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Voorwoord 

Deze aflevering van Justitiele Verkenningen is gewijd 
aan andere dan de traditionele strafrechtelijke 
straffen. Deze alternatieven, tegenwoordig 
`taakstraffen' genoemd, hebben een sterke groei 
doorgemaakt, niet alleen gemeten in het aantal keren 
dat zij worden opgelegd, maar ook in de ongekende 
rijkdom aan mogelijke varieteiten. 

In het openingsartikel beschrijven G.J. Ploeg en 
A.P.G. de Beer een modelmatige indeling van de 
verschillende strafsoorten en geven een overzicht van 
de categorieen projecten die voorhanden of in ontwik-
keling zijn. Ten slotte doen zij een voorstel voor de 
inpassing van de taakstraffen in het strafrechts-
systeem. 

P.H. van der Laan laat zien dat de zwaarste groep 
jeugdige delinquenten in de praktijk niet in 
aanmerking komt voor een taakstraf. Hij doet een 
aantal voorstellen om de status van de taakstraf 
zodanig te verhogen dat deze meer dan thans zal 
worden opgelegd ter vervanging van de vrijheidsstraf. 

U. van de Pot pleit ervoor de toepassing van de 
alternatieve sanctie te laten verlopen langs de 
bestaande sporen van straf of maatregel en de 
vereisten van het aanbieden van dienstverlening door 
de verdachte en diens instemming met'de oplegging 
ervan af te schaffen. Verder moeten ook de nieuwe 
sancties worden begrensd door het delict waarvoor zij 
worden opgelegd en mag resocialisatie niet een straf 
op zichzelf gaan vormen. Ten slotte moet de dienst-
verlener een adequate rechtsbescherming krijgen. 

J.P. Balkema schrijft dat twee wijzen van toepassing 
van alternatieve sancties scherp moeten worden 
onderscheiden: opgelegd als straf door rechters en 
officieren van justitie en opgelegd in het kader van 
een vrijheidsstraf door de gevangenisautoriteiten. De 
auteur pleit ervoor deze laatste vorm, de extramurale 
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executie, wettelijk te regelen als voorwaarde bij verlof-
verlening uit de detentie en niet de status te geven van 
een zelfstandige sanctie. 

In zijn tweede bijdrage doet P.H. van der Laan 
verslag van een enqu8te onder duizend Nederlanders 
waaruit blijkt dat, anders dan wordt aangenomen 
door sommige politici en justitiele autoriteiten, er een 
breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor 
verschillende vormen van alternatieve sancties. De 
steun voor alternatieven was groter naarmate de 
ondervraagden meer informatie kregen over het delict 
en de dader. 

In de bijdrage van A. van den Berg wordt de wette-
lijke status van gedetineerden vergeleken met die van 
veroordeelden tot alternatieve sancties. In de rechts-
positie van de laatsten constateert zij `een groot aantal 
lacunes'. In navolging van Kelk pleit zij voor toetsing 
door een executierechter van beslissingen betreffende 
de externe en interne rechtspositie van alternatief 
gestraften. Deze zou ook beslissingen moeten nemen 
over de extramurale executiemodaliteiten. De rechts-
positie van de alternatief gestrafte zou wettelijk 
moeten worden vastgelegd. 

In het slotartikel noemt J. Junger-Tas als belang-
rijkste oorzaak voor de sterke verbreiding van alterna-
tieve sancties in de westerse wereld de sterke groei van 
de gevangenisbevolking. Vervolgens geeft zij een 
overzicht van de internationaal meest toegepaste alter-
natieve sancties en gaat na in hoeverre deze hebben 
beantwoord aan bun doeleinden. Zij concludeert dat 
alternatieve sancties slechts in de helft van de gevallen 
in de plaats zijn gekomen van een vrijheidsstraf, dat 
zij niet hebben geleid tot kostenbesparingen en dat 
alternatief gestraften ongeveer evenveel recidiveren als 
voorwaardelijk veroordeelden en minder dan 
voorwaardelijk in vrijheid gestelden. 
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De inpassing van de taak-

straf 

dr. G.J. Ploeg en mr. A.P.G. de Beer* 

Inleiding 

In de loop der tijd zijn als legitimering voor het 
straffen verschillende algemene `strafdoelen' geformu-
leerd, met een uiteenlopende chronologische orien-
tatie: het op het verleden gerichte doel van de 
vergelding, de voor het hier en nu bedoelde elementen 
van verwijdering uit en beveiliging van de samenleving 
en de op de toekomst georienteerde preventie. 
Preventie komt dan weer in verschillende varianten 
voor: generale preventie, waarbij crimineel gedrag 
wordt voorkomen van anderen dan de dader, en 
speciale preventie, waarbij toekomstig crimineel 
gedrag van de dader zelf wordt voorkomen. Een straf 
kan op twee manieren speciaal preventief werken. Op 
een negatieve wijze door afschrikking en op een 
positieve wijze door resocialisatie: het dusdanig 
beinvloeden van iemands persoonlijkheid of positie in 
de samenleving dat de keuze voor het criminele alter-
natief niet meer zo voor de hand ligt als het daarvoor 
kennelijk deed. 

De hierboven genoemde driezijdige chronologische 
orientatie (verleden, heden, toekomst) is in vrijwel 
elke strafsoort terug te vinden. Het ligt echter aan het 
algemene maatschappelijke klimaat waar het zwaar-
tepunt wordt gelegd in een bepaalde periode. Zo 
ontstond in de jaren zeventig een sterke nadruk op het 
toekomstgerichte element met het op de voorgrond 
treden van de resocialisatiegedachte. Solidariteit en 

* A.P.G. de Beer is directeur van de Stichting Reclassering 
Dordrecht en lid van de Overleg- en Adviescommissie 
Alternatieve Sancties (OCAS). G.J. Ploeg is beleidsmedewer-
ker voor taakstraffen bij de Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen. Delen van dit artikel zijn versche-
nen in Proces, nr. 8, juli/augustus 1993 onder de titel Net 
strajkarakter van de taakstraf, van dezelfde auteurs. 
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gelijkheid stonden hoog aangeschreven, iedereen was 
verantwoordelijk voor wat er gebeurde in de samen-
leving en dat weerspiegelde zich in het denken over 
(gevangenis)straffen. Vervolgens liep deze tendens in 
de jaren tachtig weer terug, als gevolg van een alom te 
constateren verzakelijking en individualisering, en 
mcde onder druk van bezuinigingen en van het kenne-
lijke falen van het resocialisatie-ideaal binnen de 
gevangenis. Nu werd vooral belang gehecht aan de 
time-out, de tijdelijke verwijdering uit en beveiliging 
van de samenleving — op dit moment. 

Aan resocialisatie werd niet veel aandacht meer 
besteed, bet gevangeniswezen diende in de meest 
positieve formulering de schadelijke neveneffecten van 
de vrijheidsbeneming zo veel mogelijk te beperken.' 
Men zou kunnen zeggen dat het belangrijkste doel 
voor het gevangeniswezen lag in het zo veel mogelijk 
voorkomen van `desocialisatie' van de gestraftc. Ook 
werd echter geexperimenteerd met de dienstverlening, 
de werkstraf van de `onbetaalde arbeid ten algemenen 
nutte', waar naast de onmiskenbare financiele en 
celcapaciteits-voordelen nog een restje van resociali-
satie in terug te vinden was. In ieder geval is het 
element van desocialisatie aanmerkelijk minder sterk 
aanwezig. Het opvallende is nu dat zo halverwege de 
jaren tachtig een tweesporenbeleid zichtbaar werd in 
de ontwikkeling van de strafrechtspleging, eon beleid 
met een `zachte' en een charde' kant. 

Aan de ene kant werd naast de verdere uitbouw van 
de dienstverlening zachtjes aan een begin gemaakt met 
andere alternatieve sancties, waarin de resocialisatie-
gedachte een prominente plaats kreeg. Ook het andere 
toekomstgerichte element, dat van de preventic, 
speelde daarbij een belangrijke rol. Het voorkomen 
van herhaling van wetsovertredend gedrag in de 
toekomst diende bcreikt te worden met positieve 
middelen. Het rapport van de commissie-Roethof 
(lnterimrapport, 1984; Eindrapport, 1986) bood een 
analyse van de criminaliteit als maatschappelijk 
fenomeen in termen van de bindings- of controle-
theorie (zic bij voorbeeld: Hirschi, 1969; Bruinsma, 
1985). 

Mensen houden zich niet aan de regcls in de samen-
leving omdat die samenleving hen te weinig redenen 
biedt om dat te doen, zo kan deze redenering heel 
kort worden samengevat. Dus kwamen er banen-
plannen voor jongeren om hen aan de samenleving te 
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binden en werd de burgerij opgeroepen de sociale 
controle te verhogen, zodat eerder en in een niet-justi-
tiele setting ingegrepen kon worden. De ontwikkeling 
van straffen, gericht op het herstel van maatschappe-
lijke bindingen, past binnen een dergelijke gedach-
tengang en komt derhalve, zij het met enige moeite, 
van de grond. 

Parallel met de zachte benadering liep een geheel 
tegengestelde ontwikkeling, waarbij op jeugd- en 
buurtwerk werd bezuinigd en geroepen werd om meer 
en zwaardere straffen, ten uitvoer te leggen op een 
manier die de laatste bindingen van de crimineel met 
de samenleving definitief zou doorsnijden. Mensen die 
een misdrijf plegen, werden 'de' criminelen, een 
mythische groep mensen, `zij' die zich duidelijk onder-
scheidden van `ons', de rest van de maatschappij. Men 
beschouwde hen, zoals Franke (1990, p. 717) het 
uitdrukt, als `darwinistische minus-varianten die niets 
anders willen dan misdaden plegen'. De toename in 
ernst c.q. aantal van de misdrijven lijkt in deze 
gedachtengang te worden toegeschreven aan dit 
maatschappelijke Freindkorper, dat nu maar eens 
definitief moet worden aangepakt. Het vergeldingsdoel 
neemt, naast de beveiliging, in belang toe tot op een 
punt waar het het enige doel lijkt te zijn geworden. 

