou neerkomen op 
ruim 20 jongeren per jaar. 

De suggestie Kwartaalkursus toe te passen als 
bijzondere voorwaarde zal naar verwachting eveneens 
weinig opleveren, omdat deze modaliteit weinig 
frequent gehanteerd wordt. Er worden weliswaar veel 
voorwaardelijke vrijheidsstraffen toegepast, maar in 
veel gevallen gebeurt dit in combinatie met een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (het bij vonnis 
omzetten van de voorlopige hechtenis in het onvoor- 
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waardelijk strafdeel). Slechts zelden is er sprake van 
bijzondere voorwaarden, die inhouden dater bijzondere 
activiteiten worden gevraagd of bepaalde maatregelen 
worden genomen. Door de kinderrechters is bovendien 
aangegeven dat er procedureel teveel haken en ogen 
aan vastzitten om een aantrekkelijke toepassingsmo-
gelijkheid te zijn. Overigens, de suggestie gaat voorbij 
aan het gegeven, dat deze mogelijkheid, zoals gezegd, 
feitelijk al bestaat. Slechts van de aanpassing van het 
Kwartaalkursus-programma voor schoolgaanden en 
werkenden kan een substantiele toename van het 
aantal cursisten worden verwacht. 

Er zijn nog twee andere mogelijkheden voorgesteld. 
Het eerste voorstel vereist een verandering van 
uitgangspunt voor de Kwartaalkursus. De cursus zou 
niet langer alleen detentie moeten vervangen, maar 
ook een (gedwongen) tehuisplaatsing in het kader van 
een ondertoezichtstelling. In dat geval kan de cursus 
zowel civiel- als strafrechtelijk worden toegepast. 
Afgaande op regelmatig terugkerende telefoontjes van 
gezinsvoogden zou daar zeker belangstelling voor 
bestaan. Voor het programma van de cursus zou deze 
uitbreiding van de doelgroep niet zoveel consequenties 
hoeven te hebben. Een interessante bijkomstigheid 
van deze aanpassing zou de grotere gelijkenis zijn van 
de Kwartaalkursus met het Britse IT, dat immers 
wordt toegepast in het kader van een Supervision 
Order. 

Tegen dit voorstel kunnen twee bezwaren worden 
ingebracht. Ten eerste geldt dat bij strafrechtelijk 
geplaatste jongeren sprake is van een uit de praktijk 
van de alternatieve sancties bekende stok achter de 
deur: ongeoorloofd wegblijven of andere problemen 
kunnen tot gevolg hebben dat deze jongeren (opnieuw) 
in hechtenis worden genomen. Betwijfeld moet 
worden of dat ook zal gelden voor civielrechtelijk 
geplaatste jongeren: volgt er een tehuisplaatsing bij 
soortgelijke problemen? Dat zou betekenen dat een 
civielrechtelijke kinderbeschermingsmaatregel meer 
dan ooit wordt gehanteerd als een sanctie. 

Het tweede bezwaar betreft de vraag of bij een 
dergelijke toepassing van de Kwartaalkursus wel 
gelijksoortige groepen jongeren worden binnenge-
haald. Een ondertoezichtstelling wordt in eerste 
instantie uitgesproken naar aanleiding van probleem-
gedrag en niet naar aanleiding van delictgedrag. 
Verwijzing naar de cursus in dat kader zou derhalve 
tekort doen aan het sanctiekarakter van de cursus. 
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Mede op grond van dergelijke overwegingen hebben 
de kinderrechters uit Amsterdam al laten weten 
weinig te voelen voor een dergelijk gebruik van de 
cursus. 

De tweede maatregel behelst verhoging van de 
maximum leeftijd. Inpassing van de Kwartaalkursus 
in het jeugdstrafrecht betekent automatisch een 
bovengrens van achttien jaar. De Kwartaalkursus 
wordt wel door achttienjarigen bezocht, maar dat zijn 
jongeren die ten tijde van het plegen van de strafbare 
feiteri de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden 
bereikt. Verhoging van de maximum leeftijd naar 
bijvoorbeeld negentien of twintig jaar zou betekenen 
dat de cursus als voorziening ook beschikbaar komt 
binnen het strafrecht voor volwassenen. De cursus 
kan dan fungeren als alternatief voor detentie in 
jeugdhuizen van bewaring en jeugdgevangenissen. 
Duidelijk is dat de groep kandidaten voor de cursus 
daarmee aanzienlijk zou worden vergroot. Dit voorstel 
heeft bovendien als voordeel boven het eerdergenoem-
de voorstel om verwijzing naar de cursus in het kader 
van een (civiele) kinderbeschermingsmaatregel 
mogelijk te maken, dat de cursus gesitueerd blijft 
binnen het strafrecht en slechts gehanteerd wordt ter 
vervanging van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
Een dergelijke ontwikkeling zou eveneens goed 
passen binnen het huidige beleid om ook voor 
strafrechtelijk volwassenen leerprojecten als alterna-
tieve sanctie mogelijk te maken. Tevens zou het een 
eerste stap zijn in de richting van het door de Commissie 
Anneveldt voorgestelde adolescentenstrafrecht. 	. 

De kinderrechters blijken echter niet erg enthousiast. 
Zij zitten niet te wachten op zo'n uitbreiding van de 
groep Kwartaalkursus-bezoekers. Zij voorzien een 
ander verwijzingsbeleid en andere reacties bij bijvoor-
beeld veelvuldig verzuim vanuit het strafrecht voor 
volwassenen, waardoor ten opzichte van de deelnemers 
aan de cursus een uiteenlopend beleid kan ontstaan. 
Ook vrezen zij een nadelige beInvloeding van jongere 
cursisten door oudere cursisten. Bij een uitbreiding 
van de cursus met achttien-, negentien- en twintigjari-
gen overwegen de kinderrechters om niet !anger 
vijftien- en zestienjarigen naar de cursus te verwijzen. 
Het voorstel om deze bezwaren te ondervangen door 
te werken met twee groepen en door bepaalde 
aanpassingen van methodische aard heeft daarin geen 
verandering kunnen brengen. 
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Slotbeschouwing 

De eerste anderhalf jaar van het bestaan van de 
Kwartaalkursus heeft veel zaken aan het licht 
gebracht. Veel van deze zaken stemmen hoopvol, 
maar sommige baren zorgen. Ronduit positief is het 
punt dat er een goed en evenwichtig programma lijkt 
te zijn opgezet. Een programma dat bovendien tot nu 
toe zonder noemenswaardige incidenten is uitgevoerd. 
Eveneens positief zijn de aanwijzingen dat de 
Kwartaalkursus correct gebruikt wordt. Er worden 
alleen jongeren naar toegestuurd, waarvan mag 
worden aangenomen dat zij anders lange tijd in 
detentie zouden hebben doorgebracht. Er lijkt 
vooralsnog geen sprake van aanzuigende werking: er 
worden geen jongeren naar de cursus verwezen die 
anders een boete of een voorwaardelijke vrijheidsstraf 
zouden hebben gekregen. 

Het relatief grote aantal jongeren dat de cursus 
voortijdig beeindigt doet aan dit positieve beeld enige 
afbreuk. Het percentage voortijdige vertrekkers is 
immers veel hoger dan het percentage jeugdigen dat 
hun 'reguliere' alternatieve sanctie niet volgens plan 
beeindigt (40% versus 12%; zie Van der Laan en Van 
Hecke, 1986; Van der Laan, 1987b). En hoewel 
ingewijden van mening zijn dat het al een hele ver-
dienste is van de cursus dat sommige van deze cursisten 
liberhaupf enige tijd gebleven zijn en niet al na een 
dag de cursus de rug hebben toegekeerd, zal dit 
percentage de komende tijd drastisch omlaag moeten 
worden gebracht, wil de cursus ook in de toekomst 
het vertrouwen van de justitiele autoriteiten blijven 
genieten. 

Momenteel baren de bezettingscijfers van de 
Kwartaalkursus de meeste zorgen. Tot nu toe zijn 
deze aan de (te) lage kant. Voortgaande onderbezetting 
is een regelrechte bedreiging van de toekomst van de 
Kwartaalkursus. Dat dit door de direct betrokkenen 
onderkend is, blijkt wel uit de voorgestelde maatrege-
len van de afgelopen tijd. Van sommige van deze 
maatregelen zijn de eerste effecten gelukkig al 
zichtbaar, van andere mag enig succes worden 
verwacht. Of dat voldoende zal zijn voor volledige 
benutting van de capaciteit van de Kwartaalkursus, is 
echter nog niet duidelijk. Niet uitgesloten moet 
worden dat nog rigoureuzere maatregelen nodig zijn. 
Gedacht kan worden aan een flexibeler cursusaanbod, 
waardoor ook die jongeren voor verwijzing naar de 
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Kwartaalkursus in aanmerking komen die niet 
minimaal zes weken in hechtenis dreigen te worden 
genomen, maar `slechts' twee, drie of vier weken. Een 
ontwikkeling die bekend is van veel Britse IT-projecten 
(zie bijvoorbeeld Stanley, 1987). Een interessante 
bijkomstigheid van zo'n aanpassing zou kunnen zijn, 
dat de Kwartaalkursus tevens wordt aangewezen als 
de instantie waar alle ambulante trainingen sociale 
vaardigheden worden verzorgd, die als alternatieve 
sanctie worden toegepast. Eerder gesignaleerde 
problemen met betrekking tot de handhaving van de 
kwaliteit van deze trainingen sociale vaardigheden 
(zie Van der Laan, 1987b) zouden daarmee voor een 
belangrijk deel kunnen worden ondervangen. De 
kennis en ervaring, nodig voor het verzorgen van 
deze trainingen, zijn uiteraard in ruime mate aanwezig. 
Het risico van verwatering van deze kennis en 
ervaring is gering, omdat er bij voortduring trainingen 
sociale vaardigheden worden verzorgd in kader van 
het Kwartaalcursus-programma. 

Een laatste redmiddel zou kunnen zijn het aantal 
cursusplaatsen terug te brengen. Echter, in een 
situatie die gekenmerkt wordt door het gegeven dat er 
jaarlijks enige honderden jongeren langere tijd 
worden vastgezet, zou toch plaats moeten zijn voor 
een voorziening als de Kwartaalkursus waar op 
jaarbasis ongeveer 50 jongeren terecht kunnen. 

Het probleem van de onderbezetting heeft twee 
dingen aan het licht gebracht. De onderbezetting van 
de Kwartaalkursus wordt voor een belangrijk deel 
veroorzaakt door het gegeven dat in de arrondisse-
menten Amsterdam en Haarlem (en in feite is het een 
landelijk verschijnsel) in absolute zin slechts een 
gering aantal jeugdigen langere tijd in hechtenis 
wordt genomen. Met andere woorden, het potentieel 
is niet zo erg groot. Er valt als het ware niet zoveel te 
vervangen. In dat opzicht verschilt de Nederlandse 
situatie duidelijk van de Britse. Het Britse justitieel 
systeem lijkt repressiever van aard, met als gevolg een 
verhoudingsgewijs veel grotere groep jeugdigen die 
jaarlijks in hechtenis wordt genomen. De groep 
potentiele kandidaten voor IT is dus veel groter. 
Vermoedelijk betekent dat ook dat de jongeren die de 
Kwartaalkursus bezoeken een `zwaardere' categorie 
(ernstiger delicten, langduriger justitiele carriere) 
vormen dan de groep IT-bezoekers in Groot-Brittan-
nie. Hier wreekt zich dus eigenlijk het streven van de 
Kwartaalkursus om een soortgelijke voorziening te 
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Noten 

zijn als de IT-projecten. Het uitgangspunt van de 
Kwartaalkursus om te dienen als vervanging van 
detentie sluit aan bij de doelstellingen van IT, maar 
heeft in de Nederlandse situatie onvermijdelijk als 
consequentie dat het 'reservoir' waaruit kan worden 
geput veel geringer van omvang is. Een andere 
mogelijke consequentie is dat de cursus wel met een 
zeer moeilijke groep jeugdigen te maken krijgt. In dat 
licht bezien is het hoge percentage uitvallers niet zo 
verwonderlijk. 

Een tweede uitkomst is het gegeven dat het van 
belang is om bij het opzetten van experimenten als de 
Kwartaalkursus te beschikken over voldoende 
gegevens. Tevoren moet `marktonderzoek' worden 
verricht: is er belangstelling voor de op te zetten 
voorziening en zijn er voldoende mogelijkheden, 
voldoende kandidaten en dergelijke? Bij de voorbe-
reiding van de Kwartaalkursus is dat wel gebeurd, 
maar op basis van te weinig en onvoldoende gedetail-
leerde gegevens. Pas toen het ten behoeve van het 
evaluatieonderzoek opgezette Jongeren Informatie 
Systeem operationeel werd, kwamen voldoende 
gegevens beschikbaar. Veel problemen hadden 
wellicht voorkomen kunnen worden als het JIS al 
ruim voor de start van de Kwartaalkursus zou hebben 
bestaan. Er lijkt dus alles voor te zeggen om binnen 
het justitieel systeem de beschikking te hebben over 
een informatiesysteem als het JIS. Temeer daar een 
dergelijk systeem het gehele justitiele systeem onder 
de loep neemt en daardoor ook bij het voorbereiden 
van andere experimenten dan de Kwartaalkursus of 
van bepaalde maatregelen van nut kan zijn. 

! De Day Training Centres 
hebben de experimentele fase niet 
overleefd. De projecten bleken te 
duur en in hun toepassing geen 
alternatief voor vrijheidsstraf te 
zijn. Bottoms, 1986) 

Ten opzichte van een vergelij-
kingsgroep is er, gemiddeld 
genomen, sprake van een verbete-
ring in de psychosociale situatie 
van deze 106 GT-jongeren. Deze 
vooruitgang bleek het sterkst met 
betrekking tot 'relaties in het 
gezin', 'toekomstaspiraties' en 

`gedragsmoeilijkheden'. (Slot en 
Jagers, 1987) 

Nieuw gedrag wordt stap voar 
stap geleerd (shaping), waarbij 
ander meer de genoemde technie-
ken worden toegepast. 'Modeling' 
wil zeggen: het aan de cursist 
tonen van voorbeelden van 
situaties waarin hi] geplaatst kan 
warden en van taken waarvoor hij 
gesteld kan worden met de daarbij 
behorende competente responsen. 
De trainer en de medecursisten 
kunnen hierbij als model fungeren, 
maar er kunnen oak videomodellen 
gebruikt worden. Na 'modeling' 
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gaat de cursist de vaardigheid 
daadwerkelijk oefenen (leeroefe-
ning) of hij ontvangt een nadere 
mondelinge uitleg (gedragsinstruc-
tie). Deze technieken worden 
uitvoerig beschreven in Berger e.a. 
(1986) en in Van der Veer en Slot 
(1987). 
4  Onder auspicien van de Co6rdi-
natiecommissie Wetenschappelijk 
Onderzoek Kinderbescherming 
vindt evaluatieonderzoek plaats. 
Het onderzoekteam Jeugdbescher-
ming & Jeugddelinquentie van het 
WODC voert de effectevaluatie 
uit. Onderzoekers van het Paedo-
logisch Instituut, afdeling GT-pro-
jecten, houden zich bezig met de 
procesevaluatie. 'Self-report' is 
een van de gehanteerde onder-
zoeksmethoden. 

Ten behoeve van het evaluatie-
onderzoek `Kwartaalkursus' is in 
de arrondissementen Amsterdam 
en Haarlem het JIS opgezet. Met 
behulp van het JIS wordt informa-
tie verwerkt over alle jongeren die 
in aanraking komen met justitie. 
Op vrij eenvoudige wijze zijn 
actuele overzichten te verkrijgen 
over de Instroom' van minderjari-
gen en hun gang door het justitieel 
proces. Iedere twee maanden 
worden dergelijke overzichten 
verstrekt aan de justitiele autoritei-
ten in de betrokken arrondissemen-
ten. 
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Schadevergoeding in plaats 

van detentie? 

drs. M. Junger* 

Inleiding 

In Nederland wordt al geruime tijd gezocht naar 
mogelijkheden om de gevangenisstraf terug te dringen 
(zie bijv. Bo!, 1984). Hierbij zijn voornamelijk twee 
wegen gevolgd. Ten eerste bestaan er verschillende 
mogelijkheden die onder de noemer alternatieve 
straffen zouden kunnen worden samengevat. Een van 
de grondgedachten hierbij is dat `werken in plaats van 
zitten' de voorkeur geniet (Bo!, 1984). Ten tweede is 
er, met de invoering van de Wet Vermogenssancties 
(1 mei 1983), voor de rechter de mogelijkheid gecreeerd 
om voor alle type misdrijven een boete op te leggen. 
Bij het zoeken naar alternatieven wordt meestal 
uitgegaan van de gedachte dat het vermijden van 
gevangenisstraffen in het belang van de dader is.' Een 
meer prozaIsch argument is dat de celstraf een van de 
meest kostbare straffen is voor de samenleving. Bij het 
formuleren van alternatieven ontstaat soms de indruk 
dat het opleggen van andere (en dus lichtere') straffen 
tegenover het publiek verantwoord moet worden 
omdat het publiek altijd voor `zwaardere' straffen zou 
zijn (zie o.m. Buikhuisen & van Dijk, 1975, Steenhuis 
etal. 1981). 

Wanneer het gaat om het bepalen van doelstellingen 
voor straffen is het opvallend dat slachtoffers van 
criminaliteit grotendeels buiten beschouwing worden 
gelaten. Meestal richt de straf zich op de dader 
(bijvoorbeeld resocialisatie) en/of de samenleving 
(vergeldingsstheorieen, bescherming van de samenle-
ving; zie bijvoorbeeld JV nr. 1, 1986 over de recht-
vaardiging van strap. 

* De auteur is als onderzoekster verbonden aan het WODC. 
Met dank aan Jan J.M. van Dijk, Marielle Zeilstra, Peter van 
der Laan, Treze van Hecke en Paul Linckens voor hun 
commentaar. 
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Voorzover het slachtoffer in beeld komt, wordt er 
meestal vanuit gegaan dat hij `recht' op vergelding 
heeft en dat het een van zijn wensen is dat de dader 
een zware straf — en dus meestal een gevangenisstraf — 
krijgt. (Farrington, 1986) Het slachtofferperspectief 
lijkt daarom, tot voor kort, bij het zoeken naar 
alternatieven voor de `traditionele straffen' te zijn 
geweerd omdat het, vanuit een hervormingsstandpunt, 
de straftoemeting ongunstig zou beinvloeden (namelijk 
in de richting van zwaardere straffen). Een aantal 
auteurs heeft, in het kader van de dienstverlening/al-
ternatieve sancties ook gewezen op de mogelijkheid 
tot schadevergoeding (zie bijv. Kalmthout, 1984). 

In dit artikel zal vanuit een slachtofferperspectief 
gepleit worden voor het terugdringen van de vrijheids-
straf ten bate van een schadevergoedingsstraf. 
Argumenten hiervoor worden ontleend aan de 
literatuur en aan een recent onderzoek uitgevoerd 
door het WODC, waarin mogelijkheden voor de 
invoering van een schadevergoedingsstraf zijn 
onderzocht. (Junger en van Hecke, 1988) 2  Dit 
onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de commissie 
`Wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafpro-
ces' (verder naar haar voorzitter `commissie Terwee' 
genoemd) die onder meer met voorstellen komt om de 
mogelijkheden van schadevergoeding aan het 
slachtoffer door de dader aanzienlijk uit te breiden. 
Ook wordt een nieuwe straf geIntroduceerd: de 
schadevergoedingsstraf. In dit artikel dienen de 
voorstellen van de commissie Terwee als uitgangsspunt 
in de vooronderstelling dat binnen afzienbare tijd de 
schadevergoedingsstraf een wettelijk kader zal hebben 
gekregen. 

Een eerste argument voor de vervanging van de 
vrijheidsstraf door een schadevergoedingsstraf is dat 
de meeste slachtoffers schade en/of letsel overhouden 
aan het misdrijf. Slachtoffers hebben daarom een 
materieel belang bij een vergoeding voor de geleden 
schade. Zij blijken echter ook belang te hechten aan 
de symbolische waarde van een schadevergoeding 
door de dader. In dit artikel wordt betoogd dat er 
binnen het justitiele systeem zoveel mogelijk gestreefd 
dient te worden naar een schadevergoeding door de 
dader aan het slachtoffer. Een van de gevolgen 
hiervan zou zijn dat binnen het justitiele apparaat 
gestreefd zou moeten worden naar een minimalisering 
van het aantal opgelegde gevangenisstraffen. In de 
praktijk blijkt namelijk dat wanneer een gevangenisstraf 
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wordt opgelegd, deze bijna nooit wordt gecombineerd 
met een schadevergoedingsstraf. 

Er is een tweede argument voor het vervangen van 
de vrijheidsstraf door een schadevergoedingsstraf. De 
invoering de Wet Vermogenssancties, waarvan de 
doelstelling onder meer is het terugdringen van de 
korte vrijheidsstraf, heeft maar een zeer gering effect 
op het aantal korte vrijheidsstraffen. Deze doelstelling 
van de wet kan daarom een nieuwe impuls gebruiken, 
en misschien zou een wet op de schadevergoedingsstraf 
hier een bijdrage aan kunnen leveren. Tenslotte blijkt 
dat ook het publiek voorstander is van een schadever-
goedingsstraf. 

In dit artikel zullen deze argumenten voor de 
schadevergoedingsstraf ter vervanging van de 
vrijheidsstraf uitgewerkt worden. Daarna zullen 
enkele argumenten die tegen deze vervanging (of 
tegen een schadevergoedingsstraf) kunnen worden 
ingebracht besproken worden. Allereerst worden in 
het kort de voorstellen van de commissie Terwee 
geIntroduceerd. 

De schadevergoedingsstraf 

Sinds enkele jaren is er — ook internationaal 
gezien — grote belangstelling voor de positie van het 
slachtoffer in het strafproces. Inmiddels zijn vele 
publikaties over dit onderwerp verschenen en vele 
initiatieven genomen. In Nederland is het accent 
onder meer komen te liggen op de in ons land relatief 
zwakke positie van het slachtoffer van misdrijven 
binnen het strafproces (zie o.m. Smale, 1977; Van 
Dijk, 1983; Steinmetz et al., 1987; Van Andel et al., 
1987; Wesselius, 1986). Van Dijk (1983) stelt verschil-
lende maatregelen voor om op alle niveaus van het 
justitiele apparaat (politie, openbaar ministerie, 
rechtbank) de mogelijkheden tot schadevergoeding 
aan het slachtoffer te verbeteren. Hij pleit daarom 
voor de introductie in Nederland van een schadever-
goedingsstraf naar het Engelse model van de 'com-
pensation orders' (schadevergoeding van de dader 
aan het slachtoffer). 

Inmiddels hebben twee werkgroepen zich gebogen 
over verschillende aspecten van de positie van het 
slachtoffer in het strafproces en richtlijnen opgesteld 
voor het begeleiden van het slachtoffer door het 
justitiele systeem (de Werkgroep Aangifte seksuele 
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geweldsmisdrijven en de Werkgroep Justitieel beleid 
en slachtoffer; meestal naar hun voorzitters werkgroep 
De Beaufort en werkgroep Vaillant genoemd). De 
werkgroep De Beaufort heeft zich over de positie van 
slachtoffers van seksuele misdrijven gebogen. De 
werkgroep Vaillant heeft onder meer aanbevolen dat, 
in het kader van het `slachtofferbeleid% het regelen van 
de schade een van de doelstellingen van het beleid 
van politie en justitie moet worden. 

In dit kader kan de instelling van de commissie 
Terwee gezien worden als een logisch vervolg op de 
ingeslagen weg. De commissie kreeg als opdracht een 
studie te verrichten naar de mogelijkheden van een 
versoepeling van de regeling van de voeging als 
beledigde partij en naar de invoering van de schade-
vergoedingsstraf. 

Op dit moment zijn er in ons land binnen het 
strafrecht twee mogelijkheden voor het slachtoffer om, 
via de strafrechter, een schadevergoeding te krijgen: 
allereerst is er de civiele voeging, ten tweede is er de 
mogelijkheid een schadevergoeding als bijzondere 
voorwaarde bij een (gedeeltelijke) voorwaardelijke 
veroordeling op te leggen. Aan deze twee methoden 
zijn nadelen verbonden. Bij de civiele voeging dient 
het slachtoffer het initiatief te nemen tot het indienen 
van een vordering. Deze vordering kan ten hoogste 
/1.500 bedragen. De methode van de schadevergoe-
ding als bijzondere voorwaarde is lang niet altijd 
bruikbaar. (zie van Bemmelen, 1986) 

De commissie Terwee stelt voor de mogelijkheden 
tot civiele voeging aanzienlijk uit te breiden. Zo wordt 
onder meer voorgesteld de grens van f 1.500 op te 
heffen. Volgens de voorstellen van de commissie 
houdt de schadevergoedingsstraf in dat de rechter op 
vordering van de officier van justitie aan de dader 
rechtstreeks als straf het betalen van een schadever-
goeding aan het slachtoffer kan opleggen voor de 
door hem toegebrachte schade. Het onderscheid met 
de bestaande mogelijkheid van schadevergoeding die 
de strafrechter heeft, is dat dit nu slechts als bijzondere 
voorwaarde kan bij een voorwaardelijke veroordeling. 
De commissie had reeds tevoren een aantal beperkin-
gen geformuleerd ten aanzien van de schade en het 
soort zaken dat naar haar mening voor een schadever-
goedingsstraf in aanmerking zou kunnen komen. 
Voorzover van belang voor dit artikel worden de 
uitgangspunten van de commissie hieronder weerge-
geven. Verder verwijzen we naar het rapport van de 
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commissie. 
— De veroordeelde moet civielrechtelijk aansprakelijk 
zijn voor de schade. 
— De omvang van de schade moet volgens de criteria 
van het civiele recht worden beoordeeld. 
— De schadevergoedingsstraf kan slechts worden 
opgelegd wanneer het gaat om 'clear cases', dat wil 
zeggen dat de hoogte van de schadevergoeding 
aangetoond moet kunnen worden met behulp van de 
gegevens die uit het strafrechtelijk onderzoek naar 
voren komen. 
— Het kan gaan om zowel materiele als niet-materWe 
schade. 
— De kring van personen ten behoeve van wie een 
schadevergoedingsstraf wordt opgelegd, mag niet 
groter zijn dan de kring van de voegingsgerechtigden 
(dit zijn de personen die rechtstreeks schade hebben 
geleden door een strafbaar feit; hierbij zijn bijvoorbeeld 
verzekeraars uitgesloten). 
— De schadevergoedingsstraf wordt aan een maximum 
gebonden; bij vaststelling van de hoogte van de 
schadevergoeding zal rekening worden gehouden met 
de draagkracht van de dader. 
— De schadevergoedingsstraf kan worden opgelegd 
bij misdrijven en overtredingen. 
— Een schadevergoedingsstraf is niet mogelijk bij ad 
informandum gevoegde zaken of wanneer de schade 
reeds op een andere wijze is vergoed. 
— De schadevergoedingsstraf moet een bijkomende 
straf zijn; bij een keuze tussen een vordering tot een 
geldboete of een schadevergoedingsstraf zal de officier 
van justitie prioriteit moeten toekennen aan de 
vordering tot schadevergoeding rechtstreeks aan het 
slachtoffer. 
— De schadevergoedingsstraf moet deel uitmaken van 
het vonnis; alleen de veroordeelde kan ertegen in 
beroep gaan, het slachtoffer niet. Het openbaar 
ministerie (OM) wordt belast met de tenuitvoerlegging 
van de schadevergoedingsstraf. 
— Het slachtoffer zal schriftelijk (door middel van een 
zgn. schadeformulier) een vordering indienen bij 
officier van justitie (OvJ) die de zaak behandelt. 

Argumenten vOOr een schadevergoedingsstraf 

In deze sectie komt eerst de Wet Vermogenssancties 
zeer beknopt aan de orde. Een van de doelstellingen 
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van deze wet is het terugdringen van de korte 
vrijheidsstraffen. In de plaats hiervan zou vaker een 
boete kunnen worden opgelegd. Deze doelstelling lijkt 
op dit moment slechts ten delete worden gerealiseerd. 
Daarna zal worden aangegeven dat slachtoffers, 
indien zij een schadevergoeding wensen, er geen 
belang bij hebben dat 'bun' dader een gevangenisstraf 
krijgt opgelegd. Daarom worth gepleit voor een 
omzetting van korte vrijheidsstraffen in schadevergoe-
dingsstraffen. De doelstelling van de wetgever, dat het 
aantal korte vrijheidsstraffen moet worden beperkt 
wordt hiermee ondersteund. In plaats van een boete 
zou de veroordeelde een vergoeding aan het slachtoffer 
moeten betalen. 

De Wet Vermogenssancties behoort de korte vryheids-
straf terug te dringen 
Een argument voor de vervanging van de korte 

vrijheidsstraf door een schadevergoeding is dat het 
terugdringen van de korte vrijheidsstraf al sinds 1983, 
met de invoering van de Wet Vermogenssancties, een 
extra accentuering heeft gekregen. 3  De vraag is echter 
of deze doelstelling van de wet ook is gerealiseerd. In 
het kort zal op enkele hoofdpunten van de wet 
worden ingegaan en zal heel globaal bekeken worden 
wat de gevolgen zijn geweest van de wet en in 
hoeverre het aantal (korte) vrijheidsstraffen is 
afgenomen. 

013 . 1 mei 1983 is de Wet Vermogenssancties in 
werking getreden. Enkele belangrijke wijzigingen van 
de wet zijn de volgende (zie hiervoor ook Fokkens, 
1983). 
— Bij eenvoudige misdrijven kan de OvJ overgaan tot 
transactie, tenzij er meer dan zes jaar gevangenisstraf 
op dat feit is gesteld. Voor 1 mei 1983 bestond deze 
mogelijkheid niet. 
— De rechter kan altijd een geldboete opleggen. \TO& 
1 mei kon, voor feiten waarop meer dan zes jaar 
gevangenisstraf staat, niet uitsluitend een geldboete 
worden opgelegd. 
— Als de rechter een vrijheidsstraf oplegt, moet hij 
motiveren waarom hij een dergelijke straf oplegt en 
op welke omstandigheden bij de vaststelling van de 
duur van de vrijheidsstraf is gelet. Deze bepaling is 
toegevoegd aan de motiveringseisen, die de wet al 
stelde aan de motivering van de straf. 
— Er worden nieuwe categorieen van boetemaxima 
bepaald. Het maximum van de eerste categorie 
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Grafiek 1: Afdoeningen door het openbaar ministerie en de rechtbank 

(1981-1985) 
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bedraagt f 500, het maximum van de hoogste categoric 
bedraagt f 1 miljoen. 
— Bij het vaststellen van de boete dient de rechter 
rekening te houden met de draagkracht van de dader 
(Fokkens, 1983). Voor een uitgebreidere bespreking 
van de wet wordt verwezen naar onder meer Fokkens 
(1983), Groenhuijsen & van Kalmthout (1983) en 
Hustinx (1984). 

Een van de hoofddoelstellingen van de wet is, zoals 
gezegd, het terugdringen van de korte vrijheidsstraf. 
De vraag of de korte vrijheidsstraf inderdaad is 
teruggedrongen moet worden bezien vanuit een 
algemener kader: de ontwikkeling van de afdoeningen 
door het openbaar ministerie (OM) en de rechtbank. 
Gegevens (afkomstig van het CBS, 1984, 1987) 
hierover zijn verzameld over de periode 1981 t/m 
1985 (recentere definitieve gegevens van het CBS 
waren niet beschikbaar). Omwille van de bondigheid 
worden hier slechts de belangrijkste conclusies 
weergegeven. Voegingen zijn in de grafieken buiten 
beschouwing gelaten. 
— Sinds 1981 is het totaal aantal zaken dat het 
justitiele systeem binnen komt met 9% gestegen van 
158.000 zaken naar 172.000 zaken (afgerond) (grafiek 
1). Met de invoering van de wet is het aantal zaken 
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Grafiek 2: Wijze van afdoening door het openbaar ministerie 

(1981-1985) 
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dat door het OM wordt afgedaan gestegen met 22% 
terwijI het aantal zaken dat voor de reciter verschijnt 
met 4% is gedaald. Er heeft duidelijk een herverdeling 
van de afdoeningen plaatsgevonden tussen het OM en 
de rechter. 
— De wijze waarop het OM de zaken afhandelt is, 
uiteraard, door de invoering van de wet sterk gewijzigd 
(grafiek 2). Het aantal transacties is, zoals kon worden 
verwacht, aanzienlijk gestegen: van 338 zaken in 1981 
naar 21.000 in 1985. Opmerkelijk is dat deze stijging 
veel groter is dan de stijging van het totaal aantal 
zaken (14.000). Tegelijk is het aantal beleidssepots 
gedaald (met 6.000 zaken) en het aantal technische 
sepots licht gestegen (met 2.000). Transacties nemen 
vermoedelijk gedeeltelijk de plaats in van de beleids-
sepots en gedeeltelijk die van zaken die anders aan de 
reciter zouden zijn voorgelegd. 
— Zoals gezegd is het aantal zaken dat aan de rechter 
wordt voorgelegd gedaald terwijI het totaal aantal 
zaken dat het justitiele systeem binnen komt is 
gestegen (grafiek 3). Het aantal korte vrijheidsstraffen 
(minder dan 6 maanden) is met 1.000 gedaald (een 
daling van 7%). Hiermee lijkt een van de doelstellingen 
van de wet (namelijk het terugdringen van de korte 
vrijheidsstraf) te worden bereikt. Opvallend is echter 
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Grafiek 3: Wijze van afdoening door de rechtbank (1981-1985) 
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Onvoorwaardelijke boete 

dat het aantal lange vrijheidsstraffen (meer dan 6 
maanden) met 1.000 zaken is gestegen (een toename 
van 46%). In totaal is het aantal opgelegde vrijheids-
straffen met 148 zaken gestegen. In verhouding tot het 
totaal aantal zaken (OM .+ rechtbank) is het percentage 
van het totale aantal onvoorwaardelijke gevangenis-
straffen echter slechts licht gedaald: van 10,2% naar 
9,5%. De doelstelling van de vermindering van de 
korte vrijheidsstraf lijkt dus wel te zijn bereikt maar 
daar staat een stijging van de lange vrijheidsstraffen 
tegenover. Over het geheel genomen is de daling van 
het totaal aantal opgelegde vrijheidsstraffen minimaal. 

Het aantal boetes dat door de rechter wordt 
opgelegd is sterk gedaald. Dit is vermoedelijk het 
gevolg van de toename van de transacties, waardoor 
zaken die vroeger aan de rechter zouden zijn voorgelegd 
en met een boete zouden zijn bestraft nu met een 
transactie worden afgedaan. Het totaal aantal 
opgelegde `vermogenssancties' (transacties en boetes) 
is toegenomen met 25% (13.000 zaken) zoals ook de 
bedoeling van de wetgever is geweest. 

Geconcludeerd kan worden dat de Wet Vermogens-
sancties er in is geslaagd het aantal transacties sterk te 
doen toenemen. Dit is vermoedelijk grotendeels ten 
koste gegaan van de beleidssepots en ten koste van de 
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boetes (meer zaken dan voorheen worden dus door de 
OvJ in plaats van door de rechter afgedaan). De 
ontwikkeling van het aantal vrijheidsstraffen lijkt 
echter niet.geheel volgens de doelstelling van de wet 
te verlopen. Het aantal zaken dat door de rechter met 
een vrijheidsstraf wordt afgedaan is nagenoeg 
constant gebleven. Het effect van de wet lijkt dus 
eerder te zijn dat de stijging die kon worden verwacht 
op basis van de toename van het totaal aantal zaken 
(dat door justitie wordt afgehandeld) een halt is 
toegeroepen. Bovendien wordt een stijging van het 
aantal lange gevangenisstraffen geconstateerd. 

De doelstelling van de Wet Vermogenssancties om 
de korte vrijheidsstraf terug te dringen lijkt daarom 
een nieuwe impuls nodig te hebben. Misschien dat de 
invoering van een schadevergoedingsstraf zoals door 
de commissie Terwee wordt voorgesteld hieraan een 
bijdrage kan leveren. 

De meeste slachtoffers houden schade over aan het 
misdriff 
Uit het onderzoek blijkt dat naar schatting 55.000 

zaken (met uitzondering van verkeersmisdrijven) door 
de arrondissementsrechtbank worden behandeld. 
Hierbij zijn ongeveer 93.000 slachtoffers betrokken. Er 
blijkt een grote verscheidenheid te zijn in `typen' 
slachtoffer. De meerderheid van de slachtoffers (57%) 
zijn natuurlijke personen (mannen: 75%; vrouwen: 
25%). In de overige gevallen (43%) zijn de slachtoffers 
bedrijven en/of instellingen. 

Een belangrijk argument voor schadevergoeding 
aan het slachtoffer is dat de meeste slachtoffers 
schade overhouden aan het misdrijf. Er worden drie 
•typen schade onderscheiden: materiele schade, 
psychische schade en lichamelijk letsel. Bij een derde 
van de natuurlijke personen die bij een misdrijf 
betrokken zijn, is er letsel of is er sprake van een 
seksueel misdrijf. Van de slachtoffers met letsel heeft 
de helft geen medische behandeling nodig. Bij een 
vijfde is er sprake van vrij ernstig letsel (het slachtoffer 
brengt meerdere bezoeken aan een arts) of is zieken-
huisopname nodig. 5% van alle natuurlijke personen 
moet als gevolg van het misdrijf zijn werk onderbreken. 
Door de onderzoekers is voorondersteld dat de 
meeste kosten die ontstaan als gevolg van letsel, door 
ziekenfondsen/particuliere ziekteverzekeraars worden 
vergoed; deze kosten zijn derhalve niet als schade 
opgenomen. 
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Bij 2% is (vermoedelijk vrij ernstig) psychisch letsel 
geconstateerd. Over de kosten ten gevolge van de 
psychische schade kon op basis van de dossiers niets 
worden gezegd. Bijna alle slachtoffers (82%) hebben 
materiele schade geleden als gevolg van het misdrijf 
(in 16% is er geen schade, in 2% ontbraken gegevens). 
In 31% van de gevallen bedraagt de schade meer dan 
f 1.500. Bij natuurlijke personen is dit 25%. 

Er zijn drie mogelijkheden voor het slachtoffer om 
de materiele schade voor de terechtzitting vergoed te 
krijgen. Volgens de onderzoeksresultaten blijkt dat 
slechts een betrekkelijk gering deel van de slachtoffers 
door middel van een van deze mogelijkheden alle 
schade vergoed krijgt. 
. Informele schaderegelingen tussen dader en slachtof-
fer \to& de terechtzitting komen veel voor bij steun-
fraudezaken (namelijk in 57% van de gevallen; 
steunfraude betreft echter slechts 3,6% van alle zaken). 
In andere gevallen zijn informele schaderegelingen 
betrekkelijk zeldzaam (3%). In totaal wordt in 7% van 
de zaken (waarbij een slachtoffer bekend is) een 
informele regeling tussen dader en slachtoffer 
getroffen. 

Verzekeringen (voor de materiele schade) blijken een 
relatief bescheiden rol te spelen bij het vergoeden van 
de schade. De helft van de slachtoffers blijkt onverze-
kerd te zijn en slechts de helft van de verzekerde 
slachtoffers krijgt alle schade vergoed van de verzeke-
ring. Bovendien blijkt dat bij grote schadebedragen 
minder vaak alle schade wordt vergoed dan bij lage 
schadebedragen. 

In de steekproef kwamen geen zaken voor waarhij 
een uitkering van het schadefonds voor slachtoffers van 
geweldsmisdrijven werd ontvangen. 

Naar schatting houdt minimaal 52% van alle 
slachtoffers en maximaal 70% onder hen materiele 
schade over aan het misdrijf wanneer rekening is 
gehouden met de hierboven genoemde mogelijkheden 
tot schadevergoeding voor de terechtzitting. Als er 
bovendien rekening wordt gehouden met het feit dat 
een derde van de natuurlijke personen letsel heeft 
opgelopen en 2% (vermoedelijk ernstige) psychische 
schade heeft geleden dan kan geconcludeerd worden 
dat de overgrote meerderheid van slachtoffers een of 
andere vorm van schade overhoudt aan het misdrijf. 
Een meerderheid van de slachtoffers heeft dus een 
`objectier materieel belang bij het ontvangen van een 
vergoeding van de geleden schade. 
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De schadevergoedingsstraf heefi een symbolische 
waarde 
Slachtoffers, zo blijkt uit de literatuur, spreken zich 

uit voor schadevergoeding. Zij lijden materiele schade 
en wensen een vergoeding hiervoor. Bovendien 
maken zij onderscheid tussen een vergoeding afkomstig 
van de dader en een uitkering van andere instanties. 
Zij wensen met nadruk een bijdrage van de dader aan 
de vergoeding van de schade, ook at is deze bijdrage 
geringer dan de totale omvang van de schade (zie 
onder meer Shapland et al., 1985). Ook blijkt bij het 
opleggen van een schadevergoedingsstraf dat het 
justitiele apparaat rekening heeft gehouden met het 
feit dat er een slachtoffer betrokken is bij de zaak en 
hiermee rekening is gehouden in het vonnis. Slacht-
offers ten behoeve van wie een schadevergoedingsstraf 
is opgelegd zijn dan ook meer tevreden over de wijze 
waarop de rechtbank hun zaak heeft behandeld dan 
slachtoffers ten behoeve van wie geen schadevergoe-
ding is opgelegd. Geconcludeerd kan worden dat een 
schadevergoedingsstraf ook een symbolische waarde 
heeft voor slachtoffers van misdrijven. Het gaat om 
een morele genoegdoening voor het slachtoffer. 

De schadevergoedingsstraf is niet te combineren met 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
In het voorgaande is gepoogd duidelijk aan te geven 

dat de meerderheid van de slachtoffers schade 
overhoudt aan het misdrijf. Zij wensen een schadever-
goeding vanwege de materiele gevolgen van het 
misdrijf en vanwege de morele genoegdoening. Om 
deze reden zou naar onze mening door het justitiele 
apparaat, ten behoeve van slachtoffers, zoveel 
mogelijk naar een schadevergoedingsstraf moeten 
worden gestreefd. Indien men hiervan uit gaat, dient 
men er tegelijk naar te streven het aantal gevangenis-
straffen te minimaliseren. De gevangenisstraf blijkt 
namelijk nauwelijks te worden gecombineerd met het 
betalen van een schadevergoedingsstraf. In de praktijk 
blijkt dat, zowel in Nederland als in Engeland, een 
gevangenisstraf niet wordt gecombineerd met het 
opleggen van een schadevergoedingsstraf. Voor 
Nederland zijn gegevens beschikbaar over de mate 
waarin de traditionele straffen worden gecombineerd 
met schadevergoedingen (als bijzondere voorwaarde 
bij een voorwaardelijke straf en door middel van de 
civiele vordering). 
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Tabel 1: Schadevergoeding via de civiele vordering en via de bijzondere 
voorwaarde en de opgelegde gevangenisstraffen en boetes, selectie: 
slachtoffer aanwezig 

	

Toegewezen 	Bijzondere 

	

vordering' 	voorwaar- 

den' 

Geen straf 	 8% 	 36 
Voorw. boete 	 9% 	 16% 	 43' 
Onvoorw. boete 
(waarvan 4,4% ook vw. deel) 	 5% 	 2% 	526 
Voorw. gevangenisstraf 

(waarvan 2 daders met vw. 

boete) 	 9% 	 10% 	236 
Onvoorw. boete en vw. gevan- 

genisstraf 

(waarvan 3 daders ook vw. 

boete) 	 2% 	 3% 	332 
Onvoorw. gevangenisstraf 
(waarvan: 8,8% ook een voorw. 

deel; 4 daders ook een onvoorw. 

boete) 	 3% 	 1% 	376' 

Percentage over totaal 	 5% 	 4% 	1.549 

X2 =19,8;*df=5 ;p=.001 
X2 =58,3; df =5 ;p=.001 

N=375 in geval van de gegevens over de bijzondere voorwaarde. 