In dit wisselvallige klimaat kwam het langzaam 
maar zeker tot de ontwikkeling van andere wijzen van 
afdoen dan de van oudsher bekende gevangenisstraf 
en geldboete. De dienstverlening is inmiddels een 
hoofdstraf geworden en voor de verdere ontwikkeling 
van alternatieven voor traditionele straffen is een 
budget van 2,5 miljoen gulden beschikbaar. Overigens 
is in 1993 meer dan honderd miljoen uitgetrokken 
voor alleen at de uitbreiding van de cellencapaciteit. 

De varieteit aan straffen is groter geworden onder 
invloed van de bovengenoemde omstandigheden, 
waardoor er ook onduidelijkheid is ontstaan over de 
eisen waaraan een strafsoort nu eigenlijk moet 
voldoen. In het volgende willen wij trachten een 
indeling te geven — voornamelijk analytisch van aard 
— van de inhoudelijke doeleinden van de verschillende 
vormen van bestraffing, waarbij wij, met het oog op 
het karakter van dit themanummer, vooruit zullen 
lopen op de verdere ontwikkeling van de taakstraffen. 2  
Wat volgt is allereerst een indeling in modellen, 
vervolgens een beschouwing over de specifiek in de 
taakstraf aanwezige strafelementen, een overzicht van 
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wat op dit terrein op het moment speelt, om te 
besluiten met een voorzet voor een discussie rond de 
wijze waarop de taakstraffen zouden moeten worden 
ingepast in ons strafrechtssysteem. 

Een inhoudelijke indeling in modellen 

Waar het mogelijk is een aantal externe doelen van 
ons strafrechtsysteem als geheel te formuleren, kunnen 
afzonderlijke strafsoorten ook — met enige inspanning 
— inhoudelijk, intern in modellen ondergebracht 
worden. Wij noemen er vijf: het spiegelmodel, het 
tekortenmodel, het herstelmodel, het genoegdocnings-
model en het behandelingsmodel. Overigens houdt 
deze indeling niet in dat de typen elkaar uitsluiten. 
Bepaalde projecten vertonen kenmerken van meerdere 
modellen. Het onderscheid dat wij maken is, hoewel 
in eerste instantie analytisch van aard, daarnaast dus 
ook praktisch relevant. 

Het spiegelmodel 

Het kenmerkende van een spiegelstraf is hierin 
gelegen dat de aard van het gepleegde delict bepalend 
is voor de inhoud van de straf. Spiegelstraffen bestaan 
al langer. Een voorbeeld vormt de ontzegging van de 
rijbevocgdheid bij rijden onder invloed. Minder 
bekend zijn het ontnemen van wederrechtelijk 
verkregen voordeel en het verbod een bcpaald beroep 
uit te oefenen. Het betalen van een geldboete of 
schadevergoeding kan ook als spiegelstraf worden 
opgevat. In dergelijke gevallen gaat het om een 
spiegelstraf met een negaticve lading. 

Bij taakstraffen van dit type wordt getracht de 
spiegelstraf zoveel mogelijk een positieve lading mce 
te geven. Zo is er in het geval van rijden onder 
invloed de Alcohol Verkeers Cursus, waar plegers van 
een dergelijk delict in een gedwongen kader worden 
gethformeerd over en geconfronteerd met de risico's 
en mogelijke gevolgen van hun gedrag. Hetzelfde 
geldt voor behandelingstrajecten voor plegers van 
zedenmisdrijven. Zij worden gewezen op de eigen 
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun 
daden, terwiff wordt ingegaan op de mogelijke achter-
gronden ervan. Het spiegelende moment wordt bier 
vooral ook geillustreerd door het gegeven dat om 
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dergelijke straffen in sterke mate gevraagd is door de 
slachtoffers. De orientatie op slachtofferschap komt 
binnen dit model tevens tot uiting in een taakstraf 
waarin de confrontatie met de gevolgen van een 
misdrijf voor de slachtoffers centraal staat. 

Voorts kan worden gedacht aan projecten voor 
brandstichters zoals die hier en daar in ontwikkeling 
zijn. Vele van dit type taakstraffen kunnen aangeduid 
worden met de term leerstraffen'. Er is in al deze 
gevallen sprake van een duidelijk agogische 
benadering, zij het dat de nadruk ligt op die ene 
specifieke handeling uit het verleden. Het preventieve 
element heeft een beperkte bandbreedte, in die zin dat 
het zich richt op voorkomen van herhaling van dat 
ene specifieke delict. 

Bij de gangbare hoofdstraffen van dit ogenblik is 
het spiegelende element vrijwel afwezig: geldboetes 
kunnen wel eens dienst doen als spiegelstraf voor 
diefstal, gevangenisstraf wordt incidenteel opgelegd 
wanneer er een gijzeling in het geding was, maar 
algemeen gesproken is een relatie van deze 
hoofdstraffen met het gepleegde delict afwezig. 

Hetzelfde geldt voor de straf van onbetaalde arbeid 
ten algemenen nutte, hierna voor het gemak `dienst-
verlening' genoemd. Terzijde zij opgemerkt, dat er in 
het verleden veel vaker dan nu een spiegelend element 
ten grondslag lag aan de bestraffing van rechtswege: 
de lijfstraf is een vorm van mishandeling en de 
doodstraf bij moord dringt zich op als voorbeeld. Dit 
artikel is geen pleidooi voor de herinvoering van 
dergelijke straffen. Integendeel, maar waar het delict 
aanleiding geeft tot het ontwerpen van een taakstraf 
volgens het spiegelmodel, moet die mogelijkheid 
binnen de grenzen van het acceptabele zeker onder-
zocht worden. 

Het tekortenmodel 

In het tekortenmodel is niet de specifieke gebeur-
tenis — het misdrijf — centraal gesteld, maar richt de 
aandacht zich op bepaalde factoren binnen de 
persoonlijkheid van de veroordeelde. Wanneer is 
vastgesteld of vermoed dat (een gebrek aan) bepaalde 
persoonskenmerken, vaardigheden of kennis hebben 
geleid tot het plegen van misdrijven of dat zij 
bijdragen aan de kans dat dit weer zal gebeuren, kan 
daarop gereageerd worden. Een training in sociale 
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vaardigheden of in het omgaan met gokproblematiek 
zijn goede voorbeelden van een straf volgens het 
tekortenmodel. Een zware variant van dit type 
straffen wordt gevormd door de maatregel van ter 
beschikking stelling (tbs). Overigens richten ook 
straffen met een spiegelend karakter zich vaak op 
bestaande tekorten. Verderop zullen wij nader ingaan 
op de manieren waarop straffen in het kader van het 
spiegel- of het tekortenmodel worden aangeboden. 

Het herstehnodel 3  

Het herstelmodel richt zich op de maatschappelhke 
of saciale pantie waarin de veroordeelde verkeerde ten 
tijde van het plegen van het delict. In een veelheid aan 
wetenschappelijke onderzoekspublikaties wordt het 
verband tussen maatschappelijke positie, met name 
werkloosheid, en criminaliteit gesignaleerd. De verkla-
ringen voor dit verband lopen uiteen. De strain-
theorie stelt dat de discrepantie die mensen in de 
lagere maatschappelijke regionen ervaren tussen de 
cultured gewaardeerde doelen en de hen ter 
bcschikking staande middelen om die doelen te 
bereikcn een belangrijke veroorzaker van crimineel 
gedrag is (vergelijk Merton, 1968). 

De contro/-theorie wijst, ter verklaring van crimineel 
gedrag, op het ontbreken van bindingen aan de 
samenleving als geheel of relevante onderdelen 
daarvan (Hirschi, 1969; Bruinsma, 1985). Ook combi-
naties van deze verklaringen komen voor (Jongman 
en Timmerman, 1985; Box, 1981; Ploeg, 1991). In 
beide gevallen ligt het op het vlak van de resocialise-
rende strafrechtelijke reactie voor de hand in relevante 
gevallen te pogen de positie van de pleger dusdanig te 
verbeteren dat herhaling van crimineel gedrag niet 
plaatsvindt. Daartoe zijn bij voorbeeld arbeidstrai-
ningsprojecten in het leven geroepen, een activiteit 
waarin ook het gevangeniswezen een belangrijke rol 
aan het verwerven is. Daarnaast wordt de toeleiding 
naar de arbeidsmarkt gefaciliteerd en wordt van 
reclasseringszijde intensieve begeleiding geleverd op 
allerlei gebied. Ook de dienstverlening kan voor een 
deel worden beschouwd als een straf uit het herstel-
model. 
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Het genoegdoeningsmodel 

Het genoegdoeningsmodel verenigt straffen in zich, 
waarin sprake is van het leveren van een tegenpres-
tatie voor het gepleegde delict in enige vorm. Er zijn 
overeenkomsten met het spiegelmodel, doch hier staat 
in plaats van de gebeurtenis op zichzelf, het 
slachtoffer in mindere of meerdere mate centraal. 
Gedacht kan worden aan een abstract slachtoffer 
zoals de rechtsorde en de samenleving als geheel, of 
aan individuele slachtoffers. Voorbeeld par excellence 
van het eerste is natuurlijk de onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf. Daarnaast kan echter de dienstver-
lening worden genoemd, waarbij de veroordeelde een 
tegenprestatie levert in de vorm van onbetaalde 
arbeid. Ook de geldboete valt binnen dit model. 