Het opleggen van een schade als bijzondere 
voorwaarde gaat uiteraard altijd gepaard met een 
(gedeeltelijk) voorwaardelijke straf (in 16% van de 
voorwaardelijke boetes, en in 10% van de voorwaarde-
lijke gevangenisstraffen; tabel 1). Slechts bij 1% van de 
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen wordt eveneens 
een bijzondere voorwaarde opgelegd. Bij de civiele 
voeging wordt een zelfde relatie met de aard van de 
straf gevonden. In slechts 3% van de gevallen wordt 
een vordering toegewezen in zaken waarin eveneens 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd. 
Ook hier wordt een vordering relatief vaak toegewezen 
als de overige straf zich beperkt tot een voorwaardelijke 
straf (9% in combinatie met een voorwaardelijke boete 
en een voorwaardelijke gevangenisstra0. 

Het blijkt overigens wel mogelijk te zijn om een 
schadevergoeding op te leggen in combinatie met een 
onvoorwaardelijke boete. In totaal 37% van alle 
schadevergoedingen (als bijzondere voorwaarde) 
worden samen met een onvoorwaardelijke boete 
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Tabel 2: Schadevergoeding naar omvang van de schade 

Schade in guldens 

	

Geen 	1-5.000 	5.001 en 	Totaal 

	

schade of 	 meer 

geen rest-

schade 

594 	 638 	290 	1.514 

Aantal onvoorw. gevan- 

genisstraffen' 	 24 	 19 	 39 	 24 

Schadevergoeding: 
via de civiele vordering 3  

via de bijzondere voor-

waarde 3  

' X2 =52,5; df =2; p.0001 

dX 2 =47,3; df =2; p.0001 

3  X2 =39,6; df =2; p.0001 

0,3 	 9 	 6 	 5 

7 	 5 	 4 

opgelegd; bij de toegewezen civiele vordering is dit 
46%. In beide gevallen is dit wat minder dan het 
gemiddeld aantal boetes voor alle zaken (namelijk 
58%). Maar hier blijkt tevens dat het opleggen van 
twee geldstraffen geregeld voorkomt. 

In Engeland en Wales bestaat al sinds 1972 een 
schadevergoedingsstraf ('compensation order'). Ook 
hier blijkt dat, van alle opgelegde schadevergoedingen 
(N=75.100) in 1985, slechts 2% te zamen met een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd terwijI 
in 43% ook een boete werd opgelegd. 

De reden voor deze incompatibiliteit tussen het 
betalen van een schadevergoeding en de onvoorwaar-
delijk gevangenisstraf ligt waarschijnlijk in het felt 
dat, indien de veroordeelde uit de samenleving worth 
gehaald (zoals met een gevangenisstraf het geval is), 
hij nauwelijks inkomsten meer heeft. Daarom kan niet 
meer van hem verlangd worden dat hij nog een 
schadevergoeding kan betalen. Dit betekent dat, in de 
praktijk, het betalen van een schadevergoedingsstraf 
grotendeels als onverenigbaar wordt beschouwd met 
het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf. 

Uit de onderzoekgegevens blijkt eveneens dat er een 
relatie bestaat tussen de omvang van de schade 
enerzijds en het aantal opgelegde onvoorwaardelijke 
gevangenisstraffen en schadevergoedingen anderzijds 
(tabel 2). Zoals kan worden verwacht wordt ten 
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behoeve van slachtoffers die geen restschade 4 hebben 
nauwelijks schadevergoedingen opgelegd. Vooral bij 
de hoge schadebedragen (meer dan f 5.000) verdubbeld 
de kans op een gevangenisstraf en daalt de kans op 
een schadevergoeding met ongeveer een derde (bij de 
toegewezen civiele vordering: van 9% naar 6%; bij de 
schadevergoeding als bijzondere voorwaarde van 7% 
naar 5%). Gesteld dat de behoefte van slachtoffers bij 
grote schadebedragen toeneemt, dan zijn deze 
resultaten niet erg bemoedigend. Bij hoge schadebe-
dragen is de kans op een gevangenisstraf groter en is 
de kans dat ten behoeve van het slachtoffer een 
schadevergoeding wordt opgelegd kleiner. 5  

We kunnen concluderen dat, indien schadevergoe-
ding van het slachtoffer door de dader de voorrang 
krijgt boven andere straffen, het aantal gevangenisstraf-
fen zo klein mogelijk moet worden gehouden. Dit 
geldt des te meer voor slachtoffers die veel schade 
lijden. Naarmate de schade groter is, neemt de kans 
op een vrijheidsstraf toe, en als gevolg hiervan wordt 
de kans op schadevergoeding kleiner. Indien men 
schadevergoeding geen voorrang geeft op de vrijheids-
straf zullen de slachtoffers met veel schade vaker in de 
kou blijven staan dan slachtoffers met een geringe 
schade. Vanuit het slachtofferperspectief is er dus een 
belangrijke reden om het aantal vrijheidsstraffen te 
beperken. 

.Het publiek is voorstander van een schadevergoedings-
straf 
Uit verschillende Nederlandse en buitenlandse 

(Amerikaanse, Britse en Nieuwzeelandse) studies 
blijkt dat het publiek in het algemeen zeer gunstig 
staat ten opzichte van de invoering van een schade-
vergoedingsstraf. Men steunt de gedachte om ook bij 
ernstige (vermor-is)misdrijven minder gevangenis-
straffen op te leggen, indien de dader de schade 
vergoedt. In Nederland geeft 89% van de bevolking op 
voor de invoering van de schadevergoeding te zijn. 
Het is de meest `populaire' straf wanneer de respon-
denten kunnen kiezen uit een reeks alternatieven om 
de criminaliteit te bestrijden (waaronder: `strengere 
straffen, gevangenisstraf en de doodstrar ; Van Dijk, 
1985). Nooral voor de naar repressie neigende 
respondenten bleek de schadevergoedingsstraf een 
aantrekkelijk alternatier. (Van Dijk, 1985) 
Meningen over schadevergoeding met betrekking tot 
geweldsmisdrijven zijn wat minder eenduidig. Maar in 
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het algemeen vindt het idee van een schadevergoedings-
straf bij het publiek veel steun (zie o.m. Gandy en 
Galaway (1980) en Galaway (1984) voor een overzicht 
van de literatuur). 

Argumenten tegen de schadevergoedingsstraf 

Een aantal argumenten wordt soms aangevoerd 
tegen de schadevergoedingsstraf. Er zijn argumenten 
die zich richten tegen de schadevergoedingsstraf als 
zodanig en argumenten die zich richten tegen de 
omzetting van het aantal gevangenisstraffen in 
schadevergoedingsstraffen. Argumenten tegen de 
schadevergoedingsstraf zijn: de meeste veroordeelden 
kunnen een schadevergoedingsstraf niet betalen; het 
is niet duidelijk wat er gedaan moet worden bij 
geweldsmisdrijven (waarbij eventueel geen materiele 
schade aanwezig is); een schadevergoedingsstraf is 
vooral voordelig voor slachtoffers met een hoge 
sociaal economische status. Een argument tegen de 
omzetting van (korte) vrijheidsstraffen in een schade-
vergoedingsstraf is: de 'rek is er uit': het aantal 
opgelegde vrijheidsstraffen in Nederland is minimaal 
en het zou onrealistisch zijn om een verdere reductie 
na te streven. Deze bezwaren worden nader besproken 
in de volgende paragrafen. 

De dader kan een sehadevergoedingsstraf niet betalen 
Het bezwaar luidt 'de meeste veroordeelden 

verdienen zo weinig dat zij een schadevergoedingsstraf 
(bijna) nooit kunnen betalen'. Uit de onderzoekgevens 
blijkt inderdaad dat de meeste veroordeelden weinig 
verdienen. Het gemiddeld netto-(gezins)inkomen is 
f 1.245 per maand. 13% verdient f 1.000 of minder, bij 
65% ligt het inkomen tussen f 1.000 en f 1.499; slechts 
15% verdient f 2.000 of meer. Gezien de omvang van 
de schadebedragen ligt het voor de hand dat veel 
veroordeelden niet in staat zullen zijn om de gehele 
schade te vergoeden. Shapland et al. (1985) hebben 
daarom het streven naar een totale vergoeding van de 
schade als onrealistisch afgewezen. Zij pleiten er voor 
dat eventueel een gedeeltelijke vergoeding nagestreefd 
wordt (op voorwaarde dat geen wanverhouding 
ontstaat tussen het schadebedrag en de toegewezen 
schadevergoeding). Hierboven is er reeds op gewezen 
dat slachtoffers er belang aan hechten een vergoeding 
van de schade van de dader te krijgen, ook al wordt 
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niet de totaliteit van de schade vergoed. Het gaat 
slachtoffers ook om de symbolische functie, de morele 
genoegdoening, van een schadevergoedingsstraf. 
Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn, dat de 
meerderheid van de daders in aanmerking komt voor 
een schadevergoedingsstraf, ongeacht hun inkomen. 

Er is een bijkomend bezwaar tegen de schadever-
goedingsstraf als gevolg van het feit dat de meeste 
daders over onvoldoende financiele middelen 
beschikken. Indien onder invloed van de schadever-
goedingsstraf het aantal daders dat vervangende 
hechtenis krijgt opgelegd toeneemt, is dit ook een 
bezwaar tegen de omzetting van de vrijheidsstraf in 
een schadevergoedingsstraf. Als gevolg hiervan 
belanden een aantal veroordeelden alsnog in de 
gevangenis. Hierbij kunnen twee kanttekeningen 
worden geplaatst. 

Allereerst blijkt dat, ondanks het geringe inkomen 
van de daders op dit moment (in Nederland en vele 
andere Westerse landen) een groot aantal veroordeel-
den (in Nederland: 58%) een boete opgelegd krijgt. 
Men zou kunnen beargumenteren dat, waar nu de 
betaling van een boete wordt verlangd, in de toekomst 
ook wel een schadevergoeding kan worden opgelegd 
(indien een slachtoffer bekend is). Maar de inning van 
de boetes verloopt op dit moment niet zonder 
problemen: 22% tot 40% van de lioete wordt niet 
geInd. Deze problemen zouden in de toekomst alleen 
maar toenemen indien er meer geldstraffen moeten 
worden geind. Dit bezwaar leidt naar de tweede 
kanttekening. 

Op basis van de literatuur kan gewezen worden op 
de verantwoordelijkheid van het justitiele apparaat bij 
het innen van boetes (en wellicht in de toekomst van 
de schadevergoedingsstraf). Uit de literatuur is 
gebleken dat daderkenmerken (zoals bijvoorbeeld 
inkomen, recidivisme) slechts in geringe mate het 
betalingsgedrag van de veroordeelden voorspellen. 
Andere factoren, die met de organisatie en met het 
beleid van het justitiele apparaat te maken hebben, 
zijn eveneens van groot belang. Hiermee kan het 
`succespercentage' (aantal geInde boetes) in een 
gunstige of ongunstige richting worden beInvloed. 
Enkele aspecten hiervan worden nu opgesomd (voor 
meer informatie wordt verwezen naar Moxon, 1985; 
Casale & Hillsman, 1986; Junger en van Hecke, 1988). 
— Een discrepantie tussen de inkomsten van de dader 
en de omvang van de geldstraf moet zoveel mogelijk 

Schadevergoeding 139 



vermeden worden. De meeste veroordeelden verdienen 
zeer weinig en voor een gedeelte van hen is de 
omvang van het te betalen bedrag te groot. 
— Een snelle en liefst persoonlijke reactie moet volgen 
zodra duidelijk is dat (nog) niet is betaald. 
— Belangrijk is de kwaliteit en de organisatie van de 
verantwoordelijke instanties. De werklast blijkt 
ongerelateerd te zijn aan het succespercentage. 
— Advies bij het beheren van het inkomen is voor 
sommige veroordeelden wenselijk. Veel wanbetalers 
blijken bier zelf niet goed toe in staat te zijn. 
— Het beslag leggen op goederen/loon/uitkering (en 
voornamelijk het starten van de procedure) blijkt 
succesvol te zijn om wanbetalers er alsnog toe te 
brengen te betalen. 
— Een begin maken met de tenuitvoerlegging van de 
vervangende hechtenis werkt ook bespoedigend. Van 
belang is dat vooral een concrete dreiging (een begin 
maken met de tenuitvoerlegging en het beslag leggen 
op goederen) vaak voldoende is om de wanbetaler 
over te halen om alsnog te betalen. 

Tenslotte zou erop gewezen kunnen worden dat bij 
het in gebreke blijven van de veroordeelden andere 
alternatieven mogelijk zijn dan de vervangende 
hechtenis. Er zou aan een koppeling kunnen worden 
gedacht met de zogenaamde alternatieve straffen. Ook 
op dit moment hebben een aantal van de alternatieve 
sancties een restitutief karakter. Er worden door de 
veroordeelde bijvoorbeeld (in overleg met het 
slachtoffer) herstelwerkzaamheden verricht. Ook 
activiteiten in het kader van de Halt-projecten en 
activiteiten in het kader van dienstverlening en 
alternatieve sancties hebben een dergelijk karakter 
(bijvoorbeeld: het schoonmaken van trams; zie ook 
van der Laan & van Hecke, 1985; Kruissink, 1987). 

Ook Challeen en Heinlen (1977) geven aan dater 
bij het niet-betalen van de geldstraf vele alternatieven 
te bedenken zijn vocr de vervangende hechtenis. De 
meeste alternatieven komen erop neer dat van de 
veroordeelde lets nuttigs voor de gemeenschap' wordt 
verwacht als hij de geldstraf niet betaalt. Bijvoorbeeld: 
vier werkuren staan voor een dag gevangenisstraf. Een 
uur werk staat voor $ 2,5 van de boete die niet werd 
betaald. De verdachte kan bloed geven; dit is goed 
voor $ 15. Cursussen bij de Anonieme Alcoholisten (of 
andere cursussen) zijn $ 100 waard.° 

lndien het justitiele systeem er in slaagt de inning 
van de boetes (en in de toekomst de schadevergoedin- 
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gen) te verbeteren en indien naar andere oplossingen 
dan de gevangenisstraf wordt gezocht als de dader 
niet kan of wil betalen, zou het aantal veroordeelden 
dat vervangende hechtenis krijgt opgelegd tot een 
minimum beperkt kunnen blijven. 

.Het bepalen van de schadevergoeding by geweldsmis-
drijven 
Hoe kan een vergoeding voor een geweldsmisdrijf 

worden bepaald? In de praktijk blijkt dat, zowel in 
Engeland als in Nederland, schadevergoedingen 
slechts zelden voor geweldsmisdrijven tegen personen 
worden opgelegd. Het is voor rechters kennelijk 
moeilijk om de geleden pijn en het letsel van het 
slachtoffer te vertalen in een bedrag. Om deze reden 
zijn er in Engeland richtlijnen voor de rechter 
('guidelines') ontwikkeld (zie o.m. Vennard, 1979). 
Deze helpen de rechter (of wellicht in Nederland in 
de toekomst ook de OvJ) om de omvang van de 
schadevergoeding te bepalen wanneer er letsel/pijn is 
veroorzaakt. Uit onderzoek bleek dat het gebruik van 
de richtlijnen het opleggen van compensation orders 
bij geweld tegen personen deed toenemen. 

Een additioneel argument voor het ontwikkelen van 
beleidsrichtlijnen met betrekking tot geweldsmisdrijven 
voor Nederland is dat de afwezigheid ervan ten 
nadele zou werken van natuurlijke personen. Zij zijn 
uiteraard de enigen die met letsel te maken hebben. 
Bovendien vormen slachtoffers van geweld in sociaal 
opzicht de meest kwetsbare groep slachtoffers 
(namelijk de groep met een relatief lage sociaalecono-
mische status; zie ook Junger & van Hecke, 1988). 

Een schadevergoedingsstraf bevoordeelt slachtoffers 
met hoge SES 
Het vermoeden zou kunnen bestaan dat het 

indienen van een vordering niet alle type slachtoffers 
even gemakkelijk af gaat. Zo zou het mogelijk kunnen 
zijn dat de sociaal economische status (SES) van 
slachtoffers invloed heeft op het aantal toegewezen 
civiele vorderingen: slachtoffers met een hoge SES 
zouden gemakkelijker de weg naar de strafrechter 
vinden dan slachtoffers met een lage SES. Onderzoeks-
resultaten wijzen uit dat dit niet het geval is (Smale, 
1977; Junger en van Hecke, 1988). Volgens Junger en 
van Hecke blijkt ook niet dat bijvoorbeeld commerciele 
instellingen (die meestal niet als een `kwetsbare' groep 
slachtoffers worden beschouwd) vaak een vordering 
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krijgen toegewezen. Integendeel, het blijkt dat 
bedrijven/commerciele organisaties eerder minder 
vaak dan natuurlijke personen en overheidsorganisaties 
van deze mogelijkheid van het strafrecht gebruik 
maken (bedrijven/commerciele instellingen: 2%, 
natuurlijke personen en overheidsinstellingen: 4%). 

De "rek' — 	de gevangenisstraffen — is eruit 
ES van de argumenten tegen een schadevergoe-

dingsstraf ter vervanging van de korte vrijheidsstraf is 
dat in Nederland de `rek' eruit is. Hiermee wordt 
bedoeld dat in ons land al relatief weinig vrijheids-
straffen worden opgelegd. De opgelegde gevangenis-
straffen betreffen daarom zaken waar, gezien de ernst 
van het feit, de rechter geen mogelijkheid zal zien om 
een schadevergoedingsstraf op te leggen. Het is echter 
de vraag of de veronderstelling waarop deze redenering 
berust wel helemaal correct is. Is het aantal opgelegde 
vrijheidsstraffen in Nederland aanzienlijk lager dan in 
andere Westerse landen? 

Over deze vraag hebben Steenhuis c.a. (1981) zich 
gebogen. Zij bekritiseren het feit dat veel studies die 
zich met deze vraag bezig hebben gehouden het aantal 
gedetineerden per 100.000 inwoners als maatstaf 
hebben gehanteerd. Doet men dit dan blijkt dat 
Nederland 22 gedetineerden per 100.000 inwoners 
heeft, in Zweden is dit 52 en in Duitsland is dit 89. De 
auteurs tonen aan dat tegen deze maat veel bezwaren 
kunnen worden aangevoerd. Er wordt namelijk `geen 
rekening gehouden met de omvang van de criminaliteit 
noch de aard ervan, bovendien blijft de relatie tussen 
de toepassing van de onvoorwaardelijke gevangenis-
straffen en de duur ervan duister'. (Steenhuis et al., 
1981) 

De auteurs berekenen daarom een nieuwe maat 
waarbij zij rekening houden met het aantal bekend 
geworden verdachten. Dit is namelijk de groep die in 
principe voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
in aanmerking kan komen. In verhouding tot het 
aantal bekend geworden verdachten krijgt in Nederland 
8,8% van de daders een onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf opgelegd tegenover 5% in Zweden en 3,2% in 
Duitsland. Nederland is nu duidelijk koploper. De 
omkering van deze verhoudingen ligt aan het feit dat 
in ons land veel maar relatief korte vrijheidsstraffen 
worden opgelegd. In 1985 was 79% van alle onvoor-
waardelijke gevangenisstraffen korter dan 6 maanden. 7  
Het lijkt daarom (zoals ook Fokkens (1983) besluit in 
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verband met de Wet Vermogenssancties) dat er alle 
reden is om een hernieuwde poging te doen om het 
aantal korte vrijheidsstraffen terug te dringen. 

Conclusies 

In dit artikel is vanuit het perspectief van het 
slachtoffer gepleit om de vrijheidsstraf zoveel mogelijk 
te vervangen door een schadevergoedingsstraf. 
Hiervoor zijn de volgende argumenten gegeven. Uit 
onderzoek komt naar voren dat de meerderheid van 
de slachtoffers waarvan de zaak voor de rechtbank 
verschijnt, schade, letsel en/of psychische schade 
overhoudt aan het misdrijf. Slachtoffers hebben een 
materieel belang bij een vergoeding van de door hen 
geleden schade. Zij blijken echter ook te hechten aan 
de symbolische functie van een schadevergoedingsstraf. 
Hierbij gaat het erom dat het justitiele apparaat en de 
dader erkennen dat slachtoffer onrecht is aangedaan 
en dat hier iets tegenover gesteld dient te worden. Om 
deze reden is er in dit artikel vanuit gegaan dat 
slachtoffers recht hebben op een schadevergoeding 
door de dader. 

Indien dit als uitgangspunt wordt aanvaard dan 
blijkt dat slachtoffers er geen belang bij hebben dat 
'hun' dader een gevangenisstraf krijgt opgelegd. Een 
gevangenisstraf blijkt namelijk, in de praktijk, niet 
goed te combineren met het betalen van een schade-
vergoedingsstraf. Wanneer een veroordeelde uit de 
samenleving wordt gehaald, zoals met een onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf het geval is, heeft hij tijdelijk 
geen inkomen meer. In de meeste gevallen kan dan 
niet van hem verlangd worden dat hij ook een 
schadevergoeding betaald. Tenslotte blijkt dat ook het 
publiek in het algemeen een groot voorstander is van 
een schadevergoedingsstraf. 

In dit artikel is om deze redenen gepleit voor een 
omzetting van vrijheidsstraffen in schadevergoedings-
straffen. Hierbij kan, in eerste instantie, vooral 
gedacht worden aan de korte vrijheidsstraffen. In deze 
gevallen zal de ernst van het feit geringer zijn dan 
zaken waarin een lange vrijheidsstraf is opgelegd en 
zal een omzetting van gevangenisstraffen in schade-
vergoedingsstraffen minder problemen opleveren. 
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Noten 

' Indien veroordeelden tot een 
gevangenisstraf meer recidiveren 
dan veroordeelden tot andere 
straffen heeft ook de samenleving 
belang bij minder gevangenisstraf-
fen. Vanuit het oogpunt van 
speciale preventie zou de samenle-
ving echter belang kunnen hebben 

bij meer/langere gevangenisstraf-
fen. Deze discussie valt echter 
buiten het kader van dit artikel. 