In de sfeer van genoegdoening aan individuele 
slachtoffers is een breed scala denkbaar: iedere straf 
met een element van leedtoevoeging valt hier tot op 
zekere hoogte onder. In concretere zin kan gedacht 
worden aan het betalen van schadevergoeding tot of 
boven het bedrag van de geleden schade, aan het 
verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het 
slachtoffer en zelfs aan het aanbieden van excuses. 
Diverse experimenten zijn gaande met deze vormen 
van schade- en conflictregeling of dading. 

Dit model bergt dus een groot deel van de strafmo-
gelijkheden in zich. In het licht van het belang dat aan 
vergelding wordt gehecht, hoeft dit ook geen 
verbazing te wekken. Het feit dat in de bevrediging 
van de vergeldingsbehoefte al op zo ruime schaal 
voorzien is, vormt een stimulans om de aandacht te 
richten op andere strafdoelen als centraal punt voor 
de afdoening. 

Het behandelingsmodel 

Ten behoeve van mensen bij wie een specifieke 
ernstige problematiek ten grondslag heeft gelegen aan 
het plegen van een delict of die om die reden een 
groot recidiverisico met zich dragen, zijn diverse 
behandelingstrajecten ontwikkeld. Zonder er al te diep 
op in te gaan, noemen we hier de behandeling van 
drugs-, alcohol- en gokverslaafden, bij voorbeeld bij 
de verschillende CAD's, de therapieen voor ernstige 
zedendelinquenten, bij voorbeeld bij de Riagg's op 
enkele plaatsen, of de tbs- en aanverwante behan- 
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deling van psychisch gestoorden. Deze vallen, waar 
het gaat om langdurige behandelingen, voor een groot 
deel buiten het terrein van de taakstraffen. Voor 
korter durende trajecten zijn ze inhoudelijk gezien ook 
onder te brengen in het tekorten- of spiegelmodel. 

De ontwikkeling van de alternatieve sanctie 

Dc reden dat wij hieronder over 'de alternatieve 
sanctie' spreken, is gelegen in de feitelijke betekenis 
van het woord `alternatiel. In het algemeen wordt 
deze term opgevat in de betekenis van een alternatief 
voor gevangenisstraf. Daarbij komt direct het beeld 
van de bekende omrekeningstabel naar voren: in het 
geval van de dienstverlening wordt normaal gesproken 
veertig uur dienstverlening opgelegd per maand 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf. 

De betekenis waarin wij de term bier willen 
opvatten, is echter minder direct; wij beschouwen het 
als de keuze voor een andere benadering van een 
probleem dan tot dan toe gangbaar was. Deze 
benadering geldt met name de dimensie van het 
maatschappelijk belang bij de preventie van 
ongewenst gedrag in de toekomst. In zijn at eerder 
aangehaalde, onvolprezen studie over de ontwikkeling 
van het Nederlandse straf- en gevangenisbeleid 
bespreekt Franke (1990) dat onderwerp in termen van 
de civilisatietheorie van Elias (1987). 

Eleel grof geformuleerd komt deze erop neer dat in 
een voortschrijdende beschaving het afdwingen van 
bepaald, als aanvaardbaar gezien gedrag van extern 
naar intern verschuift, van Fremdzwang naar 
Selbstzwang. 5  De stappen van doodstraf naar lijfstraf 
naar vrijheidstraf kunnen binnen een bepaald civilisa-
tieproces — ook chronologisch — als markeringspunten 
in een dergelijke voortschrijding worden gezien. 
Kenmerkend is daarbij dat het individu in toene-
mende mate mede verantwoordelijk wordt gemaakt 
voor zijn toekomstige gedrag. Bij de doodstraf is dit 
element afwezig, omdat er van tockomstig gedrag 
geen sprake meer kan zijn. Lijfstraf en vrijheidsstraf 
hebben een plaats op dat continuum in de zin dat het 
onmiddellijke effect van de leedtoevoeging in 
afnemende mate direct aanwezig is, waardoor van het 
individu meer wordt verlangd dat hi] het gewenste 
gedrag internaliseert. 
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Een lOgische volgende stap is wat we kennen als de 
alternatieve sanctie, waarin de verbreding van het 
handelingsarsenaal centraal staat. Franke stelt dat het 
bij de alternatieve sancties gaat om een `ontwikkeling 
die al in de vorige eeuw was begonnen' (Franke, 1990, 
p. 647). Het individu wordt de mogelijkheid geboden 
in de toekomst eigener beweging op een andere wijze 
te reageren op situaties die eerder via regelovertredend 
gedrag tegemoetgetreden werden. Men wordt in 
sterkere mate verantwoordelijk voor het eigen 
handelen, waardoor het gewenste gedrag verder intern 
wordt afgedwongen. De kans dat dit proces succesvol 
verloopt is groter wanneer de straf een positieve 
lading kent (vergelijk Aussems, 1988). De negatieve 
lading van een vrijheidsstraf is bij de alternatieve 
sanctie weliswaar ook aanwezig, maar daaraan 
worden bepaalde essentiele karakteristieken toege-
voegd. Men leert van zijn fouten door te reflecteren 
op zijn fouten, zo luidt de ideologische verant-
woording. Een element van symmetrie met de foute 
daad of met de persoonlijke of maatschappelijke 
omstandigheden van de dader speelt daarin voort-
durend een belangrijke rol. 

GedragsbeInvloeding 

De vijf hierboven omschreven modellen hebben ten 
doel te komen tot een zodanige gedragsbeInvloeding 
dat de pleger van een misdrijf na het volbrengen van 
zijn straf minder geneigd zal zijn de betreffende 
handeling te herhalen. In het spiegelmodel is het de 
bedoeling dat hij zich bewust wordt van datgene wat 
de specifieke handelingen waarvoor hij gestraft werd, 
teweeg kunnen brengen. Binnen het tekortenmodel 
wordt hij geacht bepaalde onderdelen van zijn gedrag, 
van zijn persoonlijkheid, dusdanig te beheersen dat hij 
anders kan reageren in situaties die eerder tot een 
delict leidden. 

Hetzelfde doel wordt beoogd met een sanctie 
volgens het herstelmodel door hem in een gunstiger 
maatschappelijke situatie te plaatsen. Buiten het op 
zichzelf belangrijke oogmerk iemand de gelegenheid te 
bieden beter tot zijn recht te komen in de samenleving 
waarbinnen hij moet functioneren, gaat het bij 
taakstraffen ook en vooral om het voorkomen van 
recidive. Daarbij is de inhoud van de sanctie van 
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belang zoals wij betoogd hebben, maar ook de 
gcbruikte methodiek speelt een rol. Op dat punt 
zullen wij nu ingaan. 

De preventie van het herhalen van het ongewenste 
gedrag kan langs twee verschillende wegen bereikt 
worden. We onderscheiden de cursorische aanpak en 
de individuele aanpak, waarbij aangetekend moet 
worden dat deze indeling vooral geldt voor de straffen 
die in het kader van het spiegel- en het tekortenmodel 
wordcn opgelegd. 

De eursorische aanpak 

In de cursorische aanpak is sprake van een poging 
het toekomstig gedrag van de veroordeelde te 
beInvloeden door middel van kennisvermeerdering. 
Die kan betrekking hebben op de consequenties van 
zijn daad voor zichzelf of voor anderen. De kennis 
wordt in een verplicht kader aangeboden, veelal zo 
nadrukkelijk en confronterend mogelijk. Inhoudelijk 
kan gedacht worden aan het duidelijk maken van de 
gevolgen van bepaalde daden (inbraak, geweldpleging, 
vandalismc, rijden onder invloed en dergelijke) voor 
de slachtoffers of gedupeerden. 

Daarnaast is er het element van dc informatie en 
bewustwording met betrekking tot bij voorbeeld 
drink- of gokgedrag en van de gevolgen op fysiek, 
maatschappelijk en justitieel vlak. De straffen in de 
cursorische aanpak worden vrijwel altijd groepsgewijs 
uitgevoerd. 

De indivichtele aanpak 

Straffen die binnen de individuele aanpak ten 
uitvoer worden gelegd, hebben een meer direct doel 
ten aanzien van de veroordeelde. Op basis van infor-
matie uit bij voorbeeld de onderzoek- en voorlich-
tingsfase bij de reclassering wordt een gebrek aan 
bepaalde vaardigheden geconstateerd bij de dader. Dit 
tekort kan gedeeltelijk de oorzaak vormen van het 
plegen van het delict. Hoewel in sommige gevallen 
met enige ironic gesteld zou kunnen worden dat 
versmalling van het handelingsarsenaal aan de orde 
moct zijn (je wilt mensen immers bepaalde hande-
lingen eigenlijk Offen), wordt in de individuelc 
benadering van het tekortenmodel vooral uitgegaan 
van het tot stand brengen van een verbreding. 
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Vergroting van de vaardigheden leidt tot het (kunnen) 
maken van andere keuzen in situaties die eerder een 
misdrijf tot gevolg hadden. Een prominente plaats 
binnen deze aanpak wordt ingenomen door de 
training in sociale vaardigheden, waarvoor inmiddels 
een groot aantal reclasseringsmedewerkers 
gekwalificeerd is. 

Het strafkarakter in de praktijk 

Een taakstraf geldt ter vervanging van een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf. In geval niet voldaan 
wordt aan de opgelegde verplichting volgt tenuitvoer-
legging van de gevangenisstraf. Deze stok achter de 
deur is op zichzelf al verantwoordelijk voor een 
belangrijk deel van het strafkarakter van de taakstraf. 
Zolang de taakstraf niet als zelfstandige straf geaccep-
teerd is en de directe relatie met onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf bestaat — maar ook daarna willen 
wij pleiten voor een strikte toepassing van de regels 
van tenuitvoerlegging. Wanneer namelijk enerzijds het 
draagvlak voor de taakstraf als volwaardig alternatief 
nog niet bestaat, terwijl anderzijds bij mislukking 
lankmoedig wordt omgegaan met de tenuitvoerlegging 
van de eraan gerelateerde onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf, komt de geloofwaardigheid van de taakstraf 
in het geding, niet alleen voor de samenleving, maar 
ook voor alle betrokken partijen. 

In de toekomst zal derhalve duidelijkheid moeten 
komen omtrent de toepassing van de zogenaamde 
omrekeningstabellen. 6  Er dienen duidelijke richtlijnen 
te komen voor de hoeveelheid taakstrafuren die voor 
een bepaald project gelden. In dat geval is wat wij 
zouden willen noemen het externe strafkarakter van 
de taakstraf in ieder geval helder. Het interne strafIca-
rakter is gelegen in de aard en omvang van de inspan-
ningsverplichting en in de mate van controle die in de 
sanctie ligt opgesloten. Hierop zullen wij straks 
ingaan. 

Een minder objectief te omschrijven element is 
gelegen in de vraag in hoeverre de taakstraf door de 
veroordeelde zelf als leedtoevoegend, als `tuchten' 
wordt ervaren. Om deze vraag te beantwoorden zou 
uitgebreid onderzoek moeten plaatsvinden. Op het 
gebied van de dienstverlening is reeds enige ervaring 
opgedaan met dit type onderzoek (zie bij voorbeeld: 
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Dijkstra, 1988; Bol en Overwater, 1986; Hanewinkel 
en Lolkema, 1990; lopend onderzoek vakgroep crimi-
nologic R.U. Groningen). Daaruit komt in eerste 
instantie naar voren dat de veroordeelde de dienstver-
lening wel als een straf ervaart. 

Afgezien van het externe en interne strafkarakter 
heeft de taakstraf enkele kenmerken gemeen met de 
vrijheidsstraf, die ook als onderdeel van het strafka-
rakter kunnen worden opgevat. Ten eerste wordt men 
meer of minder intensief gecontroleerd, niet alleen op 
aanwezigheid maar ook op inzet en resultaat. Het 
passieve of zelfs actieve verzet dat de detentiesituatie 
tot op zekere hoogte toelaat, heeft bier directe 
gevolgen. Er zijn in veel gevallen meerdere controle-
lagen: de projectleiders, de verantwoordelijke reclasse-
ringswerker, het Openbaar Ministerie. 

Ten tweede is er het gegeven dat de tijd uiteraard 
niet vrij besteed kan worden. Juist op momenten die 
men anders gebruikte om te ontspannen, moet nu een 
inspanning worden verricht. Dit geldt natuurlijk 
a frrtiori voor mensen met reguliere werkzaamheden. 
De terugkeer van dit soon momenten over een 
langere periode kan als uiterst vervelend worden 
ervaren en de vraag hoe dit zich verhoudt met het 
simpelweg `uitzitten' van een gevangenisstraf 
gedurende een kortere periode, is wat ons betreft 
open. 

Ten derde is er sprake van een zekere mate van 
etikettering of stigmatisering. Dit kan in de hand 
worden gewerkt juist omdat de straf in de samen-
!eying ten uitvoer wordt gebracht. De zichtbaarheid is 
groter. De veroordeelde wordt niet volledig uit de 
samenleving verwijderd (hij kan geen half jaar `naar 
zee'), maar zal regelmatig tegenover zijn omgeving 
moeten verklaren waarom hij op bepaalde tijden niet 
beschikbaar is. Hij kan gezien worden op de plaats 
waar de taakstraf wordt uitgevoerd, hij kan in contact 
met anderen komen die niet op de hoogte waren van 
zijn straf, enzovoort. De invloed van dit verschijnsel 
OP de zwaarte van de straf moet niet onderschat 
worden. 

Ten vierde kan gewezen worden op het feit dat het 
rondlopen in de vrije maatschappij in een gedwongen 
situatie psychologisch zeer zwaar kan zijn. Franke 
(1990, p. 652) bespreekt dit verschijnsel bij zijn 
beschrijving van de 'open inrichtingen', waar de 
gedetineerde bij binnenkomst een folder kreeg met 
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daarin onder andere de zinsnede `Uw positie tussen 
vrije mensen is tweeslachtig en daardoor extra 
moeilijk'. Inderdaad ontbreekt de (tijdelijke (?)) 
identificatiemogelijkheid met de medegedetineerden in 
de gevangenissetting. 

Ten vijfde geldt de confronterende methodiek die 
ten grondslag ligt aan bepaalde taakstraffen als een 
duidelijk bijkomend strafelement. 

Terzijde zij hier gezegd dat op een geheel ander vlak 
en niet inherent aan het karakter van de taakstraf, op 
dit moment nog een bijkomend voor de veroordeelde 
nadelig element is gelegen in zijn relatief zwakke 
rechtspositie (zie bij voorbeeld: Van Hal, 1992; Van 
den Berg-Schoof en De Wit, 1989; Van der Laan, 
1992; Van Vliet, 1993). Met name de slecht geregelde 
interne rechtspositie' draagt op zijn minst indirect bij 
aan het strafkarakter. De `getaakstrafte' staan in de 
huidige situatie minder rechtsmiddelen ter beschikking 
dan de tot een gevangenisstraf veroordeelde. De 
opbouw van een goede rechtspositie dient dan ook 
grote prioriteit te krijgen in het ontwikkelingsproces 
rond de taakstraffen. 8  Het is daarom goed te weten 
dat zowel de OCAS als de NFR zich intensief met 
deze materie bezighouden. 

Alvorens nu over te gaan tot de presentatie van een 
schematisch model voor de inpassing van de taakstraf, 
willen wij een overzicht presenteren van de verschil-
lende concrete projecten die inmiddels ontwikkeld zijn 
op het gebied van de taakstraffen. We zullen ze per 
categoric behandelen en met name aandacht besteden 
aan het strafkarakter dat daarin besloten ligt. Een lijst 
met individuele projecten is niet opgenomen: alleen 
voor 1993 werden al 85 projecten voor subsidiering 
voorgedragen. Op aanvraag is daarover informatie 
beschikbaar bij de NFR. 

Concrete projecten 

Hieronder wordt een zo volledig mogelijk overzicht 
gegeven van wat op het terrein van de taakstraffen 
vooralsnog voorhanden of in ontwikkeling is. Daarbij 
wordt uitgegaan van de vormgevingsrubricering zoals 
die is aangehouden door de projectgroep Alternatieve 
Sancties (nu: projectgroep Taakstraffen) van de 
Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen 
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bij de beoordeling van en het advies over aanvragen 
uit het budget dat voor 1993 door Justine ter 
beschikking is gesteld van de ontwikkeling van alter-
natieve sancties. Dit budget bedroeg 2,2 miljoen 
gulden. 

De volgende categoricen projecten werden onder-
scheiden: 
— dienstverlening voor moeilijk plaatsbaren; 
— langlopende behandeling specifiek delict; 
— arbeidstrainingsprojecten; 
— intensieve reclasseringsbegeleiding inclusief stelsel-
matige daderaanpak; 
— leerstraffen; 
— detentiefasering. 9  

Het budget alternatieve sancties is primair een 
ontwikkelbudget, dat wil zeggen dat vormen van 
anders afdoen die inmiddels het experimentele 
stadium verlaten hebben, niet in aanmerking komen 
voor een positief subsidie-advies. Maar zij bestaan 
natuurlijk wel en zijn ook relevant voor het 
onderwerp van dit artikel. Wat betreft de bekendste 
reeds geimplementeerde vorm, die van de dienstver-
lening, gaan we er gcmakshalve vanuit dat geen 
nadere toelichting noodzakelijk is. Bovendien komt zij 
in een speciale vorm aan de ordc bij de eerste van 
bovengenoemde categorieen. De sociale vaardigheids-
trainingen, de Goldsteintrainingen (de meer directief 
ingestelde grocpsvariant van de sociale vaardigheids-
training), de Alcohol Verkeers Cursussen en andere 
alcoholgerclateerde projectcn zijn ook reeds in varie-
rende mate onderdeel van het regulicre reclasserings-
aanbod. Zij zijn wat bell-eft inhoud en vormgeving op 
te vatten als leerstraffen. 

Een aanzienlijk aantal in de praktijk gerealiseerde of 
nog te realiseren projecten is aan te merken als een 
combinatie van typen: dienstverlening voor moeilijk 
plaatsbaren, intensieve reclasseringsbegeleiding en 
leerstraffen worden gecombincerd met arbeidstrai- 
ningsprojecten, terwijI ook intensieve reclasseringsbe-
geleiding regelmatig wordt gecombineerd met 
leerstraffen. Tevens zien we integrale programma's 
waarin diverse van deze typen naar voren komen. 

Hieronder wordt weergegeven wat een bepaald type 
project inhoudt, alsmede welke de eisen zijn die 
worden gesteld aan degene die het uitvoert en op 
welke wijze de sanctie ingrijpt in het dagelijks leven 
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van de veroordeelde. De laatste twee komen aan de 
orde in termen van de verlangde inspanningsver-
plichting (inclusief de duur), de te vervangen straf en 
de mate van vrijheidsbeperking. 