Veel gegevens die in dit artikel 
gepresenteerd worden zijn aflcom-
stig uit het bovenvermelde 
onderzoek (Junger & van Hecke, 
1988). Er is een aselecte steekproef 
getrokken uit zaken die in 1985 
door zes arrondissementsrechtban-
ken (Rotterdam, Den Bosch, 
Breda, Groningen, Alkmaar en 
Zutphen) zijn afgedaan. In 
aanmerking voor de steekproef 
kwamen alle schuldigverklaringen 
(met of zonder straf) met uitzonde-
ring van de verkeersmisdrijven en 
de zaken waarin hoger beroep is 
aangetekend. Verkeersmisdrijven 
zijn niet meegenomen omdat de 
commissie aanvankelijk van 
oordeel was dat deze misdrijven 
niet in aanmerking zouden komen 
voor een schadevergoedingsstraf. 
De ervaring in Engeland wijst uit 
dat schadevergoeding in geval van 
verkeersmisdrijven slechts in 
uitzonderlijke gevallen voorkomt 
(minder dan 50 per jaar). In totaal 
zijn de gegevens van 1.772 strafdos-
siers gecodeerd. Voor meer 
gegevens over het onderzoek 
wordt verwezen naar Junger & van 
Hecke (1988). 
3  Ook met de invoering van de 
dienstverlening (in 1981) en de 
alternatieve sancties was het de 
bedoeling deze maatregel/straf in 
de plaats van een korte vrijheids-
straf zou komen. 
4  Als schade is bier gedefinieerd: 
de kosten die het slachtoffer zelf 
diende te dragen: niet alleen de 

kosten als gevolg van diefstal, 
vernieling of braak maar ook 
materiele kosten die rechtstreeks 
het gevolg zijn van een geweldsmis-
drijf zoals een kroon laten plaatsen 
of taxi-kosten om een arts te 
bezoeken (alleen meegerekend 
indien genoteerd in de dossiers). 
Kosten van behandelingen door 
de arts of ligdagen in het ziekenhuis 
zijn niet meegerekend omdat ervan 
uit is gegaan dat deze kosten door 
de verzekering/ziekenfonds 
werden vergoed. Bij de restschade 
wordt rekening gehouden met het 
feit of gestolen goederen terug zijn 
gegeven aan de eigenaar (zoals 
bijvoorbeeld in het geval van een 
op heterdaad betrapte winkeldiefl. 
5  Ook al zou de dader (vanwege 
zijn beperkte financiele middelen) 
niet de totale schade kunnen 
vergoeden dan noch is het nadelig 
voor het slachtoffer dat de ook 
kans op een — eventueel — gedeel-
telijke vergoeding bij grote 
schadebedragen afneemt. 
6  Overigens is in het wetsontwerp 
dienstverlening de vervanging van 
een boete door dienstverlening 
afgewezen. 
7  Men zou kunnen vermoeden dat 
veel korte vrijheidsstraffen 
'omzettingen' zijn van de preven-
tieve hechtenis. Na een preventieve 
hechtenis van bijvoorbeeld een 
maand legt de rechter soms een 
maand onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf op 'met aftrek' (van de 
preventieve hechtenis). Als de 
preventieve hechtenis van de 
gevangenisstraf wordt afgetrokken 
komt de dader dus vrij op het 
moment van het vonnis. Van een 
omzetting van een korte onvoor-
waardelijke gevangenisstraf in een 
schadevergoedingsstraf kan in dit 
geval geen sprake zijn. Dit 
vermoeden blijkt echter niet 
correct. In zaken waarin preventie-
ve hechtenis is toegepast zijn de 
gevangenisstraffen namelijk langer 
(een maand of minder: 8%; zes 
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maanden of meer: 28%) dan in de 
zaken waar geen preventieve 
hechtenis is toegepast (éen maand 
of minder: 66%; zes maanden of 
meer; 2%; r.= .62; p < .0001; 
N=368; selectie op zaken waar 
een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf is opgelegd en een slachtoffer 
bekend was). De verklaring 
hiervoor is waarschijnlijk dat 
preventieve hechtenis voornamelijk 
wordt toegepast bij ernstige 
misdrijven en dat als gevolg van 
de ernst van het feit lange onvoor-
waardelijke gevangenisstraffen 
worden opglegd. 
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Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Ook lezers die geInteres-
seerd zijn in literatuur over een 
bepaald ondenverp, kunnen gebruik 
maken van de diensten van deze 
afdeling. In beide gevallen kan men 
zich wenden tot de afdeling 
documentatie van het WODC, 
Postbus 20301, 2500 EH 's-G raven-
hage, tel : 070-70 65 53 (E.M.T. 
Beenakkers, C.J. van Netburg). 
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1 
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H.G. van Andel, C.H.D. Stein-
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Trema, 10e jrg., nr. 9/10, 
november/december 1987, blz. 
324-330. 

Tegen de slachtoffercirculaires van 
de werkgroep Vaillant (Staatscou-
rant nr.33, 1986) was veel protest. 
Samengevat waren de bezwaren 
dat de circulaires teveel werk voor 
politie en Justitie met zich mee 
zouden brengen. Ook had men 
bezwaar tegen de verplichting dat 
slachtoffers voortdurend op de 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

hoogte gehouden moesten worden 
van de voortgang in het strafproces 
en de bereikte resultaten bij een 
schaderegeling. De commentaren 
waren reden om de werkgroep 
nieuw leven in te blazen. In dit 
artikel wordt verslag gedaan van 
een verkennend WODC-onderzoek 
naar een Utrechtse proef met een 
variant van de circulaire; kenmerk 
hiervan is dat aan slachtoffers 
wordt meegedeeld dat de politie 
de dader heeft opgespoord. Voor 
nadere informatie moet het 
slachtoffer zelf het initiatief 
nemen. Wordt de dader niet 
opgespoord, dan hoort het 
slachtoffer niets meer van de 
politie. Ook is in het besproken 
onderzoek gekeken naar de 
resultaten van proeftrainingen met 
een oefenfilm voor de politie voor 
slachtofferopvang. Enkele resulta-
ten: het Utrechtse model moet 
enigszins worden bijgesteld; 
slachtoffers stellen bericht van de 
politie op prijs, het slachtoffer 
moet direkt antwoord krijgen op 
de vraag of de gestolen goederen 
zijn teruggevonden, een `herbezoek' 
van de politie, vooral door 
geuniformeerde agenten, kan 
nuttig zijn. 
Met literatuuropgave. 

2 
Benda-Beckmann, F. von. 
De selectieve krimp en groei van 
de democratie; een rechtsantropo-
logische beschouwing over de 
veranderende sociale controle 
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tussen burgers en de uitvoerende 
macht. 
Beleid en maatschappij, 14e jrg., 
nr. 6, november/december 1987, 
blz. 254-262. 

De klassieke voorbeelden van 
multiplexe relaties werden in 
kleinschalige samenlevingen 
gevonden waar mensen niet alleen 
buren zijn, maar ook verwanten, 
die tevens vaak in een economische 
relatie staan en ook politiek en 
religieus tot dezelfde groep 
behoren. Zo'n netwerk van 
veelvoudige sociale relaties kent 
een sterk moment van preventieve 
sociale controle. Het oplossen van 
conflicten komt tot stand door 
bemiddelen en schikken en niet 
door een abstract afwegen van 
rechten en plichten volgens een 
objectief normenstelsel. Ook in 
Westerse samenlevingen is 
gebleken dat de feitelijke relatienet-
werken en de daarin geldende 
normen, veel meer dan de abstracte 
in het recht dominerende relatiety-
pen, het gedrag het sterkst beinvloe-
den. Er wordt meer sociale 
controle uitgeoefend op grond van 
de normatieve kaders die in 
herenakkoorden en andere 
processen van overleg tussen 
overheidsambtenaren en belangen-
groepen tot uitdrukking komen, 
dan op grond van bijvoorbeeld de 
Wet Openbaar Bestuur of Arob-
procedures. Als minister-president 
Lubbers het heeft over een 
lerugtredende overheid' of een 
'overbelaste democratie', houden 
zijn plannen in dat de sociale 
controle van burgers op de 
overheid ingekrompen wordt, 
maar ook dat de sociale controle 
door organen van de uitvoerende 
macht zal groeien en die van 
wetgevende en rechtsprekende 
instellingen zal krimpen. Dit 
betekent een verzwakking van 
democratische sociale controleme-
chanismen. 
Met literatuuropgave. 

3 
Bergh, G.C.J.J. van den. 
Sociale beheersing, recht en 
maatschappelifice ongeltjkheid; op 
zoek near een verborgen discours. 
Beleid en maatschappij, 14e jrg., 
nr. 6, november/december 1987, 
biz. 245-253. 

Het zeventiende-eeuwse natuur-
recht gaf op de vraag, waardoor 

de samenleving in stand bleef, het 
antwoord dat de staat hiervoor 
borg stond. Het in de negentiende 
eeuw opgekomen sociologische 
denken bouwde voort op de door 
het natuurrecht gelegde grondsla-
gen. De theorie van Edward 
Alsworth Ross, die het begrip 
'social control' in omloop bracht, 
staat in het perspectief van 'law 
and order' en het recht wordt 
beschouwd als een repressief 
systeem. Bij Ross maakt de 
maatschappelijke ongelijkheid 
sociale controle nodig en bepaalt 
de mate van ongelijkheid hoe 
repressief die controle worden zal. 
De maatschappelijke ongelijkheid 
als bepalende variabele voor de 
mate van sociale beheersing is 
echter in de verdere theorievorming 
over sociale beheersing steeds 
meer uit het beeld verdwenen. 
Terwiji bij Ross het recht een van 
de belangrijkste mechanismen van 
sociale controle was, lijkt sociale 
controle nu eerder iets maatschap-
pelijks, niet-statelijks. Er valt 
steeds meer nadruk op andere 
mechanismen van sociale beheer-
sing dan het recht. 
Met literatuuropgave. 

4 
Claussen, K.E. 
Die Promillegrenze in der 
politischen Diskussion. 
Blutalkohol, 24e jrg., nr. 6, 
november 1987, blz. 361-368 
(BRD). 

In Duitsland is sinds 1973 het 
promillage toegestane alkohol in 
het bloed van autobestuurders 
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wettelijk vastgesteld op 0,8. Het 	nisaties. Het hoogste aantal 
duurde meer dan tien jaar voordat misdaden in de 36 jaar van het 
de voorstellen hiertoe wet werden. bestaan van de republiek was 
De auteur, minister van Binnen- 	700.000 A 800.000 per jaar, het 
landse Zaken in de staat Schleswig- laagste aantal was 200.000. Een 
Holstein, meent dat beperkende 	campagne tegen de (zware) 
wetgeving m.b.t. het wegverkeer zo misdaad resulteerde na 22 maanden 
moeizaam tot stand komt omdat 	in een daling met 36%. De auteur 
iedereen een betrokken partij is, 	stelt dat het programma gebaseerd 
hetzij als voertuigbestuurder hetzij is op zeven principes: voorlichting, 
als voetganger. Daarbij komt dat 	speciaal aan jongeren, over het 
dile b(;stuurders als het ware met 	wettelijke systeem en de verplich- 
een been in de gevangenis staan 	tingen van de burgers, preventieve 
vanwege de grote risico's die de 	maatregelen, hulp en scholing 
kleinste fouten kunnen opleveren. voor mogelijke overtreders en 
Het vaststellen van een alkohol- 	̀kleine' misdadigers, serieuze 
grens blijkt een gunstig effect te 	rehabilitatie na gevangenschap, 
hebben gehad (1972: 58.000 	verhoogde controle en veiligheid 
verkeersongevallen onder invloed in openbare gebouwen, het 
van alkohol versus in 1986 36.000). uitbannen van misdaad-induceren-
Toch speelt alkohol nog steeds een de factoren (gokken e.d.), en 
veel te grote rol in het verkeer: in 	tenslotte spreiding van de verant- 
Schleswig-Holstein werden in 	woordelijkheden van de centrale 
1986 2444 personen gewond en 	openbare veiligheidscomite's over 
100 personen gedood door rijders de bevolking. Een preventieve 
onder invloed. De auteur is er 	politiek staat centraal. 
daarom voorstander van dat de 
promillagegrens nog verder wordt 	6 
verlaagd tot 0,5. Een grens van 0,0 	Huff, G. and F. Collinson. 
zou volgens hem ideaal zijn, maar 	.Young offenders, gambling and 
is politick niet haalbaar. Voor een 	video game playing. 
verlaging tot 0,5 promille is echter 	The British journal of crimino- 
volgens hem wel een meerderheid 	logy, 27e jrg., nr. 4, herfst 1987, 
te vinden. Om een gunstig effect te 	blz. 401-410. 
bereiken, lijkt het hem voldoende In deze exploratieve studie werden 
om het betreffende wetsartikel (art. 100 jongens uit een jeugdgevange-
24 Strassenverkehrsgesetzbuch) te nis in Zuid-Oost Engeland 
wijzigen en niet alle wetsartikelen geinterviewd over gok- en video- 
waarin jets m.b.t. alkohol in het 	spelletjes. Uit de gegevens blijkt 
wegverkeer is geregeld. 	 dat 60 van hen regelmatig gokken, 

en dat 60 van hen regelmatig 
5 	 video-spelletjes spelen. Van deze 
Entao, Z. 	 60 gokkers verklaarden 14 jongens 
Crime prevention and crime 	wel eens te hebben gestolen; van 
control in China: the role played de 60 video-spelers waren dat er 
by the public security organs. 	13. De groep stelende gokkers 
International criminal police 	blijkt nauwelijks te verschillen van 
review, 42e jrg., nr. ,  408, septem- de groep niet-stelende gokkers. De 
ber/oktober 1987, blz. 4-8. 	stelende video-spelers daarentegen 

Sinds de Chinese Volksrepubliek 	vormen wel een aparte groep: zij 
zich in 1984 aansloot bij Interpol, zijn meestal al op zeer jonge 
is er een actieve strijd gevoerd leeftijd met video-spelletjes 
tegen internationale misdaadorga- begonnen, zij besteden er erg veel 
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tijd aan, verwaarlozen soms hun 

werk en eten om maar te kunnen 
spelen, en hebben meer inter-per-
soonlijke problemen dan de 
andere jongens. Onduidelijk blijft 
echter of het stelen een gevolg was 
van de geldverslindende video-
spelletjes, of dat deze causale 
relatie niet gelegd kan worden. De 
auteurs veronderstellen dat 
gokken een algemeen aanvaarde 
bezigheid is, en daarom nauwelijks 
tot problemen bij de jongens leidt. 
Video-spelletjes daarentegen 
vormen een relatief nieuw ver-
schijnsel en zetten de jongens aan 
tot competitie, hetgeen tot proble-
men kan leiden. 
Met literatuuropgave. 

7 
Junger, M. 
Women's experiences of sexual 
harassment. 
The British journal of crimino-
logy, 27e jrg., nr. 4, herfst 1987, 
blz. 358-383. 

Voelen en gedragen vrouwen zich 
angstiger of voorzichtiger wanneer 
ze geconfronteerd zijn geweest met 
onplezierige seksuele toenaderin-
gen? In dit onderzoek werden 279 
vrouwen geinterviewd over 
dergelijke ervaringen en over hun 
gevoelens van onveiligheid, 
inschattingen van risico en 
vermijdingsgedrag. Er werd een 
onderscheid gemaakt tussen 
ervaringen en gedragingen binnen 
en buiten het gezin. Correlationele 
analyses van de gegevens laten 
zien dat vrouwen die binnen het 
gezin geconfronteerd zijn geweest 
met onplezierige seksuele ervarin-
gen zich angstiger voelen en 
gedragen dan vrouwen die daar 
binnen het gezin niet mee gecon-
fronteerd zijn. Het verband tussen 
dergelijke ervaringen buiten het 
gezin en angstgevoelens en 
gedragingen is veel minder sterk. 
De auteur veronderstelt dat 
psychologische neutralisatie-strate- 

gieen deze resultaten verklaren: 
ervaringen binnen het gezin 
kunnen door de slachtoffers 
nauwelijks gebagatelliseerd 
worden; met ervaringen buiten het 
gezin kan dat wel. 
Met literatuuropgave. 
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8 
Legat, S. 
Trunkenheitsfahrer von 21 his 25 

Jahren: Oaten zu ihrer Charakte-
ristik. 
Blutalkohol, 24e jrg., nr. 6, 
november 1987, blz. 391-427 
(BRD). 

Gedurende vier jaar (1982-1986) 
werden alle dossiers van zaken 
m.b.t. 21-25 jarigen die voor de 
rechtbank te Alzenau kwamen 
(n=821) bekeken op kenmerken 
van de daders en de omstandighe-
den van de gepleegde delicten. 
Doel van het onderzoek was de 
rijders onder invloed (n =152) te 
vergelijken met plegers van andere 
delicten. M.b.t. de rijders onder 
invloed wordt speciaal naar voren 
gehaald op welk tijdstip en naar 
aanleiding waarvan ze werden 
aangehouden (vooral in het 
weekend en in de eerste uren na 
middernacht bij routine verkeers-
controles), medicijnengebruik, 
eerdere ziektes en omstandigheden 
waaronder de alkohol werd 
genuttigd. In vergelijking met de 
plegers van andere delicten komen 
de rijders onder invloed er op een 
aantal punten ongunstiger uit: 
meer van hen hebben eerdere 
veroordelingen achter de rug 
(zowel voor verkeers- als voor 
andere delicten), meer van hen 
zijn werkloos of hebben lagere 
banen. Hun sociale banden zijn 
zwakker dan die van de overigen 
(d.w.z. meer verbroken relaties en 
alleenstaanden). Ook valt het hoge 
medicijngebruik onder hen op, 
evenals het relatief grote aantal 
dat ernstige ziektes of ongelukken 
achter zich heeft, met name 



schedelletsels. De fouten die tot de 
eventuele ongelukken leidden in 
verband waarmee zij terecht 
stonden, leidden veelal tot het 
oordeel `relatieve rij-onbekwaam-
heid'. De auteurs besluiten hun 
uitgebreide opsomming van 
gegevens met de opmerking dat 
deze aanleiding geven tot het 
overwegen van andere interventie-
methoden bij rijders onder invloed 
dan nu gebruikelijk zijn. 

9 
Schneider, H.J. 
Kriminalitiit in den Massenme-
dien. 
Monatsschrift fur Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 70e jrg., 
nr. 6, december 1987, blz. 
319-336 (BRD). 

De massamedia die in de afgelopen 
tien jaar steeds machtiger en 
invloedrijker zijn geworden, 
beInvloeden o.a. de publieke 
opinie met betrekking tot crimina-
liteit en justitieel beleid. Datgene 
wat via de media geopenbaard 
wordt, is echter niet in overeen-
stemming met de realiteit of met 
de bevindingen uit criminologisch 
onderzoek. De berichtgeving is 
misleidend en onrealistisch 
doordat zij zich concentreert op 
relatief zelden voorkomende 
geweldsdelicten, beperkt blijft tot 
de daad zelf en de oplossing, de 
persoon van de dader stereotypeert, 
de relatie dader-slachtoffer negeert 
en als effectieve remedie alleen de 
formele sociale controle erkent. 
De selectieve, sensatiegerichte 
berichtgeving draagt bij tot een 
aantal in sociaal opzicht schadelijke 
fenomenen als een emotionele, 
onzekere houding ten opzichte van 
criminaliteit, toename van het 
aantal zelfmoorden onder jongeren 
door het vertonen van zelfmoorden 
op t.v., gewelddadig gedrag onder 
kinderen en jongeren, een geweld-
dadige attitude ten opzichte van 
vrouwen, toename van jeugddelin- 

quentie in bendeverband en vooral 
ook in criminologisch opzicht niet 
gerechtvaardigde strengere 
strafwetgeving en strafrechtstoe-
passing. De media hebben tot taak 
het publiek op objectieve wijze te 
informeren over criminaliteit, 
justitieel beleid en de risico's om 
slachtoffer van criminaliteit te 
worden. Verder dienen zij strafwet-
geving en justitieel beleid kritisch 
te volgen en de grenzen tussen wel 
en niet geoorloofd gedrag voor te 
leggen. De auteur pleit niet voor 
beperking van de persvrijheid, 
maar dringt erop aan dat de media 
de bovengenoemde taken erkennen 
en op vrijwillige basis hun beleid 
daaraan aanpassen. 
Met literatuuropgave. 

10 
Swim, J. and E. Bordiga. 
Public opinion and the psycholo-
gical and legal aspects of televising 
rape trials. 
Journal of applied social 
psychology, 17e jrg., nr. 5, mei 
1987, blz. 507-518 (USA). 

Hoe reageert het publiek wanneer 
er TV-opnamen worden gemaakt 
tijdens een rechtszaak betreffende 
verkrachting? In dit onderzoek uit 
1984 werden 138 mannelijke en 
vrouwelijke respondenten in 
Minneapolis en St. Paul (Minneso-
ta) ginterviewd. De meerderheid 
van de respondenten blijkt 
bezwaren te hebben tegen dergelij-
ke TV-opnamen. Deze bezwaren 
worden vooral geuit door mensen 
die menen dat uitzending van die 
opnamen een extra traumatiserend 
effect heeft op het slachtoffer, en 
dat de opnamen de procesgang 
beInvloeden. Ook zegt de meerder-
heid van de vrouwelijke responden-
ten minder snel aangifte te gaan 
doen van verkrachting, wanneer ze 
zouden weten dat de rechtszitting 
op TV zou worden vertoond. De 
auteurs benadrukken het belang 
van een goede voorlichting aan de 
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vrouwen over hun rechten in de 
rechtszaal: wanneer zij daar 
bezwaar tegen zouden maken, 
worden Cr geen opnamen gemaakt. 
Zolang dit nog niet bekend is bij 
de vrouwen loopt men, door 
dergelijke opnamen uit te zenden, 
het risico dat veel gevallen van 
verkrachting niet zuflen worden 
aangegeven. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtsple-
ging 

II 
Beste, H. 
Schadenwiedergutmachung im 
Zuge viktimisierter Kriminalpoli-
tik. 
Monatsschrift filr Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 70e jrg., 
nr. 6, december 1987, blz. 
336-352 (BRD). 