Dienstverlening voor moeilijk plaatsbaren 

Dienstverlening is een straf die vooral past in het 
genoegdoeningsmodel, hoewel elementen uit het 
herstelmodel ook zeker aanwezig zijn. Zij wordt recht-
streeks gerelateerd aan een onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf. Omrekeningstabellen laten aanmerkelijke 
verschillen zien tussen arrondissementen. Overigens 
zijn arrondissementale verschillen natuurlijk ook 
aanwezig bij de `reguliere' strafrechtspleging. De duur 
van de dienstverlening is maximaal 240 uur per afzon-
derlijk vonnis. 

De wijze van uitvoering is gelijk aan die van de 
reguliere dienstverlening, zij het dat veelal in groepen 
gewerkt wordt. Bij moeilijk plaatsbaren dient men niet 
alleen te denken aan mensen met verslavings- of 
psychische problemen en dergelijke, maar ook aan 
mensen met een normale baan die alleen op bepaalde 
tijden beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de 
dienstverlening. Deze groep kan bij voorbeeld alleen 
in het weekend of de avonduren geplaatst worden, of 
op verschillende tijdstippen als gevolg van onregel-
matige diensten. Voor de groep moeilijk plaatsbaren 
worden in toenemende mate aparte projecten opgezet 
(bij voorbeeld in eigen beheer bij de reclassering) of er 
zijn speciale voorzieningen nodig (bij voorbeeld 
omdat het project afgelegen is en/of omdat de samen-
stelling van de groep geografisch gedifferentieerd is). 

Opgemerkt moet worden dat het vooral voor de 
categorie moeilijk plaatsbaren als gevolg van persoon-
lijke problematiek van belang is dat zij een voortraject 
doorlopen waarin dusdanige vaardigheden ontwikkeld 
worden dat zij beter toegerust aan de dienstverlening 
beginnen. De factoren die als een belemmering gelden 
voor een correcte uitvoering van de dienstverlening 
kunnen zo gereduceerd worden. Te denken valt aan 
sociale vaardigheidstrainingen, arbeidstraining of 
straffen vallende onder het behandelingsmodel. Wij 
komen hier later nog op terug. 

De inspanningsverplichting bestaat uit het 
verrichten van — in het algemeen minder aantrekke-
lijke — arbeid op tijdstippen die men anders vrij ter 
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beschikking had. Als strafelement geldt vooral de 
vrijheidsbeneming. Dit geldt vooral de mensen met 
een reguliere baan: zij moeten 's avonds, in het 
weekend of in vakantietijd werken en er soms speciaal 
vakantiedagen voor opnemen. Bovendien wordt de 
arbeid uiteraard niet betaald. Het werk is niet altijd 
even interessant — ten stone gaat het in principe om 
werk dat anders waarschijnlijk niet verricht zou 
worden, waarvoor dus geen rechtstreekse belang-
stelling is. 

Het strafelement van de vrijheidsbeneming speelt 
nauwelijks minder voor mensen zonder vaste dagin-
deling. Het kan uitermate inspannend zijn zich te 
moeten inpassen in het ritme van de dienstverlening. 
Tot slot is het niet prettig voortdurend het gevoel te 
hebben onder controle te staan, met de voortdurend 
aanwezige dreiging van een gevangenisstraf. 

Langlopencle behandeling speenlek della 

In de praktijk gaat het bij deze categoric 
taakstraffen meestal om plegers van seksuele delicten. 
De feitelijke behandeling wordt uitbesteed aan de 
Riagg of een anderszins gespecialiseerde instelling, 
soms verzorgt de reclassering zelf (gedeelten van) de 
behandeling. Deze categoric valt onder het tekorten-
model en wordt meestal in de individuele vorm uitge-
voerd. 

Een behandeling wordt nogal eens opgelegd voor 
een delict waar, op basis van jurisprudentie, een 
hogere gevangenisstraf in de rede zou liggen. Dit kan 
zeer wel te maken hebben met het feit dat sommige 
behandelingsprogramma's een periode van enkele 
jaren kunnen beslaan, waarbij dan een aantal uren per 
week wordt besteed aan de feitelijke behandeling. Op 
zeker moment zal de behandeling — indien zij nog niet 
is afgerond — moeten doorlopen, waarbij dan geen 
sprake meer kan zijn van verplicht contact in het 
kader van een taakstral Er bestaan voorzover bekend 
geen duidelijke richtlijnen voor de verhouding tussen 
gevangenisstraf en deze taakstraf, dat wil zeggen dat 
onduidelijk is op welk punt in de behandeling een 
eventueel afhaken van de pleger zal leiden tot tenuit-
voerlegging van welk deel van de oorspronkelijk 
beoogde gevangenisstraf. Problemen op dat terrein 
zullen zich bij dit type straffen naar verwachting als 
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eerste voordoen, gezien het langlopende karakter van 
de projecten. 

Zoals gezegd, kan de duur van de op te leggen 
verplichting nogal verschillen. In het algemeen is 
sprake van een langdurige behandeling. Het intensieve 
karakter laat niet toe dat zij gedurende een onafge-
broken langdurige periode plaatsvindt; dit zou ten 
koste gaan van het beklijvings-effect. De wijze van 
uitvoering vereist dat de pleger op gezette tijden 
aanwezig is op de plaats waar de behandeling plaats-
vindt. De inhoud van de behandeling varieert met de 
problematiek van de dader, de recidive of de aard en 
de ernst van het delict en het te hanteren model. 

Boven de verplichting tot aanwezigheid, zal vooral 
de aard van de behandeling ingrijpen in het leven van 
de pleger. Het gaat in de meeste gevallen om mensen 
die tot op dat moment niet gekozen hebben voor een 
problematiserende confrontatie met hun daden. De 
bewustwording van de effecten van hun gedrag op de 
slachtoffers is op zichzelf al zeer ingrijpend, maar ook 
de analyse van de achtergrond van het delictgedrag 
zal een diepgevoeld effect hebben. In hoeverre sprake 
is van een strafervaring is vooral afhankelijk van de 
persoonlijkheid van de dader. Het belang van het 
voorkomen van herhaling is groot: het feit dat een 
dergelijke behandeling in een justitieel kader wordt 
opgelegd, kan met het oog op de ernst van dit type 
delicten en de mogelijke persoonlijkheidsstructuur van 
de dader een cruciale rol spelen. 

Arbeidstrainingsprojecten 

Uiteraard geldt hier weer dat een gevangenisstraf 
met een onvoorwaardelijk deel van ten hoogste zes 
maanden vervangen wordt. Arbeidstrainingsprojecten 
varieren in duur en intensiteit; het al dan niet 
opleggen van deze taakstraf is dan ook afhankelijk 
van de beoogde gevangenisstraf. Een mogelijkheid is 
om als algemene norm te hanteren dat het aantal deel 
te nemen uren overeenkomt met de uren die gewerkt 
zouden worden wanneer in plaats van een arbeidstrai-
ningsproject een dienstverlening opgelegd zou zijn. In 
veel gevallen zal een arbeidstrainingsproject echter 
langere tijd in beslag nemen, zodat het strafelement 
van de vrijheidsbeperking hier sterk aanwezig is. 
Binnen de typologie valt deze straf onder het herstel- 
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model, waarbij de uitvoering zowel cursorische als 
individuele onderdelen kent. 

Als gezegd varieren arbeidstrainingsprojecten in 
duur en intensiteit: de periode waarbinnen men met 
het project bezig is, kan verschillen van drie maanden 
tot een jaar. Hetgeen ten aanzien van de 
tanglopende behandeling specifiek delict' gezegd is 
over het d6Orlopen van een project na afloop van de 
strafperiode, geldt ook hier. Het is verder aan officier 
of rechter om te beoordelen of de verplichting tot 
declname past bij de beoogde strafmaat. 

Deelname aan een arbeidstrainingsproject is veelal 
een filll-time bezigheid op daartoe geschikte onder- 
schciden, niet steeds dezelfde, plaatsen. Ook de 
inhoud van de bezigheden verschilt: een cursus of 
vakgerichte opleiding, een sollicitatietraining, een 
praktijkstage, enzovoort, kunnen deel uitmaken van 
het gehele programma van vcrplichtingen. In de reeds 
meer uitgekristalliseerde arbeidstrainingsprojecten als 
het Dag Trainings Centrum in Eindhoven, de Cashba 
in Rotterdam of de Kwartaalcursus in Amsterdam, 
zijn ook sociale vaardigheids- en andere gedragstrai- 
ningen als programma-onderdeel opgenomen. 

Het spreekt vanzelf dat er wederom sprake is van 
een inspanningsverplichting en een aanzicnffike mate 
van vrijheidsbeperking. Men wordt verplicht een 
aantal activiteiten te verrichten waaraan men anders 
niet begonnen zou zijn. De vaste dagindeling wordt 
als zeer inspannend opgevat, vooral omdat het hier 
gaat om de specifieke doelgroep van werkloze daders. 

Idealiter wordt als vervolg op een arbeidstrainings-
project, of parallel daaraan, gewerkt aan de arbeids-
toeleiding. De feitelijke bemiddeling, een taak waartoe 
de reclassering bevoegd is, valt buiten het kader van 
de taakstraf. 