Het concept schadevergoeding 
vindt op dit moment veel instem-
ming, vooral in justitiele beleids-
kringen. In politick opzicht wordt 
het gerechtvaardigd doordat 
rekening wordt gehouden met de 
belangen van slachtoffers, de 
verminderde druk op het justitiele 
systeem en de behoefte aan een 
justitieel beleid dat gericht is op 
het doelgericht schikken van 
conflicten. In de strafrechtspraktijk 
wordt schadevergoeding echter 
zelden toegepast. De auteur wijst 
crop dat het compensatiemodel 

een perspectief met beperkte 
reikwijdte is dat, wanneer men het 
consequent wit toepassen, allerlei 
problemen zal geven. Ervaringen 
met betrekking tot het oplossen 
van alledaagse conflictsituaties 
maken duidelijk dat er bepaalde 
patronen zijn die zich niet voor 
een formalisering lenen. Op 

restitutie gericht justitieel beleid 
staat voor de uitdaging te zoeken 
naar niet-bureaucratische vormen 
van maatschappelijke conflictop- 

lossing. 
Met literatuuropgave. 

12 
Bohm, R.M. 

American death penalty attitudes: 
a critical examination of recent 
evidence. 
Criminal justice and behavior, 
I4e jrg., nr. 3, september 1987, 
blz. 380-396 (USA). 

Steun voor de doodstraf is er 
onder de de Amerikaanse bevol-
king altijd geweest. Deze steun is 
de afgelopen jaren zelfs zo groot 
geworden dat in 1985 maar liefst 
72% voorstander was van deze 
sanctie. Het onderzoek naar en de 
theorievorming over attitudes 
m.b.t. de doodstraf vedonen 
belangrijke hiaten. In dit artikel 
wordt de huidige wetenschappelij-
ke stand van zaken weergegeven 
vanuit twee invalshoeken. De 
eerste invalshoek betreft de 
redenen die mensen opgeven voor 
bun steun voor de doodstraf. Bij 
publieke opinie-onderzoeken 
blijken steeds weer drie hoofdrede-
nen te worden opgegeven: 
vergelding, algemene afschrikking 
en uitschakeling van de dader. 

Gevoelens van vergelding blijken 
te worden gevoed door religieuze 
overtuiging, angst voor criminaliteit 
en slachtofferschap van criminali-
teit. Omtrent de algemeen afschrik-
wekkende betekenis van de 
doodstraf bestaat geen eenduidig-
heid. De tweede invalshoek die in 
het artikel is gekozen, betreft het 
proces waardoor mensen tot steun 
voor de doodstraf komen. Uit 
onderzoek is gebleken dat drie 
bronnen daarbij van belang zijn: 
het gezin; morele kruisvaarders, 
politici en justitiele functionaris-
sen; de morele ontwikkelingsgraad 
van de samenleving als geheel. 
Met literatuuropgave. 
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13 
Fogel, D. 
Nordic approaches to crime and 
justice. 
C.J. international, 3e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1987, blz. 7-21. 

De Scandinavische landen, 
Denemarken, Noorwegen, Zweden 
en Finland, vertonen ondanks 
individuele verschillen een vrij 
sterke samenhang. In de ontwikke-
ling van hun criminaliteit en 
strafrechtsystemen is dan ook een 
aantal overeenkomstige tendensen 
aan te geven. In Scandinavia, waar 
per hoofd van de bevolking de 
hoogste inkomens voorkomen, is 
de vermogenscriminaliteit omvang-
rijk, maar de geweldscriminaliteit 
laag, terwijl georganiseerde 
misdaad en drugsgebruik vrij 
recente verschijnselen zijn. 
Omstreeks 1980 traden er verande-
ringen op in het denken over de 
wijze van straffen i.v.m. het falen 
van het tot dan toe veel toegepaste 
behandelingsmodel en de schade, 
die gevangenisstraf kan toebren-
gen. Er is een uitgebreide discussie 
gaande over nieuwe alternatieven. 
Straffen hoeven niet streng te zijn, 
maar moeten wel duidelijk zijn. 
Behalve voor gevaarlijke crimine-
len zijn vonnissen voor bepaalde 
tijd nu de norm. De gemiddelde 
duur van de gevangenisstraffen is 
gedaald tot minder dan zes 
maanden. Er is geen aparte 
jeugdrechtspraak meer. Veel 
aandacht wordt besteed aan de 
toepassing van verschillende 
soorten voorwaardelijke straffen 
(met of zonder toezicht door 
politie, justitie of reclassering, 
waarbij de intensiviteit van de 
controle afhankelijk gesteld wordt 
van de zwaarte van het misdrijf); 
aan verschillende soorten geldboe-
tes, dienstverlening, ruimere 
verlofregelingen, vervroegde v.i. 
en behandeling, maar dan alleen 
als recht en niet als plicht. 
Met literatuuropgave. 

14 
Foqkue, R. en A. C. 't Hart. 
Naar een volwasen strafrechts-
pleging. 
Beleid en maatschappij, 14e jrg., 
nr. 6, november/december 1987, 
blz. 218-225. 

In de titel van dit artikel wordt 
verwezen naar een uitspraak van 
Van Doom als zou er in de 
politieke cultuur een verandering 
plaats vinden van een kleinburger-
lijke naar een volwassen wijze van 
politiek bedrijven. In de door de 
regering gehuldigde visie op het 
strafrecht wordt dit gezien als een 
neutraal middel om maatschappe-
lijke doelstellingen te bereiken. 
Het stelsel van 'checks and 
balances' wordt niet meer opgevat 
als een integrerend onderdeel van 
de kwaliteit van de samenleving, 
maar als een extern middel om die 
kwaliteit te verwezenlijken. 
Volgens de auteurs worden de 
begrenzingen die aan het over-
heidshandelen worden opgelegd 
niet onderkend als voortvloeiend 
uit belangrijke rechtsstatelijke 
waarden, maar direct gekwalifi-
ceerd als `obstakels' die zomaar 
getlimineerd kunnen worden. 
Afdoening van strafzaken buiten 
de rechter om is een verregaande 
inbreuk op het principe van de 
scheiding der machten in de staat. 
Het toenemende instrumentalisti-
sche denken in het huidige 
strafrechtelijke beleid zien de 
auteurs als een einde van twee 
eeuwen humanitaire traditie in het 
strafrecht. Om dit te illustreren 
gaan zij in op de opvattingen van 
twee grondleggers van de rechts-
staatidee, Montesquieu en 
Beccaria. De auteurs vinden dat 
de term rechtshandhaving in 
betekenis verschuift naar beleids-
handhaving. 
Met literatuuropgave. 
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15 
Heimans, D. 
Financiele facetten van ernstige 
vormen van criminciliteit. 
Ars aequi, 36e jrg., nr. 12, 
december 1987, blz. 753-759. 

Maart 1987 publiceerde de 
Werkgroep Financiele Facetten 
van Ernstige Vormen van Crimina-
liteit haar rapport m.b.t. illegaal 
verworven vermogens van plegers 
van profijtelijke misdrijven. De 
auteur zet zijn bezwaren uiteen 
tegen de strafrechtelijke middelen 
die de werkgroep voorstelt om 
illegaal verworven vermogen 
verbeurd te verklaren of te 
ontnemen. In de eerste plaats 
vecht hi] het voorgestelde gerech-
telijk financieel onderzoek (gfo) 
aan, dat tot drie maanden ná de 
veroordeling kan worden ingesteld 
door de Ovl: de Rechter-Commis-
saris komt Cr nauwelijks aan te 
pas, de reeds veroordeelde is nu 
opeens 'getuige', het beginsel van 
ne-bis-in-idem wordt opzij gezet 
en de verdachte/getuige wordt 
gedwongen mee te werken aan zijn 
eigen veroordeling. In de tweede 
plaats formuleert de auteur zijn 
bezwaren tegen de voorgestelde 
wijzigingen m.b.t. de verbeurdver-
klaring en de ontneming van 
wederrechtelijk verkregen voor-
deel. Onroerend goed zou nu ook 
verbeurd verklaard kunnen 
worden, waarbij het proportionali-
teitsbeginsel uit het oog dreigt te 
worden verloren. Ook de bepaling 
dat het om goederen zou gaan die 
zijn verkregen uit het strafbare feit 
'of een soortgelijk strafbaar feit' 
acht de auteur te ver gaan. 
Bovendien wordt het verschil in 
karakter tussen onttrekking aan 
het verkeer en ontneming van 
wederrechtelijk verkregen voordeel 
volgens de auteur volledig 
genegeerd. Hi] vindt in het 
algemeen dat de voorgestelde 
maatregelen tezeer zijn gericht op 
bescherming van de samenleving 

en het spekken van de overheids-
kas, terwiji aan de positie van de 
verdachte onvoldoende aandacht 
wordt besteed. 
Met literatuuropgave. 

16 
Lammick, S. 
Die gesetzliche Ausgestaltung des 
Vollzugs der Freiheitsstrafen in 
der UdSSR. 
Zeitschrift fur Strafvollzug und 
Straffalligenhiffe, 36e jrg., nr. 6, 
december 1987, blz. 339-343 
(BRD). 

Het huidige Russische strafrecht 
kent twaalf wijzen van strafopleg-
ging. Een sleutelrol hierbij valt toe 
aan de vrijheidsstraf, een situatie 
waar men in Rusland kritisch 
tegenover staat. De minimumstraf 
is drie maanden, de maximumstraf 
tien jaar en in uitzonderingsgeval-
len vijftien tot twintig jaar. De 
opgelegde vrijheidsstraf kan 
omgezet worden in een voorwaar-
delijke veroordeling. Ook kan de 
veroordeelde tijdens de proeftijd 
door de rechtbank opgelegde 
arbeid moeten verrichten. Bij 20 
tot 25% van de veroordelingen I 
wordt tijdens de strafduur 5 tot 
20% van het 'loon' ingehouden. 
Boetes worden in minder dan 10% 
van de gevallen opgelegd. Verban-
ning wordt bij I a 2% opgelegd. In 
zijn uitgebreide artikel gaat de 
auteur verder nog in op het 
wettelijk fundament en het doel 
van de vrijheidsstraffen, de 
classificatie van de veroordeelden 
en de diverse typen sfrafinrichtin-
gen, de scholing van de gevange-
nen, eenmalige beloningen en 
mildere regime-maatregelen als 
beloning voor goed gedrag, 
voortijdige invrijheidstelling en 
omzetting in een mildere straf, de 
situatie na gevangenisstraf, en op 
de voorgenomen strafrechthervor-
mingen. 
Met literatuuropgave. 

154 	Justitkile Verkenningen, jrg. 19, nr. 3,1988 



17 
Levi, M. 
Crisis? What crisis? Reactions to 
commercial fraud in the United 
Kingdom. 
Contemporary crises, lie jrg., 
nr. 3,1987, blz. 2071221 (USA). 

Tot 1985 trad de Engelse overheid 
zeer terughoudend op m.b.t. 
fraude in de financiele wereld. Zij 
legde de nadruk op zelfregulatie 
met zo weinig mogelijk officiate 
inmenging en wist zich daarmee 
verzekerd van de in de verkiezings-
strijd belangrijke steun van 
ondernemers, financiers etc. Ook 
vanuit de bevolking werd weinig 
protest gehoord tegen financiele 
malversaties. Hierin is echter, 
mede n.a.v. enige omvangrijke 
schandalen, verandering gekomen. 
In 1986 is, na maanden heftige 
discussies in het parlement, de 
Financial Services Act aangeno-
men. Hierin is een vrij strikte 
regelgeving vastgelegd m.b.t. het 
financiele verkeer, met als doel 
zowel de belangen van investeer-
ders als van ondernemers te 
beschermen. Met de nieuwe 
wetgeving werd tevens een nieuwe 
controle-instelling in het leven 
geroepen: de Securities and 
Investments Board; dit is weliswaar 
een particuliere instelling maar zij 
heeft vergaande door het Ministerie 
van Handel en Industrie gedele-
geerde bevoegdheden. Zo is in de 
paragrafen 105 en 177 m.b.t. haar 
opsporingsbevoegdheid geregeld 
dat bij een onderzoek vrijwel 
niemand meer een verschonings-
recht of geheimhoudingsplicht 
heeft. Hoewel de wet een veel 
striktere regelgeving bevat dan tot 
dan toe wenselijk werd geacht, is 
zij in het parlement uiteindelijk 
unaniem geaccepteerd. Men gaat 
er van uit dat de angst van 
investeerders door deze wet weer 
wordt gedempt, dat het geschonden 
internationale aanzien van de 
Engelse financiale wereld weer 

wordt opgevijzeld en dat de 
ondernemers er op die manier 
eveneens mee zijn gediend. 
Met literatuuropgave. 

18 
Smit, A.M.G. 
Art. 140 Sr vs. de misdaad By. 
Delikt en delinkwent, 17e jrg., 
nr. 10, december 1987, blz. 
1095-1104. 

De georganiseerde misdaad wordt 
steeds meer als een ernstig 
maatschappelijk probleem 
beschouwd. Een dilemma bij de 
bestrijding ervan vormt het 
legaliteitsbeginsel: strafbaarstelling 
van een feit moet gekoppeld zijn 
aan duidelijk omschreven gedrag. 
Concrete betrokkenheid bij een 
strafbaar feit is bij de georganiseer-
de misdaad vaak moeilijk aan te 
tonen. Een oplossing meent men 
gevonden te hebben in de interpre-
tatie van art. 140 Sr., zoals die 
thans in de jurisprudentie gangbaar 
is. Volgens dit artikel is het 
deelnemen aan een rechtspersoon, 
die het plegen van misdrijven als 
oogmerk heeft, strafbaar. De 
auteur geeft een analyse van de 
verschillende bestanddelen van dit 
artikel. Onder deelnemen wordt 
elke vorm van actieve ondersteu-
ning van een rechtspersoon 
verstaan. Het begrip rechtspersoon 
wordt niet civielrechtelijk, maar 
veel ruimer geInterpreteerd, zodat 
elk duurzaam samenwerkingsver-
band ertoe gerekend kan worden. 
Bij oogmerk gaat het om de 
feitelijke werkzaamheid. Een 
rechtspersoon met een crimineel 
doel kan daarnaast of daaraan 
voorafgaand ook een legitiem doel 
hebben. Het plegen van misdrijven 
wijst op het stelselmatig doen en 
geeft de duurzaamheid van de 
organisatie aan. Door deze 
interpretatie van art. 140 is bewijs 
eenvoudiger te leveren en kunnen 
ook mensen aan de top beter 
aangepakt worden. Hoewel ook 
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volgens de auteur maatregelen 
tegen de ons bedreigende georga-
niseerde misdaad noodzakelijk 
zijn, mogen deze echter de 
principes van de rechtsstaat niet 
aantasten; hij stelt daarom de 
huidige interpretatie van art. 140 
ter discussie. 

19 
Steenbergen, S.M. van. 
Fraude en bedrijfsleven, een 
overzicht. 
Delikt en delinkwent, I7e jrg., 
nr. 10, december 1987, blz. 
1072-1094. 

De belangstelling voor het 
verschijnsel fraude en de bestrijding 
ervan is de laatste jaren sterk 
gestegen. Over de omvang zijn 
geen exacte cijfers bekend. Fraude 
is vaak moeilijk te ontdekken en 
de aangiftebereidheid is klein. 
Men veronderstelt echter, dat met 
het stijgen van de gewone vermo-
genscriminaliteit ook het plegen 
van fraude toeneemt. Er zijn 
tegenwoordig veel mogelijkheden 
om te frauderen i.v.m. het grote 
aantal regelingen, de deskundig-
heid van de fraudeurs en de vaak 
gebrekkige controle. Het is 
bovendien aantrekkelijk vanwege 
het hoge rendement, de lage 

pakkans en de milde straffen en 
kan in de hand gewerkt worden 
door het bestaan van een bedrijfs-
cultuur met eigen normen, waarbij 
fraude vaak als minder crimineel 
beschouwd wordt. Fraudegevoelig-
heid wisselt per bedrijf en funktie. 
Interne controle is dikwifts niet erg 
efficient. Het externe controle-ap-
paraat is nog vooral ingesteld op 
de bestrijding van de gewone 
criminaliteit en mist vaak specifieke 
deskundigheid. Hoewel een 
positieve ontwikkeling merkbaar 
is, is een verdere verbetering.van 
de organisatie, het bevorderen van 
de onderlinge samenwerking en 
informatie-uitwisseling (ook 
internationaal) noodzakelijk om 

effectiever op te kunnen treden. 
Sanctionering moet volgens de 
auteur in de eerste plaats via het 
gewone strafrecht plaats vinden 
met strengere straffen, terwijI 
daarnaast in bepaalde gevallen 
ook toepassing van het privaatrecht 
en het administratieve recht 
mogelijk is. 

20 
Stock, S. 
Opferschiatz im Strafverfahren 
gegen Jugendliche. 
Monatsschrift für Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 70e jrg., 
nr. 6, december 1987, blz. 
352-360. 

In 1987 trad in de Bondsrepubliek 
een eerste wet ter verbetering van 
de positie van slachtoffers in het 
strafproces tegen daders in 
werking. Dit betekent betere 
bescherming tegen inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van 
slachtoffers, meer op de voorgrond 

stellen van schadevergoeding en 
vergroting van de inbreng van het 
slachtoffer, onder meer door 
wijzigingen op het gebied van 
reikwijdte van civiele eisen. In 
verband met het algemene verbod 
op civiele eisen en voegingen van 
het slachtoffer in strafzaken tegen 
minderjarigen hebben de nieuwe 
regels op deze punten in strafzaken 
tegen minderjarigen geen invloed. 
De wetgever zwijgt over de 
toepassingsmogelijkheden van de 
overige regels in dergelijke 
gevallen. De auteur is van mening 
dat er niets tegen is om deze regels 
ook in strafzaken tegen minderja-
rigen van toepassing te Iaten zijn, 
omdat ze niet in strijd zijn met een 
pedagogisch verantwoord proces. 
Teneinde onduidelijkheden in de 
toepassing van de nieuwe regels te 
voorkomen verdient het aanbeve-
ling deze toepassingsmogelijkheid 
in de wet vast te leggen. 
Met literatuuropgave. 
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21 
Amir, M. 
Political terrorism and 'common 
criminality': some preliminary 
considerations. 
Violence, aggression and 
terrorism, le jrg., nr. 4,1987, 
blz. 371-402 (USA). 

Terroristische groeperingen gaan 
om hun doelen te bereiken meer 
en meer gebruik maken van 
`normale' criminele praktijken. 
Daarnaast gaan sommige `normale' 
criminele groeperingen vaker 
opereren onder het mom van 
politiek terrorisme. De auteur van 
dit artikel geeft een literatuurover-
zicht van de definities van terroris-
me en van `normale' criminaliteit, 
en concludeert op grond van 
bovengenoemde ontwikkelingen 
dat de grenzen tussen beide 
vormen van criminaliteit vervagen. 
Ook vanuit beleidsmatig oogpunt 
blijkt dat het onderscheid nauwe-
lijks meer te hanteren is, gezien de 
verstrengeling van `normale' 
criminele activiteiten met terroris-
tische activiteiten. Deze ontwikke-
ling in het terrorisme zorgt ervoor 
dat terroristische groeperingen 
verder in diskrediet geraken bij de 
bevolking. Met betrekking tot de 
opsporing en berechting van 
`criminele' terroristen zal het 
mogelijk worden om de `normale' 
justitiele wegen te bewandelen, 
zonder dat men rekening hoeft te 
houden met de politieke en 
ideologische achtergronden van de 
gepleegde delicten. 
Met literatuuropgave. 

22 
Buikhuisen, W. 
De mens kent geen maat. 
Beleid en maatschappij, 14e jrg., 
nr. 6, november/december 1987, 
blz. 226-232. 

Binnen zekere grenzen wordt in 
elke maatschappij deviant gedrag 

getolereerd. De tekenen lijken er 
echter op te wijzen dat de grenzen 
van dit tolerantieniveau zijn 
bereikt. Kijkend naar de criminali-
teitscijfers van de afgelopen 
decennia concludeert de auteur 
dat niet alleen de pakkans op een 
bedenkelijk laag niveau is geko-
men, maar ook dat de overgrote 
meerderheid van de daders haar 
gerechte straf ontloopt. Bij de 
vraag hoe naar normovertredingen 
gekeken kan worden meent de 
auteur dat de deprivatie-theorieen 
te kort schieten. De control-theo-
rieen getuigen van meer realisme. 
Sociale controle als sociaal 
beInvloedingsmechanisme zal geen 
effect hebben als er geen internali-
satie van normen heeft plaatsgevon-
den. Hoe men zich dan gedraagt 
wordt dan bepaald door een soort 
kosten-baten analyse. Het effect 
van sociale controle hangt ook 
mede af van factoren als emotionele 
verbondenheid, de affiliatiebehoef-
te, assertiviteit en de bestaande 
gezagsverhoudingen. Dit alles 
echter heeft er toe geleid dat velen 
zich niet meer aan de geldende 
normen houden. Speciale aandacht 
is nodig voor de criminele verslaaf-
de, de vroegdelinquent en de 
voetbalvandaal. Er moet niet eerst 
gewaarschuwd, maar meteen 
gestraft worden. De plannen van 
de commissie-Roethof zijn even 
goedbedoeld als nee 
Met literatuuropgave. 

23 
Clarke, M.J. 
Citizenship, community, and the 
management of crime. 
The British journal of crimino-
logy, 27e jrg., nr. 4, herfst 1987, 
blz. 384-400. 