Intensieve reclasseringsbegeleiding inclusief 
stelsebnatige daderawmak 

lntensieve reclasscringsbegeleiding is een uitge- 
werkte variant van het reeds langer bestaande 
verplichte reclasseringscontact. De veroordeelde wordt 
verplicht een a2tntal activiteiten uit te voeren die in 
een in overleg met de reclassering opgesteld 
programma staan. De reclassering begeleidt en 
controleert hem dattrin. Intensieve begeleiding kan 
voor een deel bestaan uit (een combinatie van) andere 
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in deze paragraaf omschreven sancties, terwijl buiten 
de gestructureerde projecten om ook verplicht contact 
met de reclassering aan de orde is. De lichtere 
varianten van de intensieve reclasseringsbegeleiding 
vervangen relatief korte vrijheidsstraffen. De 
mogelijkheid bestaat dat de reclassering ter 
effectuering van een dergelijke sanctie diensten 
inkoopt bij andere op bepaalde terreinen gespeciali-
seerde instellingen. 

Daarnaast bestaat ook de zogenaamde `stelselmatige 
daderaanpak'. 1 ° Kort gezegd komt dit erop neer dat 
de delinquenten die door hun stelselmatig wetsover-
tredend gedrag een grote maatschappelijke overlast 
veroorzaken, voor een keuze worden gesteld. Zij 
kunnen kiezen voor intensieve reclasseringsbege-
leiding, waarin ook een deel hulpverlening is 
opgenomen. Doen zij dit niet, dan wordt dat uitgelegd 
als een bewuste keuze voor het slechte pad, en zullen 
politie en justitie alles in het werk stellen de 
betreffende persoon het leven zo zuur mogelijk te 
maken. Bij keuze voor het eerste alternatief geldt 
doorgaans een maximale toepassing van de vervan-
gingsmogelijkheden die de taakstraf biedt. 
Omrekeningstabellen lijken hier bijzonder moeilijk 
hanteerbaar, zeker in algemene zin. In de OCAS-
experimenteerperiode zal dit onderwerp uitgewerkt 
moeten worden. 

Ook hier constateren wij dat de verschillende vorm 
en inhoud van de projecten geen algemene uitspraak 
omtrent de duur van een project toelaat. Stelselmatige 
daderaanpak overstijgt de duur van een half jaar 
gemakkelijk, projecten als die waarin diensten van 
anderen worden ingekocht, kunnen aanmerkelijk 
korter duren. Ook de wijze van uitvoering verschilt 
aanzienlijk. Voor beide varianten van de intensieve 
reclasseringsbegeleiding geldt dat er veel verschillende 
componenten in opgenomen kunnen zijn, zodat 
elementen van spiegel-, tekorten-, herstel- en genoeg-
doeningsmodel er in naar voren kunnen komen. 
Evenzo is cursorische zowel als individuele uitvoering 
mogelijk. 

Intensieve reclasseringsbegeleiding is, zoals de naam 
al doet vermoeden, intensief van aard. De verplich-
tingen dragen vaak een full-time karakter. Binnen het 
kader van de stelselmatige daderaanpak is er sprake 
van een zeer ingrijpende sanctie. Dit geldt al voor de 
begeleiding zelf, die een integraal karakter draagt, 
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maar komt nog vele malen sterker naar voren in het 
gegeven dat het niet akkoord gaan met de reclasse-
ringsactiviteiten tot een uitermate heftige reactie van 
de zijde van politie en justitie leidt. Overigens moet 
hier benadrukt worden dat de betreffende dader steeds 
zijn keuze tegen de reclasseringsbegeleiding kan 
herzien. Men veroordeelt zichzelf dus niet voor 
eeuwig. Bij de andere vormen van intensieve reclasse-
ringsbegeleiding ontbreekt die component weliswaar, 
maar de inspanningsverplichting die gepaard gaat met 
het intensieve contact en de voortdurende controle 
maken van dit type taakstraf een zeer ingrijpende 
gebeurtenis. 

Leerstradlen 

In het algemeen vervangen leerstraffen relatief korte 
vrijheidsstraffen: tot circa drie maanden. Omrekening 
zal ook niet echt vaak nodig zijn vanwege de beperkte 
mogelijkheden die een korte vervangingstermijn biedt. 
Bovendien is het inhoudelijk specifieke karakter van 
een leerstraf een reden om haar op te leggen ongeacht 
de exacte hoogte van de beoogde gevangenisstraf. 
Uiteraard geldt dit steeds minder sterk naarmate het 
project algemener van inhoud is of !anger van duur. 
Per project zal op termijn een uniform aantal 
taakstrafuren moeten worden vastgelegd. 

De duur van een leerstraf is relatief beperkt en 
varieert van enkele dagdelen tot een paar weken. 
Uitvoering geschiedt doorgaans in de vorm van een 
cursorische aanpak, met uitzondering van de Sociale 
Vaardigheidstrainingen. 

Leerstraffen zijn bij uitstek geschikt als spiegelstraf 
of in het kader van het tekortenmodel. Afhankelijk 
van de inhoud van de leerstraf wordt lesmateriaal 
behandeld en worden gesprekken gevoerd. Er wordt 
een actieve deelname geeist, er worden opdrachten 
uitgevoerd en er wordt huiswerk gegeven. Daarnaast 
is er uiteraard de aanwezigheidsverplichting. Bij 
onvoldoende deelname of een duidelijk gebrek aan 
motivatie van de kant van de deelnemer worth dit aan 
de justitiele autoriteiten gerapporteerd. 

De verplichting tot aanwezigheid vormt ook hier het 
element van vrijheidsbeperking. Dat men in een vrij 
schoolse situatie terechtkomt kan als een extra 
belasting gelden. Daarnaast wordt de veroordeelde op 
heldere en indringende wijze geconfronteerd met een 
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aantal zaken waarvoor men eerder de ogen sloot of 
waarvan men niet op de hoogte was. Dit brengt in 
bepaalde gevallen een schokeffect teweeg. 

Nu duidelijk gemaakt is welke taakstraffen er tegen-
woordig zoal zijn, dringt de vraag zich op hoe deze op 
een juridisch correcte en praktisch uitvoerbare wijze 
kunnen worden ingepast in de Nederlandse straf-
rechtspleging. Daartoe zal hieronder een model 
worden gepresenteerd. 

Inpassing in het strafrechtssysteem 

Op dit punt willen wij een mogelijkheid voor de 
inpassing van de taakstraf in de strafrechtspleging — in 
modelvorm — in discussie brengen. Noodzakelijkerwijs 
wordt in het model vooralsnog voorbijgegaan aan 
allerlei finesses en complicaties. Het gaat erom een 
algemeen kader aan te geven volgens hetwelk de 
taakstraffen in onze ogen hun plaats zouden moeten 
krijgen. Er is sprake van een analytisch model, dat 
vooralsnog voorbijgaat aan allerlei praktische conse-
quenties die een eventuele invoering met zich mee zou 
brengen. 

Bij het ontwerpen van het model hebben een aantal 
zaken en randvoorwaarden centraal gestaan: 
— de ontwikkeling van een goed omschreven en 
uitvoerbare rechtspositieregeling voor degenen die een 
taakstraf opgelegd krijgen; 
— het serieus nemen door alle betrokkenen van het 
gegeven dat er sprake is van een periode waarin 
geexperimenteerd kan worden en de nodige betrok-
kenheid bij het doen slagen van die experimenten; dit 
geldt zowel de justitiele kant (0.M. en rechtbank) als 
de reclassering; ook de advocatuur heeft hier een 
duidelijke rol; 
— het inbouwen van voldoende toetsingsmomenten bij 
alle betrokken instanties rond ontwikkeling en 
uitvoering van experimenten, alsmede voor de 
invulling van de taakstraf. 

Wat betreft het eerste punt, zijn zowel de OCAS als 
de reclasseringsinstellingen op dit moment actief op 
dit terrein. Een advies omtrent de rechtspositie en de 
wijze waarop de praktische consequenties daarvan 
geregeld kunnen worden, zal op korte termijn aange-
boden worden. Betrokkenheid bij de experimenteerpe- 
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Schema 1: Model voor de inpassing van taakstraffen in de 
strafrechtspleging 

Ernst delic 

Recidive — 

Justitiele 
informatie 

Voorlichtings- 
rapportage 

V+ mp 

Proportionaliteit 

Intake Bureau Alternatieve Sancties 

V+ mp- 

Herstelmodel 

Spiegelmodel 

Onbetaalde 
arbeid 

Taakstrafplan 

Eis 	– 	Vonnis 

6 mnd. 

Taakstraf 

V- mp- 

Tekortmodel 

Toetsing openbaar ministerie 

Rapportage 	  

	r Uitvoering reclasseringr 

> 6 mnd 

Onv.gev.stra 

V- mp 

node kan niet worden afgedwongen, maar wij gaan 
ervan uit dat het felt dat er een parlementair besluit 
ligt voldoende stimulans zal zijn tot het verlenen van 
medewerking aan het experiment. De toetsingsmo-
menten ten slotte, zijn, zoals zal blijken, in het model 
ingebouwd. Waar zij aan de orde zijn, zal er expliciet 
op teruggekomen worden. 

In schema I wordt in schematische vorm weerge-
geven hoe de plaats van de taakstraffen binnen het 
strafrecht vormgegeven zou kunnen worden. Het 
verdient aanbeveling owl de toelichting te volgen en 
aan de hand daarvan de verschillende onderdelen van 
het schema te beschouwen. 
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Taakstraf of niet? 

Het schema begint met het proces dat moet leiden 
tot een schifting tussen gevangenisstraf en taakstraf. 
Bewust worden andere mogelijkheden (geldboete, 
voorwaardelijke straffen, ontzegging rijbevoegdheid, 
tbs, therapieen, enzovoort) hier buiten het schema 
gehouden. Wellicht kunnen zij in een uitgekristalli-
seerde vorm van ons voorstel opgenomen worden. 