In deze theoretische analyse 
worden de mogelijkheden en de 
problemen van criminaliteitsbe-
strijding door een beroep te doen 
op de burgers uit de maatschappij 
beschreven. De geciteerde theore- 
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tici benadrukken de historische 
ontwikkelingen in de manier 
waarop de maatschappij gemobili-
seerd werd ter bestrijding van de 
criminaliteit. Sommigen zien 
hierin de mogelijkheid em de 
sociale controle van voor het 
industriele tijdperk te herstellen. 
Anderen daarentegen zien vooral 
de problemen die daaraan 
verbonden zijn: met het inschake-
len van de maatschappij is niet 
gegarandeerd dat algemene 
maatschappelijke belangen 
gediend worden. De auteur 
veronderstelt dat met het mobilise-
ren van de maatschappij niet 
zozeer de criminaliteit wordt 
bestreden, als wel de gevoelens 
van angst en onmacht bij de 
burgers. De obstakels voor de 
mobilisatie zijn vooral gelegen in 
de geformaliseerde regelgeving ten 
aanzien van de vervolging en de 
berechting van criminelen. De 
formalisering en professionalise-
ring heeft ertoe geleid dat de 
burgerij minder gemeenschapsge-
voel heeft en minder sociale 
controle uitoefent. De afstand 
tussen de burgerij en justitie zou 
verkleind moeten worden om 
ervoor te zorgen dat de mobilisa-
tie-campagne enige kans van 
slagen heeft. 
Met literatuuropgave. 

24 

Doom, J.A.A. van. 
Herontdekking en herformulering 
van sociale con trole. 
Beleid en maatschappij, I 4e jrg., 
nr. 6, november/december 1987, 
blz. 240-244. 

De auteur beziet de voorstellen 
van de overhead em de criminaliteit 
te bestrijden in termen van het 
algemene beleid 'minder overhead 
— meer samenleving'. Sociologische 
inzichten rond het begrip sociale 
controle kunnen betekenis hebben 
voor de verklaring van deze 
processen van overdracht van het 
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25 
Grenier, G.E. and G.A. Round-
tree. 

Predicting recidivism among 
adjucated delinquents: a model 
to identify high risk offenders. 
Journal of offender counseling, 
services and rehabilitation, I2e 
jrg., nr. 1, herfst/winter 1987, 
blz. 101-112 (USA). 

In het jeugdstrafrechtelijke 
systeem ontbreken thans weten-
schappelijke voorspellende 
methoden om jeugdige delinquen-
ten naar gelang de gewenste 
justitiele reactie te classificeren. 
Teneinde een dergelijk voorspel-
lingsmodel te ontwikkelen, is een 
recidive-onderzoek verricht onder 
een steekproef van 100 clienten 
die in de jaren 1979 tot 1982 voor 
een rechtbank in Louisiana zijn 
verschenen. Als recidive-criterium 
is uitgegaan van het al dan niet 
opnieuw plegen van een delict 
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publieke naar het particuliere 
domein. Centraal in het betoog 
van de auteur staat het gedachten-
goed van Morris Janowitz, die 
sociale controle definieert als het 
vermogen van een samenleving 
zichzelf te reguleren overeenkom-
stag gestelde principes en waarden. 
Daartoe is in concreto 'institution 
building' nodig: het formeren en 
in stand houden door de leden van 

de samenleving van vitale institu-
ties die de sociale ruimte tussen de 
monopoliserende staat en de 
geindividualiseerde bevolking 
moeten vullen. De omvattendheid 
van dit sociale controle-begrip 
heeft heuristische betekenis veer 
het oplossen van problemen van 

de verzorgingsstaat. Voorzover dit 
een wijziging behoeft in de 
verhouding tussen publiek en 
particulier domein pleit de auteur 
voor coordinatievormen tussen 
formele organisaties en primaire 
groepsverbanden. 
Met literatuuropgave. 



binnen de onderzoekperode van 
vier jaar. De belangrijkste verkla-
rende variabelen in het voorspel-
lingsmodel bleken te zijn: het al 
dan niet hebben van delinquente 
broers, zusters of vrienden; de 
aan- of afwezigheid van schoolpro-
blemen; het type misdrijf; het 
geslacht van de delinquent. 
Tezamen verklaarden deze vier 
variabelen 75% van de variantie in 
het recidive-criterium. Met behulp 
van het ontwikkelde voorspellings-
model is het mogelijk de kosten-ba-
ten verhouding van het jeugdstraf-
rechtelijk bedrijf te verbeteren, nl. 
door de aandacht voor delinquen-
ten met een hoog recidive-risico te 
intensiveren en die voor geringe 
risico-gevallen te verminderen. 
Met literatuuropgave. 

26 
Hickey, M. 
Is crime predictable? 
C.J. international, 3e jrg., nr. 3, 
mei/juni 1987, blz. 11-12. 

Is criminaliteit voorspelbaar o.g.v. 
statistisch cijfermateriaal? Om 
deze vraag te kunnen beantwoor-
den deed men onderzoek in 14 
gemeenten in de staat Illinois. 
Hierbij ging men alleen van de 
criminaliteitscijfers zelf uit en 
stelde naar aanleiding daarvan een 
model samen van de wisselingen 
in criminaliteit gedurende verschil-
lende perioden om als uitgangspunt 
voor voorspellingen te dienen. 
Veranderingen in de cijfers 
kunnen optreden t.g.v. intervenie-
rende factoren. Het is nuttig om 
deze vast te stellen om de oorzaken 
van veranderingen in criminaliteit 
na te kunnen gaan, die by. het 
gevolg van een preventieprogram-
ma kunnen zijn, maar ook door 
een verandering in rapportagetech-
nieken kunnen ontstaan. Als proef 
werd in 1983 in Chicago een 
onderzoek uitgevoerd i.v.m. de 
daar gewijzigde rapportagetechnie-
ken, waarbij bleek, dat het aantal 

lichte misdrijven een sterke 
stijging vertoonde. Bij verder 
onderzoek in de eerder genoemde 
14 gemeenten constateerde men 
i.v.m. een aantal onverwachte 
intervenierende factoren een 
verschil in voorspelbaarheid 
tussen gemeenten en per soort 
delict. Het best voorspelbaar was 
diefstal. Wisselend voorspelbaar 
waren beroving en geweldpleging, 
terwij1 in de meeste gemeenten 
inbraak het slechtst voorspelbaar 
bleek te zijn. 

27 
Kaiser, G. 
Forschung auf der Spur des 
Verbrechens; was weiss die 
Kriminologie von Tater und 
Opfer? 
Zeitschrift fur die gesammte 
Strafrechtswissenschaft, 37e jrg., 
nr. 4,1987, blz. 664-685 (BRD). 

Wie is 'de' delinquent? Aan de 
hand van resultaten van diverse 
onderzoeken door het Max-Planck-
instituut te Freiburg geeft de 
auteur aan waarom op deze vraag 
geen antwoord is te geven. Slechts 
een klein deel van de wetsovertre-
ders komt in aanraking met politie 
of justitie; het overtreden van 
wetten komt in alle bevolkingsgroe-
pen voor en is in die zin `normaal'. 
Ook de relatief kleine groep 
ernstige recidivisten, die een 
belangrijk deel van de totale 
criminaliteit voor hun rekening 
nemen, is moeilijk onder een paar 
eenduidige kenmerken te vatten. 
Cohortonderzoeken leverden wel 
enige kenmerken op, zoals 
opvallend gedrag in de vroege 
jeugd, een instabiele levensstijl, 
een gebrekkig vermogen om 
bindingen aan te gaan en een 
slecht gestructureerde vrije-tijdsbe-
steding. Maar deze kenmerken zijn 
slechts in geringe mate generali-
seerbaar en onderzoeken waaruit 
zij naar voren kwamen, betroffen 
meestal alleen de `traditionele 
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delinquenten. Over criminelen op 
het gebied van by. verkeers-, 
milieu- en economische criminali-
teit is heel weinig bekend. Bestaan-
de theorieen en modellen ter 
verklaring van criminaliteit 
houden over het algemeen te 
weinig rekening met de complexi-
teit van factoren die ten grondslag 
liggen aan het gedrag. De auteur 
signaleert dat in de maatschappij 
van nu de (straf)rechtelijke 
reacties op normschendend gedrag 
worden uitgebreid, terwijI de 
grondslagen van het recht zoals 
religie, zeden en conventies juist 
erg sterk in verandering zijn. 
Onder invloed van de controlethe-
orieen poogt men nu criminaliteit 
te voorkomen door de binding van 
de burgers aan de maatschappij en 
haar normen en waarden te 
versterken. Impliciet zit in dit 
streven het inzicht besloten dat de 
mens van nature niet geneigd is tot 
normconformerend gedrag en een 
innerlijke controle mist. De auteur 
merkt [evens op dat een sterkere 
dwang tot discipline in een tijd 
waarin ook juist om meer indivi-
dude vrijheid wordt geroepen, 
veelal averechts werkt. 

28 
Kreissl, R. 
Die Simulation sozialer Ordnung; 
gemeindenahe Kriminalitatsbe-
kampfung. 
Kriminologisches Journal, I9e 
jrg., nr. 4,1987, blz. 269-284 
(BRD). 

Als oplossing bij de preventie van 
criminaliteit wordt veel nadruk 
gelegd op het stimuleren van 
gemeenschapszin en goed `nabuur-
schap', zowel van de zijde van de 
kritische criminologie als van de 
kant van de politie. In een 
gedegen sociologisch artikel 
analyseert de auteur de achtergron-
den van deze opvatting. Hij stelt 
dat de laat-middeleeuwse dorps-
of wijkgemeenschap, die als 
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voorbeeld wordt genomen voor 
een hechte samenleving met hoge 
sociale controle en sterke sanctio-
nering van afwijkend gedrag, in 
deze tijd niet meer te realiseren 
valt omdat de bestaansgronden 
van territorium en lidmaatschap 
(by. van een beroepsgroep) 
ontbreken. Het ontstaan van een 
centraal ordebewakingsapparaat 
was inherent aan de industriele 
revolutie in de vorige eeuw, zoals 
ook de behoefte aan alternatieven 
nu gezien moet worden in het licht 
van het falen van het kapitalistische 
systeem. temeenschapt weer 
instellen is slechts een simulatie, 
waarmee een model voor sociale 
controle verkregen wordt dat niet 
zozeer het bestrijden van afwijkend 
gedrag als wel het stimuleren tot 
normatief gedrag tot doe! heeft. 
Met literatuuropgave. 

29 

Messerschmidt, J. 
Feminism, criminology and the rise 
of the female sex 'delinquent', 
1880-1930. 
Contemporary crises, I le jrg., nr. 
3,1987, Hz. 243-263 (USA). 
De auteur stelt vast dat op het 
ogenblik in de Verenigde Staten 
veel meer meisjes worden gestraft 
voor niet-criminele delicten dan 
jongens en tevens dat zij zwaarder 
worden gestraft. Onder niet-crimi-
nele delicten vallen vooral 
'amoreel gedrag' en `seksuele 
losbandigheid'. Hij gaat na hoe dit 
in de periode 1880-1930 is gegroeid. 
Aan het eind van de I9e eeuw 
ontstond er een coalitie tussen 
sociale feministen en sociale 
puristen in beider strijd tegen 
prostitutie. De sociale feministen 
zagen de prostituees als onscbuldi-
ge meisjes die tot dit gedrag 
werden gedwongen. De sociale 
puristen leunden zwaar op de 
evolutietheorie van Darwin, 
volgens welke een maatschappij 
zich alleen kan ontwikkelen als de 



positieve krachten worden 
ondersteund en de negatieve 
onderdrukt. Tezamen zorgden 
deze twee groepen ervoor dat de 
leeftijd waarop een vrouw kan 
worden geacht zelf in te stemmen 
tot seksuele gedragingen aanzien-
lijk werd verhoogd. Daarmee 
verklaarden zij echter meisjes die 
op jongere dan de vastgestelde 
leeftijd hun seksualiteit willen 
exploreren vogelvrij voor opvoe-
dingsgezinde rechters. Deze 
ontwikkeling deed zich juist voor 
in een periode waarin meisjes zelf 
zich seksueel vrijer wilden gaan 
gedragen; de opvoedingsgestichten 
rezen als paddestoelen uit de 
grond. Bij de sociale feministen en 
sociale puristen voegden zich ook 
de criminologen die in die tijd 
eveneens veelal aanhangers van 
Darwiniaanse theorieen waren. De 
feministen zagen echter niet in dat 
zij met hun bemoeienis de dubbele 
moraal m.b.t. de seksualiteit van 
vrouwen ondersteunden en dat zij 
op deze wijze meewerkten aan de 
onderdrukking van vrouwen in 
een repressieve, patriarchale 
samenleving. 
Met literatuuropgave. 

30 
Nentjes, A. 
Rechtshandhaving: een economi-
sche visie. 
Beleid en maatschappij, 14e jrg., 
nr. 6, november/december 1987, 
blz. 233-239. 

De auteur twijfelt aan de opvatting 
dat sancties niet werken. De 
meeste uitkomsten van empirisch 
onderzoek geven steun aan de 
hypothese dat van het strafrechte-
lijk beleid een preventief of 
afschrikkingseffect uitgaat. De 
toepassing van het in de economi-
sche wetenschap centraal staande 
paradigma van het nutsmaximali-
serende individu op crimineel 
gedrag draait om de vraag in 
hoeverre het plegen van een 

misdrijf voor de potentiele dader 
lonend is. Deze weegt immers de 
kosten af tegen de baten. De aard 
en de omvang van de criminaliteit 
zijn een uitkomst van de afweging 
van netto baten (baten minus 
kosten) van de misdaad tegen de 
opbrengsten die de potentiele 
dader kan verwerven uit legale 
activiteiten. Een verzwaring van 
de straf en een vergroting van de 
pak- en strafkans voorspellen 
volgens dit economische model 
een vermindering van de crimina-
liteit. Het model van de mens als 
nutsmaximalisator leent zich ook 
voor uitbreiding met sociaal-psy-
chologische categorieen. Het is 
echter sterk de vraag of de 
traditionele sociologie de sociale 
controle via juridische sancties een 
voldoende krachtige defensielinie 
acht. Wie de criminaliteit wil 
terugdringen heeft goede reden om 
de bescheiden pogingen die de 
regering en haar adviescommissies 
in deze richting ondernemen te 
steunen. 
Met literatuuropgave. 

31 
Sack, F. 
Kriminalitat, Gesellschaft und 
Geschichte: Beriihrungsangste 
der deutschen Kriminologie. 
Kriminologisches Journal, 19e 
jrg., nr. 4,1987, blz. 241-268 
(BRD). 

Het lijkt crop dat de criminologie 
als wetenschap geen antwoord 
heeft op de ongunstige ontwikke-
lingen van de criminaliteit en de 
machteloosheid van het strafrecht. 
Deze criminologie kenmerkt zich 
door het ontbreken van een eigen 
gezicht t.g.v. een interdisciplinair 
standpunt, door een te sterke 
verbondenheid met het strafrecht 
en een te individualistische 
benadering. Om vruchten af te 
werpen moet de criminologie zich 
losmaken van het strafrecht en dat 
tot onderzoeksobject maken. Een 
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herorientering op de sociologie, 
zoals door de labeling-theorie van 
de jaren zestig wordt aangegeven, 
is noodzakelijk; verder is een 
voorwaarde dat de sociologie niet 
langer het verleden negeert, maar 
zich juist laat inspireren door de 
geschiedenis. Met name in 
Frankrijk zijn criminologen deze 
richting ingeslagen; tot spijt van 
de auteur is West-Duitsland op dit 
terrein achtergebleven. De auteur 
doet enkele aanbevelingen. 
Met literatuuropgave. 

32 
Velzen, J. van. 
Criminaliteitsbestrijding en 
jongerenproblemen. 
Jeugd en samenleving, 17e jrg., 
nr. 12, december 1987, blz. 
723-737. 

De auteur vindt dat het beleidsplan 
samenleving en criminaliteit in 
haar gedachten over de oorzaken 
van criminaliteit te veel steunt op 
de gelegenheidstheorie en de 
daarbij horende roep om meer 
controle. Tevens vindt hi] dat 
wanneer in het verleden een 
verband werd gezocht tussen 
onvrede en criminaliteit, de 
onvrede te veel op sociaal-econo-
misch gebied werd gezocht 
(strain-theorie). Daar tegenover 
geeft hi] een sociaal-culturele 
analyse van ontwikkelingen in de 
samenleving sinds de Tweede 
Wereldoorlog, waaruit een ander 
soort onvrede naar voren komt. 
Nieuwe waarden die in de jaren 
zestig met veel enthousiasme en 
inzet werden gelanceerd, hebben 
slechts gedeeltelijk en geleidelijk 
ingang gevonden en de maatschap-
pelijke verhoudingen zijn in feite 
weinig veranderd. De beweging uit 
de jaren zestig heefl twee cruciale 
effecten op de generatie van 
jongeren daarna gehad: zij hebben 
veel meer dan voorheen een 
politick en maatschappelijk 

bewustzijn met als centrale 

gedachte dat maatschappelijke 
omstandigheden een (deels) 
politieke oorsprong hebben en 
derhalve de politieke intenties van 
een samenleving uitdrukken. In de 
tweede plaats zijn zelfbewuste 
jongerenculturen ontstaan met een 
nieuwe (geringere) waardering 
voor gezag en autoriteit. De jonge 
generatie is opgegroeid in een 
klimaat van enerzijds liberalere en 
humaner wordende normen en 
anderzijds ervaringen die daarmee 
in strijd zijn. Dit leidt tot spannin-
gen en onvrede, die in de hypothese 
van de auteur motiveren tot 
destructief en zelfdestructief 
gedrag dat door anderen als 
zinloos en onbegrijpelijk wordt 
ervaren. In de aanpak hiervan zal 
men zich volgens hem meer 
moeten richten op de waarden van 
de jongeren zelf en ontplooiings-
kansen moeten bieden die een 
basis voor zelfrespect en verant-
woordelijkheidsbeleving kunnen 
verschaffen. 
Met literatuuropgave. 
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33 
Walsh, A., T.A. Petee and J.A. 
Beyer. 
Intellectual imbalance and 
delinquency: comparing high 
verbal and high performance IQ 
delinquents. 
Criminal justice and behavior, 
14e jrg., nr. 3, september 1987, 
biz. 370-379 (USA) 

Er wordt wel verondersteld dat 
een significante discrepantie 
tussen het performale 1Q(P) en het 
verbale 1Q(V) een intellectuele 
onevenwichtigheid oplevert die tot 
spanning leidt. Jeugdigen kunnen 
daardoor tot criminaliteit worden 
gepredisponeerd. In dit onderzoek 
is deze hypothese getoetst. Daarbij 
werd tevens verondersteld dat 
gevallen waarbij de performale 
prestatie beter is dan de verbale 
(PV-gevallen) oververtegenwoor-
digd zullen zijn in een steekproef 



van delinquenten, en VP-gevallen 
ondervertegenwoordigd. Het 
onderzoek vond plaats bij 256 
mannelijke jeugdige delinquenten 
die onder reclasseringstoezicht 
stonden en aan een psychologisch 
onderzoek werden onderworpen. 
Conform de hypothesen bleek dat 
in vergelijking met de doorsnee 
bevolking VP-delinquenten 
ondervertegenwoordigd waren en 
PV-delinquenten oververtegen-
woordigd. Ook bleek dat in 
vergelijking met gevallen waarbij 
evenwicht bestond tussen verbale 
en performale intelligentie, 
intellectuele onevenwichtigheid 
(hetzij PV, hetzij VP) een significan-
te voorspeller is van delinquent 
gedrag. Deze samenhang kon niet 
worden toegeschreven aan 
verschillen in achtergrondkenmer-
ken zoals sociale klasse en raciale 
achtergrond. Nader onderzoek is 
nodig om de onderzoeksbevindin-
gen ook te kunnen verklaren. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

34 
Emshoff, J.G. and W.S. Davidson. 
The effect of 'good time' credit on 
inmate behavior; a quasi-experi-
ment. 
Criminal justice and behavior, 
14e jrg., nr. 3, september 1987, 
blz. 335-351 (USA). 

Het gedeeltelijk kwijtschelden van 
een opgelegde vrijheidsstraf als 
beloning voor goed gedrag tijdens 
de detentie heeft in de Verenigde 
Staten een lange historische 
traditie. Verondersteld wordt dat 
dit beleid voor managers van 
gevangenissen een instrument is 
om de inrichtingsdiscipline te 
handhaven. Gedetineerden hebben 
daardoor immers veel te winnen 
bij goed gedrag. De juistheid van 
deze veronderstelling kon worden 
getoetst toen in 1978 in Michigan 

een wetswijziging van kracht werd 
waardoor gedetineerden die 
wegens specifieke delicten waren 
veroordeeld, niet langer op grond 
van goed penitentiair gedrag 
strafvermindering konden krijgen. 
Deze maatregel gold niet voor 
gedetineerden die wegens andere 
dan deze delicten waren veroor-
deeld, en evenmin voor hen die 
reeds voor december 1978 waren 
veroordeeld. Op deze wijze 
ontstonden op natuurlijke wijze 
verschillende categorieen gedeti-
neerden waartussen het effect van 
het al dan niet verlenen van 
strafvermindering op het gedrag 
kon worden vergeleken. Als 
indicatoren voor negatief gedrag 
zijn in het onderzoek drie bronnen 
gebruikt: strafrapporten met 
betrekking tot kleine incidenten, 
betrokkenheid van gedetineerden 
bij ernstige incidenten, en betrok-
kenheid bij gevangenisrellen. Door 
middel van variantie-analyse van 
de verzamelde gegevens kon 
worden vastgesteld dat het 
verkrijgen van strafverkorting niet 
eenduidig leidt tot positiever 
gedrag. 
Met literatuuropgave. 

35 
Gerstein, L.H., C.G. Topp and 
G. Correll. 
The role of the environment and 
person when predicting burnout 
among correctional personnel. 
Criminal justice and behavior, 
14e jrg., nr. 3, september 1987, 
blz. 352-369 (USA). 