In den beginne is er het delict. Het delict wordt 
door officier en vervolgens rechter gewaardeerd met 
een bepaalde straf. Die strafmaat is afhankelijk van 
een aantal factoren: de ernst van het delict, het justi-
tieel verleden van de pleger en bijkomende omstandig-
heden het delict en de pleger betreffende. Bij dat 
laatste aspect speelt niet alleen de eventueel reeds bij 
de justitiele autoriteiten aanwezige informatie een rol, 
maar ook in een aantal gevallen de informatie die de 
reclassering via vroeghulpformulieren of voorlich-
tingsrapportage aandraagt. Dit kan van invloed zijn 
op de keuze voor het al dan niet opleggen van een 
taakstraf. 

Op basis van de hierboven opgesomde gegevens 
volgen een eis en een rechterlijke beslissing. Daarin 
wordt de proportionaliteit van de straf in verhouding 
met die factoren afgewogen. Ruwweg zijn er dan twee 
mogelijkheden: een straf van zes maanden onvoor-
waardelijke gevangenisstraf of meer is gendiceerd, of 
— bij een strafindicatie onder de zes maanden — de 
taakstraf komt in beeld, tenzij daarvoor contra-
indicaties bestaan. In het eerste geval is de te volgen 
weg duidelijk: er volgt een gevangenisstraf. Overigens 
zullen wij hierin in een later stadium een belangrijke 
nuance aanbrengen. 

De rechter bepaalt het aantal uren taakstraf dat de 
veroordeelde opgelegd krijgt, en geeft geen verdere 
aanwijzingen omtrent de inhoud ervan. In principe 
houdt de bemoeienis van de zittende magistratuur op 
dit punt binnen ons model op. Wij wijzen erop dat er 
twee economisch minder aantrekkelijke mogelijkheden 
zijn om de rechter wel bij de inhoud van het 
taakstrafplan te betrekken. De eerste is het model van 
het aanhouden van de zitting, waarbij in de periode 
tussen de beide zittingen een plan wordt ontwikkeld 
waarmee de rechter vervolgens akkoord kan gaan. De 
tweede houdt in dat het O.M. in alle gevallen waarin 
hij voornemens is een straf onder de zes maanden te 
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eisen, de verdachte naar de reclassering verwijst voor 
ecn intake en planontwerp. Overigens is in deze 
constructie de reeds meerdere malen door de reclas-
sering bepleite instelling van een executierechter de 
meest voor de hand liggende figuur. Aangezien een 
dergelijke situatie vooraisnog niet aan de orde lijkt te 
zijn, zullen we in onze bespreking uitgaan van de 
genoemde situatie waarbinnen de rechter na het 
uitspreken van het vonnis buiten beeld blijft. Voor 
wat betreft de dienstverlening is het op de meeste 
plaatsen ook reeds gebruikelijk dat de rechter zich 
niet in dwingende zin uitlaat over de aard van de te 
verrichten werkzaamheden. Het vonnis vermeldt dan 
slechts het urenaantal; de executie van het vonnis 
wordt overgelaten aan het O.M. en, in de praktijk, 
aan de coordinatoren dienstverlening van de reclas-
sering die hiervoor verantwoording verschuldigd zijn 
aan het O.M. 

Er wordt dus bij een vervanging van maximaal een 
half jaar gevangenisstraf een taakstrafvonnis uitge-
sproken. In het volgende zullen wij uitgaan van een 
terminologie waarin de taakstraf uit twee onderdelen 
kan bestaan: een werkstraf (de dienstverlening) en een 
leerstraf. Het uitgangspunt in het taakstrafvonnis is de 
oplegging van een werkstraf. In hoeverre een of 
meerdere leerstraffen in de executie van het vonnis 
meegenomen worden zal zo dadelijk aan de orde 
komen. 

Wij vestigen hier de aandacht op het feit dat vanuit 
kringen binnen het O.M. geluiden te horen zijn als 
zouden alle onvoorwaardelijke gevangenisstraffen 
onder de zes maanden door taakstraffen vervangen 
moeten worden." Wij zouden een dergelijke ontwik-
keling willen onderschrijven, zij het met de kantte-
kening dat wanneer dit slechts de werkstraf betreft, de 
uitvoering van de dienstverlening binnen de huidige 
gestelde grenzen in grote capaciteitsproblemen 
gebracht zou worden.' Vandaar dat wij, zonder op 
deze plaats op andere oplossingsrichtingen in te gaan, 
willen pleiten voor een dergelijke omzetting in het 
ruimere kader van de taakstraf. 

Indien besloten is tot een taakstrafvonnis, dan richt 
de aandacht zich op de invulling daarvan. Bij een 
veroordeling tot een taakstraf zal een gestandaardi-
seerde intake-procedure van met dergelijke 
programma's werkende reclasseringsmedewerkers de 
nodige informatie naar boven brengen. Daarin kan 

30 	Justitiele Verkenningen, jrg. 19, nr. 9, 1993 



uiteraard de uit een eventuele voorlichtingsrapportage 
af te leiden informatie een rol spelen. Wij komen nu 
aan bij het ontwerpen van het taakstrafplan. 

Het taakstrafplan 

Het theoretisch uitgangspunt bij de opzet van het 
taakstrafplan is gelegen in de inhoudelijke vierdeling 
die hierboven gepresenteerd is: spiegelmodel, tekorten-
model, herstelmodel en genoegdoeningsmodel. De 
straf wordt hierin gericht op respectievelijk de aard 
van het gepleegde delict, een tekort aan vaardigheden 
of kennis, een zwakke maatschappelijke positie, de 
aan persoon, zaak of rechtsorde toegebrachte schade 
en vergelding. 

Het praktisch uitgangspunt is geweest om in alle 
gevallen de uiteindelijke beslissing rond de invulling 
van de taakstraf, de toetsing van het taakstrafplan, 
over te laten aan het 0.M., in casu de betrokken 
executie-officier. De reclassering wenst niet plaats te 
nemen op de stoel van de justitile autoriteiten door de 
vrije hand te eisen in de invulling van de uren. Zij 
heeft dat nooit geambieerd en ambieert het ook nu 
niet. 

Na uitspraak van een taakstrafvonnis volgt een 
intake van de veroordeelde door de reclassering, hier 
de Intake Bas genoemd." Daarin wordt naast het 
onderzoeken van de mogelijkheden voor plaatsing in 
het kader van de werkstraf, ook aandacht besteed aan 
een tweetal inhoudelijke beoordelingen met betrekking 
tot leerstrafelementen: het al dan niet aanwezig zijn 
van bepaalde tekorten in vaardigheden (tekorten-
model), en de maatschappelijke positie van de veroor-
deelde (herstelmodel)." 

De twee variabelen `vaardigheden' en `maatschappe-
lijke positie' kunnen in principe in vier combinaties 
voorkomen: in het schema aangegeven met plus- en 
mintekens. Bedacht moet worden dat het gaat om de 
invloed die de betreffende variabele heeft gehad op het 
plegen van het delict en (daarmee) op de kans op 
(speciale) recidive. Zo betekent 'V+ MP -' dat niet 
geconstateerd is dat iemands vaardigheden dusdanig 
zijn of dusdanig verband houden met het gepleegde 
delict dat aandacht in taakstrafverband noodzakelijk 
is, maar dat zijn maatschappelijke positie (bij 
voorbeeld langdurig werkloos, geen mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt) wel relevant geacht wordt. Een straf- 
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onderdeel uit het herstelmodel, bij voorbeeld een 
arbeidstrainingsproject, kan dan een bijdrage leveren. 
Zijn beide factoren negatief, dan is het verstandig 
iemand eerst dan wet gelijktijdig een onderdeel uit het 
tekortenmodel te laten doorlopen: een training sociale 
vaardigheden kan iemand beter toegerust en met meer 
kans op succes een arbeidstrainingsproject doen 
volgen. De indicatie voor V- MP+ volgt uit het 
voorgaande: alleen een onderdeel uit het tekorten-
model is aan de orde. De betreffende lijn is in het 
schema dubbel aangezet. 

Tevens dient het gepleegde delict in aanmerking 
genomen te worden. Is er cen spiegelstraf 
voorhanden? Eerder is al gememoreerd dat lang niet 
alle delicten zich daarvoor lenen. Voorstelbaar is bij 
voorbeeld wel dat daar waar een aanwijsbaar 
persoonlijk slachtoffer is gevallen, een strafonderdeel 
kan worden opgenomen waarin de veroordeelde 
wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn hande-
lingen voor slachtoffers. Een schaderegeling, al dan 
niet met conflictbemiddeling, behoort bier ook tot de 
mogelijkheden, naast de in het voorgaande genoemde 
voorbeelden van spiegelstraffen. 

De spiegelstraf is de enige straf uit de drie eerste 
modellen die ook van toepassing is voor hen die hun 
delict niet vanuit een achterstandspositie op enig 
terrein gepleegd hebben: zij hadden beter kunnen 
weten. Het feit dat opname in het taakstrafplan 
afhankelijk is van het geplecgde delict wordt weerge-
geven door de onderbroken lijn in het model. 