Het `afbranden' van functionaris-
sen in sociaal dienstverlenende 
sectoren is een veel voorkomend 
fenomeen. In het onderhavige 
onderzoek is getracht inzicht te 
krijgen waarom personeel in 
penitentiaire inrichtingen afbrandt. 
Daarbij werd verondersteld dat 
het verschijnsel kan worden 
verklaard uit zowel persoonlijke 
kenmerken van bewaarders (bijv. 
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leeflijd, ancienniteit), als werkom-
standigheden (buy. verhouding 
met collega's, rolonduidelijkheid, 
contact met gedetineerden). Twee 
indices van afbranden werden 
gehanteerd: totale uitputting en 
scores van het aantal dagen dat 
men op het werk niet goed 
draaide. De voor het onderzoek 
benodigde gegevens werden 
verkregen door middel van een 
vragenlijst die is voorgelegd aan 
verschillende typen functionarissen 
(n =166) in een open en in een 
zwaar beveiligde gevangenis. De 
gegevens werden vervolgens aan 
een multiple regressie-analyse 
onderworpen. Het afbranden 
bleek met zowel persoonlijke als 
omgevingsfactoren samen te 
hangen, zij het dat de arbeidsom-
standigheden een twee keer zo 
grote invloed hadden. Opvallend 
was dat vooral de relatie met 
gedetineerden daarbij een belang-
rijke factor was, en niet de relatie 
met andere inrichtingsfunctionaris-
sen. Verbetering van de kwaliteit 
van de verhouding tussen personeel 
en gedetineerden zou daarom een 
significante bijdrage kunnen 
leveren am het afbranden van 
inrichtingspersoneel terug te 
dringen. 
Met literatuuropgave. 

36 
Glaser, D. and L.J. Fry. 
Corruption of prison staff in 
inmate discipline. 
Journal of offender counseling, 
services and rehabilitation. 
12e jrg., nr. 1, herfst/winter 
1987, Hz. 27-38 (USA). 

In 1956 heeft Sykes aangetoond 
dat het gezag van bewaarders 
wordt ondermijnd door vriend-
schappelijke en reciproke verhou-
dingen met gedetineerden, en als 
gevolg van afbankelijkheid van 
gedetineerden bij de vervulling 
van bepaalde taken. Het betrof 
bier echter een kwalitatieve studie. 
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Kwantitatief onderzoek hiernaar is 
pas in de tachtiger jaren verricht. 
Zo bevestigden Hewitt, Poole en 
Regoli in hun onderzoek de 
conclusies van Sykes. Lombardo 
kwam echter tot een tegenoverge-
stelde conclusie: naarmate de 
sociale afstand tot gedetineerden 
afneemt, zou ook het aantal 
disciplinaire maatregelen afnemen. 
De auteurs vechten de juistheid 
van het laatstgenoemde onder-
zoeksresultaat aan. In een eigen 
studie in drie penitentiaire 
inrichtingen in Californie hebben 
zij zowel gedetineerden als 
inrichtingspersoneel genterviewd 
over hun onderlinge relatie. De 
onderzoeksbevindingen ondersteu-
nen de conclusie van Sykes. flat 
de verhouding tussen bewaarders 
en gedetineerden wordt gecorrum-
peerd, moet niet worden be-
schouwd als kritiek op het 
uitvoerende gevangenispersoneel. 
De inrichtingsdiscipline kan nu 
eenmaal niet uitsluitend worden 
gehandhaafd op grond van de 
formele gezagspositie van de 
bewaarder. De relatie tussen 
inrichtingspersoneel en gedetineer-
den is er een van geven en nemen. 
Met literatuuropgave. 

37 
Kaptein, N.J.G. 
Moslims en penitentiaire inrichtin-
gen in Nederland. 
Migrantenstudies, 3e jrg., nr. 4, 
1987, blz. 21-29. 

In 1985 bleek uit een meting door 
het CBS dat er ongeveer 500 
islamitische 'buitenlandse' 
gedetineerden in de Nederlandse 
penitentaire inrichtingen verble-
ven, degenen met de Nederlandse 
nationaliteit niet meegerekend. De 
auteur gaat na in hoeverre er 
binnen de muren ruimte bestaat 
voor het practiseren van de 
islamitische godsdienst, met 
aandacht voor drie aspecten: de 
voedselvoorschriften, de feestda- 



gen en de geestelijke verzorging. 
M.b.t. de voedelvoorziening stelt 
hij vast dat er nog steeds geen 
circulaire is verschenen waarin de 
rechten van islamitische gedeti-
neerden duidelijk zijn vastgelegd, 
terwij1 de voeding volgens joodse 
voorschriften wel is geregeld. Wat 
betreft het vrij zijn van de arbeids-
plicht met doorbetaling van loon 
op feestdagen, is er alleen iets 
voor de christelijke feestdagen 
vastgelegd. Ook de geestelijke 
verzorging van islamieten is 
volgens de auteur onbevredigend 
geregeld. Imams hebben wel 
toegang tot de inrichtingen, maar 
ze werken op basis van vrijwillig-
heid met alleen vergoeding van 
reiskosten. Dit klemt temeer daar 
bemiddeling over o.a. voedsel en 
feestvieringen door de Imams 
moet geschieden. Ook wijst de 
auteur op de vreemde situatie dat 
islamitische gebedsdiensten in het 
Arabisch gehouden moeten 
worden, ongeacht de moedertaal 
van de participanten. Wat betreft 
gebedstijden, gebedsruimtes en 
rituele wassingen is helemaal niets 
geregeld. De auteur doet drie 
voorstellen om de situatie te 
verbeteren: voor het voedsel 
moeten dezelfde faciliteiten 
beschikbaar worden gesteld als 
voor de joodse gedetineerden, op 
de twee canonieke islamitische 
feestdagen moeten dezelfde 
faciliteiten beschikbaar zijn als op 
de christelijke feestdagen en het 
Ministerie van Justitie dient 
Imams aan te stellen. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

38 
Dienstverlening 
.Themanummer 
Vrijspraak, le jrg., nr. 6, novem- 
ber 1987. 

In een aantal bijdragen van 

wisselende kwaliteit worden de 
dienstverleningsprojecten binnen 
de reclassering besproken. 
Aanleiding voor het themanummer 
is het wetsvoorstel m.b.t. dienstver-
lening dat in de Tweede Kamer 
aan de orde komt. In dit wetsvoor-
stel wordt bepaald dat de dienst-
verlening maximaal 240 uur mag 
duren en een vrijheidsstraf van ten 
hoogste zes maanden mag vervan-
gen. De organisatie van de 
dienstverlening wordt definitief 
aan de reclassering toevertrouwd. 
In een interview stelt Tulkens, 
coordinator dienstverlening van 
het Ministerie van Justitie, dat het 
denken over het strafrecht veran-
dert. Dienstverlening is daarvan 
een aansprekend voorbeeld. 
Problemen die zich daarbij onder 
meer voordoen, zijn samenwer-
kingsproblemen en problemen 
rond het behoud van uitkering. 
Een ander probleem zijn de 
rechten van een dienstverlener op 
onbetaald werk ten opzichte van 
anderen. Sterk punt van het 
wetsvoorstel noemt Tulkens de 
ernst die men maakt met de 
gedachte dat je aan straf een 
positieve betekenis kunt geven. In 
een interview met Menke Bol en 
Jan Overwater, onderzoekers van 
het WODC, komen de problemen 
rond onderzoek naar dienstverle-
ning aan de orde, o.a. de represen-
tativiteit van de onderzoeksgroep 
en de resultaten. Van Kalmthout 
gaat in een bijdrage in op de 
dienstverlening in het buitenland. 
In diverse Europese landen heeft 
deze als strafsanctie een wettelijke 
grondslag gekregen. In andere 
landen wordt ermee geexperimen-
teerd. Diverse overeenkomsten en 
verschillen komen aan de orde. 
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Psychiatrische zorg 

39 
Gibbs, J.J. 
Symptoms of psychopathology 
among jail prisoners. 
Criminal justice and behavior, 
I4e jrg., nr. 3, september 1987, 
blz. 288-310 (USA). 

Veel gedetineerden vertonen 
symptomen van een of andere 
geestelijke stoornis. Doorgaans 
wordt de oorzaak hiervan gezocht 
in de criminalisering van geestelijk 
gestoorden. Als gevolg van de 
de-institutionaliseringsbeweging in 
de geestelijke gezondheidszorg 
verkeren steeds meer gestoorden 
in de vrije maatschappij. Om 
diverse redenen komt een deel van 
hen uiteindelijk in justitiekanalen 
terecht. Deze verklaring goat 
echter voorbij aan het feit dat 
psychologisch dysfunctioneren 
ook een gevolg kan zijn van 
omgevingsfactoren. Om vast te 
stellen in hoeverre optredende 
psychopathologische symptomen 
een gevolg zijn van een psychiatri-
sche voorgeschiedenis dan wel van 
de penitentiaire omgeving, is 
daarom een longitudinaal onder-
zoek verricht onder 339 gedetineer-
den. Door middel van interviews 
voor en na enkele dagen detentie 
werden veranderingen in symp-
toomniveaus gemeten. De resulta-
ten wezen uit dat detinering de 
ernst van sommige psychopatholo-
gische symptomen aanzienlijk kan 
versterken. Daarbij is het effect 
van de gevangenisomgeving 
minder sterk voor hen die al een 
psychiatrische voorgeschiedenis 
hebben, dan voor andere gedeti-
neerden. In tegenstelling tot de 
eenzijdige criminaliseringstheorie 
van geestelijk gestoorden blijkt de 
penitentiaire omgeving dus wel 
degelijk een belangrijke verklaren-
de factor te zijn. 
Met literatuuropgave. 

40 
Hochstedler, E. 
Twice cursed? The mentally 
disordered criminal defendant. 
Criminal justice and behavior, 
I4e jrg., nr. 3, september 1987, 
blz. 251-267 (USA). 

In tweeerlei opzicht wordt wel 
gesteld dat geestelijk gestoorde 
delinquenten dubbel gestraft 
worden. Zij worden ofwel onder-
worpen aan zowel straf als 
behandeling, ofwel zwaarder 
gestraft vanwege hun geestelijke 
stoornis. Naar de juistheid van 
beide veronderstellingen is een 
onderzoek verricht. Daarbij is een 
vergelijking getrokken tussen op 
individuele basis verzamelde 
gegevens over 379 geestelijk 
gestoorde verdachten en geaggre-
geerde gegevens omtrent de 
populatie van normale verdachten. 
De vergelijking betrof de aankl ach-
ten en de uiteindelijke rechterlijke 
uitspraken. De onderzoekperiode 
omvatte de jaren 1981 tot en met 
1983. De onderzoekresultaten 
lieten zien dat geestelijk gestoorden 
tot op zekere hoogte in die zin 
dubbel worden gestraft dat zij 
vaker zowel behandeling als straf 
krijgen opgelegd. Dit geldt echter 
zeker niet voor alle geestelijk 
gestoorde verdachten. Ook bleek 
dat geestelijk gestoorden zwaarder 
worden gestraft dan doorsnee-ver-
dachten. Nadere analyse wees uit 
dat daarbij sprake was van een 
curvilineair verband. Vooral als 
het om betrekkelijk lichte stoornis-
sen goat, worth strenger gestraft. 
Als het daarentegen een ernstig 
gestoorde verdachte betreft, valt 
het vonnis doorgaans milder uit. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 
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41 
Cornelisse, S. 
Roar een wettekke meldingsplicht 



in geval van kindermishandeling? 
Tijdschrift voor familie- en 
jeugdrecht, 9e jrg., nr. 8, decem-
ber 1987, blz. 232-238. 

Over een effectieve aanpak van het 
probleem kindermishandeling zijn 
regelmatig discussies gaande. 
Thans staat opnieuw een wettelijke 
meldingsplicht in de belangstelling. 
Het (medisch) beroepsgeheim kan 
een belemmering zijn om mishan-
deling te melden. Mede om dit 
probleem te ondervangen bestaan 
er sinds 1972 Bureaus Vertrouwens-
arts, die meldingspost zijn, als 
overleg- en adviesorgaan optreden 
en zo nodig hulp op gang brengen. 
Het aantal meldingen, afkomstig 
van particulieren en beroepsmen-
sen, is sinds de oprichting welis-
waar sterk gestegen, maar er wordt 
vermoedelijk toch nog te weinig 
gemeld. In 1986 pleitte Van 
Herten in een artikel in het NJB 
dan ook voor een aangifteplicht bij 
justitie voor iedereen. De Minister 
van Justitie bleek desgevraagd 
echter een aangifteplicht ongewenst 
te achten 	een ongestoorde 
client-hulpverlener relatie en 
hulpverlening te prefereren boven 
een strafrechtelijke benadering. 
Anderen zijn voorstander van een 
meldingsplicht bij een hulpverle-
ningsinstantie. De auteur wijst in 
haar commentaar een aangifte-
plicht af vanwege de hulpverlening-
belemmerende werking en heeft 
ook bezwaren tegen een meldings-
plicht i.v.m. onduidelijkheid over 
wat gemeld moet worden en de 
kans op meer loze meldingen met 
als gevolg toename van werk en 
sociale onrust bij betrokkenen. Zij 
geeft de voorkeur aan vrijwillige 
melding en het stimuleren daarvan 
door intensieve voorlichting. 
Intussen houdt sinds mei 1987 een 
commissie van WVC zich met het 
probleem kindermishandeling en 
in het bijzonder met het vraagstuk 
van aangifte/meldingsplicht bezig. 

42 
Lief, N.R. 
A program to help prevent child 
abuse with drug abusing parents. 
Violence, aggression and 
terrorism, le jrg., nr. 4,1987, 
blz. 403-411 (USA). 

De enorme problemen van 
kindermishandeling en kinderver-
waarlozing hebben in New York 
ertoe geleid dat men een program-
ma ontwikkeld heeft voor moeders 
van jonge kinderen. Het program-
ma is bedoeld voor moeders met 
kinderen vanaf vier weken tot drie 
jaar. In groepen van acht tot tien 
komen de moeders wekelijks 
bijeen onder begeleiding van een 
opvoedkundige die lessen verzorgt. 
De kinderen worden regelmatig 
getest en onderzocht, en hun 
ontwikkeling wordt met de 
moeders besproken. Dit artikel 
beschrijft een programma dat 
speciaal gericht is op moeders die 
aan drugs verslaafd zijn. Vooral in 
deze groep moeders blijkt kinder-
mishandeling en kinderverwaarlo-
zing een groot probleem. Uit een 
evaluatie-onderzoek met behulp 
van vragenlijsten komt naar voren 
dat moeders die wekelijks aan het 
programma deelnemen beter met 
hun kinderen omgaan en meer 
gebruik maken van de diensten die 
de opvoedkundigen aanbieden. 
Met literatuuropgave. 

43 
Stafford, E. and J. Hill. 
The tariff social inquiry reports 
and the sentencing of juveniles. 
The British journal of crimino-
logy, 27e jrg., nr. 4, herfst 1987, 
blz. 411-420. 

Welke invloed heeft een voorlich-
tingsrapport op het vonnis in het 
kinderstrafrecht? In deze archief-
studie werden alle kinderstrafzaken 
in de stad Birmingham (1985) 
onderzocht. Nagegaan werd in 
hoeverre het aantal en de zwaarte 
van eerdere veroordelingen, en het 
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aantal en de ernst van de huidige 
delicten, alsmede de aanbevelingen 
in het voorlichtingsrapport van 
invloed waren op het vonnis. 
Alleen die strafzaken (N= 1561), 
waarin een voorlichtingsrappon 
was uitgebracht met een duidelijk 
advies, werden in de analyse 
betrokken. Uit multiple regressie-
analyse van de gegevens blijkt dat 
het vonnis goed te voorspellen is 
op grand van de eerdere veroorde-
lingen en de huidige delicten, 
maar dat de aanbevelingen in het 
voorlichtingsrapport ook een 
significante bijdrage leveren. De 
vraag of de aanbevelingen in het 
rapport nu het vonnis bepalen of 
dat het (door de rapporteur 
verwachte) vonnis de aanbevelin-
gen in het rapport bepaalt, blijft in 
deze correlationele analyse echter 
onbeantwoord. 
Met literatuuropgave. 

Palle 

44 
Wormhoudt, R.H. 
Minderjarigen en politiecellen. 
Algemeen politieblad, 136e jrg., 
nr. 25,12 december 1987, blz. 
588-592. 

Het gedetineerd houden van 
minderjarigen heeft al geruime tijd 
de aandacht van personen en 
instanties die zich met jongeren 
bezig houden. Het knelpunt van 
(te lang) gedetineerd zijn in de ene 
ongeschikte plaats, het huis van 
bewaring, verschoof de afgelopen 
tien jaar naar de andere: het 
politiebureau. In augustus 1987 
star-Re Defence for Children 
International (DCI) een registratie-
ondericTek naar het aantal jongeren 
dat met politiecellen te maken 
krijgt. Het onderzoek, waaraan 34 
politiekorpsen meewerkten, 
besloeg twee perioden van elk acht 
weken. Wormhoudt geeft een 
overzicht van het aantal politiecon- 
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tacten met jongeren, het aantal 
jongeren dat in een politiecel 
belandde alsmede de reden 
daarvoor, gedurende de eerste 
periode van acht weken. Extreem 
lange detentie (langer dan zeven 
dagen) in politiecellen werd niet 
aangetroffen. De auteur stelt dat 
detineren van minderjarigen op 
een politiebureau voor een langere 
periode dan de inverzekeringstel-
ling een ongewenste zaak is. Oak 
bij inverzekeringstelling van 
jongeren in politiecellen zet 
Wormhoudt vraagtekens. Zeker de 
wat langduriger detentie is zijns 
inziens in strijd met de bedoeling 
van de wet op dit punt. De in art. 
491 lid 2 Sy. vermelde 'bepalingen 
... tot behoorlijk toezicht op de 
minderjarige' kunnen in de 
praktijk moeilijk gerealiseerd 
worden. Als mogelijke oplossingen 
voor dit probleem noemt de 
auteur het niet meer opnemen in 
een politiecel na voorgeleiding 
voor de officier van justitie resp. 
de kinderrechter, alsmede het 
meer overeenkomstig de bedoeling 
van de wetgever effectueren van 
de normstelling van art. 491 Sv. 
Uitbreiding van de ontoereikende 
bestaande opvangmogelijkheden 
zou aangepast moeten worden aan 
de regionale behoeften op dit 
punt. Onderzoek en met name het 

DCI-onderzoek kan in dit verband 
een rol spelen. 
Met literatuuropgave. 

45 
Zwanenburg, A., F.W. Winkel en 
H. Schelling. 
Len onderzoek naar (on)gewenste 
voorlichtingseffecten. 
Algemeen politieblad, I36e jrg., 
nr. 26,26 december 1987, blz. 
607-610. 

Een van de richtlijnen voor 
Openbaar Ministerie en politic 
betreffende uitbreiding van het 
slachtofferbeleid, houdt in dat de 
ambtenaar die de aangifte opneemt, 



het slachtoffer adviseert omtrent 
onder meer misdaadvoorkoming. 
Wanneer dit gebeurt in de vorm 
van een bezoek is de wijze waarop 
de politiefunctionaris het bezoek 
•aanpakt bepalend voor hoe het 
slachtoffer zich achteraf geholpen 
voelt. Onderzoek onder 250 
inwonenden van Weesp, Muiden 
en Muiderberg die in de voorgaan-
de 18 maanden slachtoffer van 
inbraak waren geweest, wees uit 
dat ruim 80% zeer positief was 
over de wijze waarop de politie de 
aangifte had behandeld. Van de 
ondervraagden werd een deel door 
de politie bezocht en kreeg 
misdaadpreventie-adviezen. De 
overige ondervraagden werden 
niet door de politie bezocht. De 
voorgelichte groep toonde een 
grotere bereidheid preventieve 
maatregelen tegen inbraak te 
nemen en achtte zich beter 
beschermd door de politie dan de 
niet voorgelichte groep. In het 
onderzoek is ook gekeken of de 
maatregelen hebben geleid tot 
ongewenste neveneffecten. 
Reactie-generalisatie (het door de 
voorlichting sterker gaan instem-
men met extreme, ongewenste 
preventieve reacties op criminali-
teit) bleef achterwege, maar wet 
bleken vrouwelijke slachtoffers en 
zij die de kans om slachtoffer te 
worden zien als een van buitenaf 
komend onheil waaraan je zelf 
weinig kunt doen, op de voorlich-
ting te reageren met verhoogde . 
angst voor criminaliteit. Bij 
politievoorlichting op het terrein 
van de criminaliteitspreventie 
dient men een limitatieve, positieve 
strategie te hanteren, d.w.z. dat het 
pakket van geadviseerde maatrege-
len beperkt blijft en dat men het 
publiek erop wijst dat men zelf het 
risico van slachtofferschap kan 
verkleinen. 

Drugs 

46 
Burr, A. 
.Chasing the dragon. 
The British journal of crimino-
logy, 27e jrg., nr. 4, herfst 1987, 
blz. 333-357. 

Voor deze antropologische studie 
bestudeerde men gedurende drie 
jaar (1984-1987) het drugsgebruik 
en de daaraan gerelateerde 
criminaliteit in North Southwark, 
een stadswijk van Londen. De 
gegevens werden verkregen door 
participerende observatie en door 
gesprekken met verslaafden, 
politici, welzijnswerkers en politie. 
Twintig verslaafden namen deel 
aan een gestructureerd interview. 
Het beeld dat in deze studie 
geschetst wordt is dat het drugsge-
bruik door de jongeren eerder een 
uitbreiding dan een oorzaak is van 
hun criminele gedrag. Weliswaar 
!evert stelen en helen de benodigde 
financier' op om de drugs te 
kunnen aanschaffen, maar toch 
blijkt dat de verslaafden at tang 
voor hun verslaving min of meer 
georganiseerd in de criminaliteit 
verwikkeld waren. Crimineel 
gedrag leverde hen aanzien op en 
behoorde als het ware bij het 
opgroeien in de wijk. De verslaving 
heeft er alleen maar voor gezorgd 
dat ze het stelen en helen tot hun 
beroep hebben gemaakt. Ook 
blijkt dat weinig van hen bereid 
zijn om hun gedrag te wijzigen, 
ook niet na het uitzitten van een 
gevangenisstraf. Voor het beleid 
betekent dit dat een individuele 
strafrechtelijke of therapeutische 
aanpak geen kans van slagen 
heeft: het criminele netwerk in de 
wijk moet worden afgebroken 
voordat er sprake kan zijn van een 
oplossing. 
Met literatuuropgave. 
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47 
Korteland, G. en T. Reitsma. 
Pragmatische aanpak drugspro-
blematiek. 
Algemeen politieblad, I36e jrg., 
nr. 26,26 december 1987, blz. 
603-606. 

In Rotterdam waren de drugbestrij-
dingsactiviteiten van de politic 
aanvankelijk vooral gericht op de 
handel. Later werd oak de 
overlastproblematiek op buurt- en 
wijkniveau aangepakt. Om een 
opjaag- en verspreidingseffect te 
voorkomen werd gekozen voor een 
concentratiepunt bij het Centraal 
Station. Uitgaande van aanvaar-
ding van verslaving als momenteel 
onoplosbaar probleem ontstond 
een tweesporenbeleid waarin 
enerzijds bestrijding van de handel 
mogelijk blijft, terwift anderzijds 
ruimte bestaat voor het tegengaan 
van negatieve bijverschijnselen van 
druggebruik zoals criminaliteit. Op 
deze voedingsbodem ontstond het 
project 'Drugs Related Crime' 
(DRC) dat crop gericht is de met 
druggebruik samenhangende 
verwervingscriminaliteit en 
overlast zoveel mogelijk te 
beperken en te beheersen zonder 
dat dit leidt tot verschuiving van 
het probleem. Het project, 
waarvoor voor een periode van 
twee jaar 2,3 miljoen gulden 
subsidie werd verkregen, bestaat 
uit vier onderdelen: onderzoek 
naar de aard en omvang van de 
Rotterdamse populatie harddrug-
gebruikers, een arbeidsgewennings-
project gericht op het maatschap-
pelijk aanvaardbaar functioneren 
van delinquente verslaafden, een 
kleinschalig opvangcentrum voor 
verslaafden bij het Centraal 
Station en in Rotterdam-Zuid, 
alsmede de bewaking en aanpas- 

'"- sing van een parkeergarage in het 
centrum van de stad waar relatief 
veel auto's warden gekraakt. Deze 
met het DRC-Project gekozen 
pragmatische, normaliserende 

aanpak zou ertoe kunnen leiden 
dat Rotterdam in de toekomst een 
bijzondere plaats gaat innemen op 
het terrein van de drugsproblema-
tiek. 
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criminaliteit. 
Den Haag, Ministerie van Binnen-
landse Zaken, 1988. 

Cohen, B. and J. Chaiken. 
Investigators who perform well. 
Washington D.C., U.S. Department 
of justice, National institute of 
justice, Office of communication 
and research utilization, 1987. 
Crime control 
Crime control in local communities 
in Europe; the Cranfield Conference; 
symposium at the Netherlands 
detective training college in 
Zutphen, october 19-22, 1987; ed. 
by J. Junger-Tas, A. Rutting and J. 
Wilzing. 
Lochem, van den Brink, 1987. 
DeJong, W. 
Arrest the demand for drugs; police 
and school partnerships to prevent 
drug abuse. 
Washington, D.C., U.S. Depart-
ment of justice, National institute 
of justice, Office of communication 
and research utilization, 1987. 
Fiselier, J.P.S. 
De toetsing van de differentiele 
associatietheorie met behulp van 
Lisrel. 
Nijmegen, Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Criminologisch 
instituut, 1988. 
Graham, J. 
Schools, disruptive behaviour and 
delinquency; a review of research. 
London, HMSO, 1988. 
Home office research study, 96. 
Gugten, M. van der. 
lk sloop niet, ik sport: een verken-
nend onderzoek naar de relatie 
tussen sportbeoefening en jeugdvan-
dalisme vanuit het perspektief van 
de vrijetijdsbesteding. 
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Amsterdam, Vrije universiteit, 
Interfaculteit lichamelijke opvoe-
ding, 1987. 
Interactions 
Interactions within the criminal 
justice system; reports presented to 
the seventeenth Criminological 
research conference (1986). 
Strasbourg, Council of Europe, 
1987. 
Collected studies in criminological 
research, 25. 
Intermediate punishments 
Intermediate punishments; intensive 
supervision, home confinement and 
electronic surveillance; onder red. 
van B.R. MacCarthy. 
New York, Criminal justice press, 
1987. 
Issues in crime and justice, 2. 
Kerksloot, J.M. en S. Musterd. 
Leejbaarheid en drugs in Amster-
dam; de spreiding van drugsscenes 
over, en de relatie met de leefbaar-
held van de stad. 
Amsterdam, Universiteit van _ 
Amsterdam, Instituut voor sociale 
geografie, 1987. 
Kleine criminaliteit 
Kleine criminaliteit; een beschrijving 
van reel voorkomende vormen van 
criminaliteit; door H. Angenent, B. 
Beke, H. van der Brug e.a. 
Meppel, Boom enz., 1988. 
Korf, D.J. 
Heroinewerisme II: resultaten van 
een veldonderzoek ander 382 
buitenlandse dagelijkse opiaatge-
bruikers in Amsterdam. 
Amsterdam, Universiteit van 
Amsterdam, Instituut voor sociale 
geografie, 1987. 
Lensing, J.A.W. 
Net verhoor van de verdachte in 
strafzaken; een rechtsvergelijkende 
studie. 
Arnhem, Gouda Quint, 1988. 
Manen, N.F. van. 
Rechtshulp in de buurt; eindrapport 
van het evaluatieonderzoek naar de 
rechtshulpverlening in Amsterdam 
Oud-West. 
Amsterdam, Universiteit van 

Amsterdam, Vakgroep rechtssocio-
logie, Juridische faculteit, 1987. 
Mante-Meijer, E.A. 
Klachtbehandeling in organisaties; 
individueel klachtrecht in drie 
maatschappelYke sectoren, een 
vergelijkende case-study; m.m.v. P. 
Bak en M.C.P. Hoeffnaget 
Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, 
Leids instituut voor sociaal 
beleidsonderzoek, 1988. 
Miedema, S. en N. Eelman. 
Over pumps en punks: een kwalita-
tief onderzoek naar levensstylen 
van meisjes uit de lagere sociaal-eco-
nomische strata. 
Groningen, Criminologisch 
instituut, Rijksuniversiteit Gronin-
gen, 1987. 
Rolph, J.E. and J.M. Chaiken. 
Identifying high-rate serious 
criminals from official record. 
Santa Monica, Rand 1987. 
Sex, violence and 'family' entertain-
ment 
Sex, violence and family' entertain-
ment: an analysis of popular 
videos; a joint project by the 
Australian institute of criminology, 
and the Attorney-general's depart-
ment. 
Phillip, Australian institute of 
criminology, 1987. 
Soomeren, P. van. 
Criminaliteit en gebouwde omge-
ving; m.m.v. P. de Savomin 
Lohman, H. Caron, A. de Savornin 
Lohman e.a. 
Amsterdam, Bureau criminaliteits-
preventie en Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, 1987. 
Victims of crime 
Victims of crime: proposed model 
legislation; in coop. with the 
National association of attorneys 
general, crime victims project and 
the American Bar association, 
criminal justice section, Victim 
witness project. 
Washington D.C., U.S. Department 
of justice, Office of justice pro-
grams, Office for victims of crime, 
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1987. 
Wagstaff, A. and A. Maynard. 
Economic aspects of the illicit drug 
market and drug enforcement 
policies in the United Kingdom. 
London, HMSO, 1988. 
Home Office research study, 95. 
Ward, D. 
The validity of the reconviction 
prediction score. 
London, HMSO, 1987. 
Home Office research study, 94. 
Willis, C.F., J. Macleod and P. 
Naish. 
The tape-recording of police 
interviews with suspects: a second 
interim report. 
London, HMSO, 1988. 
Home Office research study, 97. 
Wostmann, M. 
'Het is ook een stuk onmacht'; 
verslag van een onderzoek naar het 
politieoptreden by vrouwenmishan-
deling. 
Utrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, 
Willem Pompe instituut voor 
Strafrechtswetenschappen, 1987. 
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De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoekresultaten van het-
WODC wordt een beperkte oplage 
van de rapporten kosteloos 
verspreid ander functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp van 
het rapport opgesteld wordt. 
Overige belangstellenden kunnen 
de WODC-rapporten bestellen bij 
de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoap, tel: 070-78 98 80. De 
WODC-interimrapporten zijn— — 
zolang de voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het WODC. De 
(interim)rapporten van de CWOK 
zijn (kosteloos) te verkrijgen bij het 
CWOK-secretariaat (070-70 62 07/ 
09). 

In 1987 zijn de volgende 
WODC-rapporten in de officiele 
reeks verschenen: 
Duyne, P.C. van 
Eindrapport experiment frauderegi-
stratie 
WODC 72 
Bol, E. en J. Ovenvater 
Recidive van dienstverleners 
WODC 73 
Hekman, E. en A. Klijn 
Samen/Gescheiden 
WODC 74 
Hesseling, R. 
Kleine criminaliteit in Utrecht 

WODC/SEC 75 
Wan, C. van der en B. Docter 
Alimentatie na scheiding 
WODC 76 
Minderhoud, P. en R. Radema 
Indirect onderscheid tussen 
migranten en autochtonen in de 
WAO 
WODC 77 
Grapendaal, M. 
In dynamisch even wicht 
WODC 78 

In 1988 verschenen in de 
WODC-reeks: 
Junger-Tas, J., en M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit 
WODC 79 
Klijn, A. 
Duurder recht, minder vraag? 
WODC 80 
Essers, J.J.A., en A. Rook 
Vervolging en strafvordering bij 
opiumwetdelicten 
WODC 81 

In de interimreeks van het 
WODC verschenen in 1987: 
Kruissink, M. 
Halt, een alternatieve aanpak van 
vandalisme 
WODC/SEC 
Barense-Hoornweg, E. 
Jaarverslag kinderrechters 
Cozijn, C. 
Opnieuw: De opvattingen van de 
Nederlandse bevolking omtrent de 
duur van alimentatie na echtschei-
ding 
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Rail, G. 
Een inventarisatie van heling in 
Nederland 
Baerveldt, C. 
School en delinquentie 
WODC/SEC 
Grapendaal, M. en J. Ovenvater 
Een bestemmingsevaluatie van 
gevangenis III in 's-Gravenhage 
Cozijn, C. 
De executie van de geldboete 
Slothouwer, A. en J. van Emmerik 
Prioriteitenbeleid en informatiebe-
hoefie 

In 1988 verschenen in de 
interimreeks: 
Essers, A.A.M., en P.H. van der 
Laan 
Jeugd & Just itie 
Andel, H. van 
Crime prevention that works: the 
care of public transport in the 
Netherlands 

Door het interne onderzoekteam 
J&J van de CWOK werden in 
1987 de volgende rapporten 
uitgegeven: 
Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort 
en I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleeggezin-
nen 
J&J 9 
Laan, P.H. van der 
Leerprojecten onderzocht 
J&J 10 

In de interimreeks van het 
CWOK verschenen in 1987: 
Vissers, J., en J. Piederiet 
De residentiele carriere van 
jongeren in de kinderbescherming. 
Ooyen-Houben, M. van, en H. de 
Kort 
Meer jonge kinderen in pleeggezin-
nen, deel I 
Ooyen-Houben, M. van, en H. de 
Kort 
Meer jonge kinderen in pleeggezin-
nen, deel II 
Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort 
en I. Stolp 

Meer jonge kinderen in pleeggezin-
nen, bijlagen 
Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort 
en I. Stolp 
Vier stappen in de richting van een 

pleeggezin 
Laan, P. van der 
Verslag tweede informatiedag 
leerprojecten en alternatieve 
sancties 

Interimrapporten in 1988 tot nu 
toe: 
Terlouw, G.J., E.A.I.M. van den 
Berg en N. Mertens 
Hometraining anno 1987 

Publikaties mr. J.J. Abspoel 

Abspoel, J.J. 
De werkelijkheid der voorlopige 
hechtenis op dit ogenblik (openbaar 
ministerie). 
In: Voorlopige hechtenis; voor-
drachten op het congres van de 
Jonge Balie te Amsterdam op 17 
en 18 oktober 1969 door prof. mr  
L.H.C. Hulsman, W. 
van der Voort, mr. J.J. Abspoel 
e.a.Deventer, Kluwer, 1970, blz. 
45-52. 
Abspoel, J.J. 
Communicatie in het strafproces. 
Proces, 51e jrg., nr. 5, mei 1972, 
blz. 97-105. 
Abspoel, J.J. 
Reclassering en justitie. 
Proces, 51e jrg., nr. 4, april 1972, 
blz. 89-91. 
Abspoel, J.J. 
Commentaar op het artikel vreem-
delingencriminaliteit. 
Proces, 52e jrg., nr. 6, juni 1973, 
blz. 138-139. 
Abspoel, J.J. 
Vervolgings- en strafioemetingsbe-
leid als instrumenten voor een 
moderne strafrechtspleging. 
Proces, 52e jrg., nr. 7/8, juli/augus-
tus 1973, blz. 151-164. 
Abspoel, J.J. 
In der Beschriinkung kein Meister; 
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de Nederlandse wetgever en de 
preventieve hechtenis. 
Proces, 53e jrg., nr. 7/8, juli/augus-
tus 1974, blz. 141-155. 
Abspoel, J.J. 
Strafrecluelyk beleid in vervolging 
en bestraffing. 
Intermediair, 10e jrg., nr. 9, maart 
1974, blz. 1-7. 
Abspoel, J.J. 
De politie onderschat haar eigen 
betekenis. 
RP magazine, 17e jrg., nr. 2, 
oktober 1975, blz. 10-11. 
Abspoel, J.J. 
Politie en openeaar ministerie. 
Proces, 54e jrg., nr. 4, april 1975, 
blz. 83-85. 
Aspecten 
Enkele aspekten van kmerdinatie 
van de strafioemeting; interimrap-
port van de werkgroep materieaal 
strafrecht van de afdeling strafrecht-
spraak van de Nederlandse 
vereniging voor rechtspraak; 
samengest. door J.J. Abspoel, C.D. 
Boeke, H. W. Collewijn et al. 
Alkmaar, 1975.5 blz. 
Abspoel, J.J. 
De positie van de hoofdofficier van 
justitie en de procureur-generaal in 
het beleidscentrum. 
Algemeen politieblad, 125e jrg., 
nr. 12,5 juni 1976, blz. 312. 
Abspoel, J.J. 
De weegschaal van vrouwe justitia 
in wankel evenwicht. 
Algemeen politieblad, 125e jrg., 
nr. 22,23 oktober 1976, blz. 
555-559. 
Abspoel, J.J. 
Requisitoir in de zaak van het 
openbaar ministerie tegen J.R. en 
zes anderen. 
Delikt en delinkwent, 6e jrg., nr. 6, 
juni 1976, blz. 304-337. 
Abspoel, J.J. 
Ongelijkwaardige wapens in het 
strafproces. 
Proces, 56e jrg., nr. 6, juni 1977, 
blz. 144-155. 
Abspoel, J.J. 
Voorlichting in strafzaken. 

Proces, 56e jrg., nr. II, november 
1977, blz. 229-237. 
Abspoel, J.J. 
De rol van de rechter-commissaris 
by de toepassing van de preventieve 
hechtenis IL 
Proces, 57e jrg., nr. 12, december 
1978, blz. 206-208. 
Abspoel, J.J. 
De verhouding politie-openbaar 
ministerie. 
Tddschrifl voor de politie, 40e jrg., 
or. 4, april 1978, blz. 196-202. 
Abspoel, J.J. 
Studenten, moordenaars en ander 
yolk; kritische kanttekeningen van 
een officier van justitie. 
Ede, Veen, 1979.208 
Abspoel, J.J. 
De invloed van de raadsman op de 
strafioemeting. 
In: De advocaat en de straf op 
maat, 1980, blz. 65-72. 
Abspoel, J.J. 
Net tekort by het Openbaar 
Ministerie en de middelen om het 
op te heffen.Trema, 3e jrg., nr. 5, 
mei 1980, blz. 126-127. 
Abspoel, J.J. 
De rol van de justitie bij geweldloze 
aeries. 
Trema, 5e jrg., nr. 3, maart 1982, 
blz. 47-52. 
Zedelijkbeidswetgeving 
Zedelijkheidswetgeving in de 
branding; achtergrondbeschouwin-
gen (voorz. J.J. Abspoel en 14". NA. 
Klever); een publicatie van het 
Nederlands gesprek centrum. 
Baarn, Bosch & Keuning, 1983. 
104 blz. 
Abspoel, J.J. 
Tralies zen geen medicijn; bespiege-
lingen van een strafrechter. 
Utrecht, enz., Veen, 1985.224 blz. 
Abspoel, J.J. 
Wettelijke regeling van de dienstver-
lening. 
Proces, 65e jrg., nr. 5, mei 1986, 
blz. 140-143. 
Abspoel, J.J. 
De 'openbare verdediging'; naar 
een betere rechtsbijstand in strafza- 
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ken. 
Socialisme en democratic, 44e jrg., 
nr. 2, februari 1987, blz. 43-49. 

Congressen 

Criminologie 
Met als algemeen thema 'Per-

spectives in Criminology: Challen-
ges of Crime, and Strategies of 
Action' wordt door de Internatio-
nal Society of Criminology het 
tiende internationale criminologie-
congres georganiseerd. Vier 
onderwerpen zullen op het 
congres centraal staan: criminolo-
gie en de menswetenschappen; 
geweld en criminele carrieres; 
misdaad en machtsmisbruik; 
betekenis en de crisis van het 
penale model (m.n. vrijheidsbene-
ming). Ook andere terreinen zoals 
politie-onderzoek, vrouwenstudies 
in de criminologie en sociaal-his-
torisch onderzoek naar criminali-
teit en straffen zullen aan de orde 
komen. 
Datum: 4 tot en met 9 september 
1988 
Plaats: Hamburg Messe und 
Congress GmbH, Hamburg (BRD) 
Inlichtingen: Congress Organisati-
on, Postfach 302480, D-2000 
Hamburg 36, Bondsrepubliek 
Duitsland. Tel: (040) 35 69 22 42 ; 
Tlx : 21 26 09 ; Telefax : 35 69 21 80 

Kinderen van drugsverslaafde 
ouders 
Het Nederlands Instituut voor 

Alcohol en Drugs (NIAD, voor 1 
januari 1988 de FZA) organiseert 
een driedaags internationaal 
symposium waarop aandacht zal 
worden geschonken aan de positie 
van kinderen van drugsverslaafde 
ouders en de hiermee samenhan-
gende problematieken. Onder 
andere zullen de volgende punten 
op de agenda staan: basale zorg, 
justitiele maatregelen, vrijwillige 
hulpverlening, pleeggezinnen, 
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onderzoekresultaten uit diverse 
landen, prognoses en gewenst 
beleid. 
Datum: 12, 13 en 14 oktober 1988 
Plaats : Nederlands congresgebouw 
te Den Haag 
Inlichtingen: Symposium-secretari-
aat, FZA, postbus 725, 3500 AS 
Utrecht, t.a.v. mevr. M. Macville. 
Tel: 030-34 13 00 tst. 229 (op 
maandag, woensdag en vrijdag) 

Recht en psychologie 
De eerste Europese conferentie 

over recht en psychologie kent 
drie hoofdthema's: de psychodyna-
miek van rechtbankgedrag, de 
psychologie van procederende 
partijen en de psychologie van het 
maken van juridische beslissingen. 
Deze drie onderwerpen zullen 
zowel in plenaire als in parallelle 
zittingen behandeld worden. Het 
doe van de conferentie is een 
brug te slaan tussen de velden 
wetstheorie en psychologie van het 
recht en de contacten tussen 
Noord- en Zuideuropese weten-
schapsbeoefenaren te bevorderen. 
De plenaire sessies zullen onder 
leiding staan van resp. C. Oddie, 
'Circuit Judge', H.A. Groen, 
procureur, en T. Koopmans, 
rechter aan het Europese Hof in 
Luxemburg. In de parallelle 
zittingen zullen individuele 
bijdragen van deelnemers op de 
agenda staan. Het congres zal 
worden afgesloten door J. Mona-
han, Professor of Law and 
Psychology, University of Virginia, 
School of Law. Deelnemers wordt 
gevraagd voorstellen voor individu-
ele bijdragen aan de drie thema's 
en/of voor symposia in te zenden. 
Datum: 23 tot en met 25 juni 1988 
Plaats: Rijksuniversiteit Limburg, 
rechtenfaculteit, Bouillonstraat 3, 
Maastricht 
Inlichtingen: Dr. G. van den 
Heuvel, rechtenfaculteit, postbus 
616, 6200 MD Maastricht. Tel: 
043-88 87 13 
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Drugsbeleid 
De vakgroep Strafrechtsweten-

schappen van de Katholieke 
Universiteit Brabant te Tilburg • 

organiseert in samenwerking met 
het Max Planck Institut far 
Auslandisches und Internationales 
Strafrecht te Freiburg het congres 
'Het Nederlands drugsbeleid in 
Westeuropees perspectier. Vier 
besloten studiedagen voor zestien 
deskundigen uit veertien landen 
gaan aan het congres vooraf. 
Datum: 3 juni 1988 
Inlichiingen: Katholieke Universi-
teit Brabant, A. Franken, tel: 
013-66 24 02 of mevr. B. Kimman, 
tel: 013-66 22 54 

Business security 
Het International Study Center 

heeft de organisatie van de eerste 
Europese conferentie over 
'business security' ter hand 
genomen. De conferentie beslaat 
drie dagen. Op de eerste en derde 
dag zijn plenaire sessies gepland, 
de tweede dag kan men deelnemen 
aan diverse workshops waarin de 
onderwerpen terrorisme, industrie-
le spionage en computercriminali-
teit centraal zullen staan. Sprekers 
tijdens de conferentie zijn D.W. 
Davies, prof dr. I.S. Herschberg, 
M. Samociuk, dr. L.R. Clutterbuck, 
General U.K. Wegener, R. 
Carlheim-Gyllenskitild, J. von 
Braun, dr. G.A. Libaert en N.G. 
Zalfa. Voorzitter van de conferentie 
is T. Sleeswijk Visser. 
Datum: 18 tot en met 20 mei 1988 
Plaats: Hyatt Regency Hotel, 
Brussel (Belgie) 
Inlichtingen: International Study 
Center, P.O. Box 330, 3130 AU 
Vlaardingen. Tel: 010-4 34 99 66/ 
4 34 90 28 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderzins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer-
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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