Is het taakstrafplan op basis van deze criteria 
ingevuld, dan kan gekeken worden in hoeveel uren 
inmiddels voorzien is. Hier komt ecn belangrijk punt 
aan de orde: er zullen landelijk geldende normeringen 
moeten komen voor de verschillende beschikbare 
taakstraffen. Instroomcriteria, kwaliteitstoetsing, 
organisatorische vormgeving en strafvervanging zullen 
gestandaardiseerd moetcn worden. Een voordeel van 
deze constructie is dat slechts een beperkt aantal 
taakstraffen zal overblijven, namelijk die welke in de 
experimenteerperiode hun kwaliteit bewezen hebben. 
Het tijdperk van de duizend bloeiende bloemen zal 
beeindigd moeten worden door die bloemen die boven 
het maaiveld uitkomen te bemesten en de overige te 
wieden. Het O.M. kan aan de hand van de tegen-
waarde van de strafmodules en de argumentatie van 
de opstellers van het taakstrafplan de betekenis van 
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het plan toetsen aan het element van genoegdoening 
of, zo men wil, vergelding dan we! leedtoevoeging. 

Wij zouden erop willen wijzen dat reeds enkele 
projecten bestaan dan wel in vergaande ontwikkeling 
zijn, die uitgesloten zouden moeten worden van 
omrekening in uren. Het gaat daarbij om intensieve 
programma's die vaak de 240 uren inspanningsver-
plichting, die nu als maximum gelden voor de 
oplegging van een taakstraf, in de praktijk 
overschrijden. Voorbeelden zijn het Dag Trainings 
Centrum, Cashba, de Kwartaalcursus, de 
Amsterdamse Leer/Werkstraf en diverse andere 
programma's rond intensieve begeleiding. Ook de 
straffen die in het kader van het behandelingsmodel 
worden opgelegd, overschrijden regelmatig de 
maximale duur. 

Na verrekening met de eventueel van toepassing 
zijnde leerstrafonderdelen keren we terug bij het 
uitgangspunt van de nog te verrichten werkstraf. Daar 
zal, gezien het karakter van de meeste leerstraffen en 
de daarbij behorende vervangingswaarde, vaak nog 
sprake zijn van openstaande uren. Deze worden op de 
gebruikelijke wijze via dienstverleningsprojecten 
`weggewerkt'. 

Toetsing en rapportage 

Op dit moment is het taakstrafplan klaar en kan het 
ter toetsing voorgelegd worden aan het O.M. Gaat 
het O.M. akkoord met het taakstrafplan, dan kan met 
de uitvoering begonnen worden. Zo niet, dan kunnen 
de vereiste aanpassingen, voorzover gedragen door de 
analyse van de reclassering, aangebracht worden of 
kan worden overgegaan tot een volledige dienstver-
lening. De reclassering rapporteert over de voortgang 
en afloop van de straf. Deze kan zo nodig onderweg 
aangepast worden onder de beklag- c.q. beroepsmoge-
lijkheden die zijn vervat in de in ontwerp zijnde 
rechtspositieregeling. 

De in het schema weergegeven volgorde is niet in 
alle gevallen dwingend: zo kan bij voorbeeld een 
spiegelstraf vanuit agogisch gezichtspunt ook in het 
begin van het traject geplaatst worden. Een argument 
daarvOor is gelegen in het confronterende karakter 
van een dergelijke straf. Aan de andere kant is het 
beklijvingseffect waarschijnlijk groter wanneer zij aan 
het einde geplaatst wordt. De andere lijnen geven in 
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onze ogen wel de meest voor de hand liggende 
volgorde weer, voorzover deze in schematische vorm 
te realiseren is. Als gezegd is het echter zeer wel 
mogelijk dat bepaalde onderdelen simultaan worden 
uitgevoerd. Het plaatsen van de werkstraf aan het 
einde van het traject heeft als voordeel dat de kans op 
voortijdige beeindiging worth gereduceerd. Iemand die 
met een Sociale Vaardigheden- en een Arbeidstraining 
bezig is of deze achter de rug heeft, stapt aanmerkelijk 
beter toegerust de dienstverleningssituatie in. 

Naar onze mening biedt deze constructie goede 
garanties voor het realiseren van de reclasseringsdoel-
stelling alsmede een verbeterde kans op beperking van 
de recidive. De betrokkenheid van het O.M. bij de 
opzet van taakstraffen en de toetsing van het uiteinde-
lijke plan garandeert daarnaast een goede bewaking 
van het strafkarakter van de taakstraf. In eerste 
instantie is deze overigens al aan de orde geweest in 
het strafproces dat tot de veroordeling tot een 
taakstraf heeft geleid. Verder valt te verwachten dat 
de druk op de capaciteit van de dienstverlening 
verlicht wordt. Te zamen met het verminderde risico 
op mislukking van de dienstverlening heeft dit indirect 
weer een positief effect op de problematiek rond de 
celcapaciteit. 

Als aanvulling op het schema kan gewezen worden 
op de mogelijkheid om het taakstrafdeel (voorlopig) 
zonder de dienstverlening op te nemen in een intra- of 
extramuraal uit te voeren einde-detentietraject. De 
intake bij de reclassering geschiedt dan met behulp 
van dezelfde instrumenten door het Penitentiair 
Reclasserings Werk (PRW). 15  Doorgetrokken naar ons 
model heeft het O.M. daarin ook de beslissings- en 
controlebevoegdheid. In ander verband, het ontwerp 
voor een nieuwe penitentiaire beginselenwet, wordt 
hierover anders gedacht. Voor de vorm van het model 
is dat punt niet rechtstreeks relevant. 

Wanneer de invoering van de taakstraffen op deze 
wijze tot stand gebracht wordt, zal het karakter van 
een op preventie georienteerd, dadergericht strafrecht 
goed tot haar recht komen. Een op individuele 
factoren gerichte aandacht kan een positieve 
uitwerking hebben op de veroordeelde en de wijze 
waarop deze tegen de samenleving aankijkt. Wij 
wijzen in dit verband op de ideeen van de Utrechtse 
socioloog Schuyt, die een deel van de oorzaken van 
criminaliteit zoekt in de maatschappelijke onverschil- 

34 	Justitiejle Verkenningen, jrg. 19, nr. 9, 1993 



ligheid die door velen ervaren wordt (Schuyt, 1993; 
Schuyt, 1992; Ploeg 1991). 

Ten slotte 

In dit artikel hebben wij getracht zo uitgebreid 
mogelijk in te gaan op de vragen omtrent de legiti-
miteit van de toepassing van alternatieve sancties of 
taakstraffen en de wijze waarop de inpassing gestalte 
gegeven zou kunnen worden. De huidige tendens lijkt 
te zijn om meer en meer het ene element van de 
vergelding te benadrukken in de discussie over het 
ontwikkelen van nieuwe straffen. De vraag naar het 
strafkarakter is dan ook meer en meer de vraag 
geworden naar het vergeldingskarakter van de alter-
natieve sanctie of taakstraf. Een omslag in het denken 
over straf zou hier kunnen helpen. Voor een grote 
groep mensen die nu gedetineerd worden voor een 
relatief korte periode geldt dat het maatschappelijk 
belang niet noodzakelijk gediend is met hun verwij-
dering uit de samenleving. Die mensen kunnen zonder 
veel risico op een andere wijze doordrongen worden 
van het feit dat zij jets verkeerd gedaan hebben, op 
een wijze die positief geladen is. Daarvoor is het 
nodig dat de taakstraffen verder verzelfstandigen. De 
betrokkenheid van het O.M. bij het ontwerpen van 
taakstraffen op arrondissementaal niveau neemt 
daardoor alleen maar in belang toe. 

Essentieel is dat de bewaking van het strafkarakter 
voor rekening komt van het O.M. De reclassering kan 
in dat proces een rot spelen door helder aan te geven 
wat de inhoud van door haar uit te voeren projecten 
is en waar de inspanningsverplichting van de veroor-
deelde zich bevindt. 

Hopelijk vormt ons artikel een aanzet tot een 
bredere discussie over dit onderwerp. Daarbij zouden 
alle betrokken partijen een rot moeten gaan spelen, 
zodat een dialoog kan ontstaan die de verdere ontwik-
keling van dit in potentie veelbelovende terrein kan 
bevorderen. 
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Noten 

' De hoofddoelstelling van het 
gevangeniswezen werd in de 
Gevangenisnota uit 1982 gefor-
muleerd in termen van het 
voorkomen of althans beperken 
van de schadelijke gevolgen van 
de detentic. 

Deze nieuwe term is ingevoerd 
ter vervanging van 'alternatieve 
sanctie'; nu valt ook de "normale' 
dienstverlening hieronder. Wij 
zullen mede gezien het onderwerp 
van dit art ikel in het volgende, 
tenzij tinders aangegeven, steeds 
de term "tatikstral hanteren. 
' De naamgeving van zowel het 
tekortenmodel als het herstel-
model is in feite een arbitraire 
zuak: met enig inlevingsvermogen 
kunnen zij ook omgekeerd 
gebruikt worden. Onder 
verwijzing naar de nadere uiteen-
zetting hicronder zullen wij de 
ternwn verder gemakshalve 
handhaven. 
' Vergelijk de experimenten met 
de invoering van de wet-Terwee 
in de arrondissementen Den 
Bosch en Dordrecht. 

In zijn boek gaat Franke er 
overigens van uit dat de ontwik-
kelingen binncn het gevangenis-
wezen en de positic van gevan-
genen minder met een 
voortschrijdend civilisatieproces te 
maken hebben als wel met een in 
de samenleving als geheel optre-
dende cmancipatictendens rond 
grocpen met cen traditioneel 
zwakkerc positie en een tocne-
mende onderlinge afhankelijkheid. 

De omrekening van vonnis naar 
taakstraf is hier en daar plaat-
selijk geregeld en in Trona, 
Tijdschrift vour de redaerlijke 
maeht, afl. 5, 1993, is het advies 
van de werkgroep Harmonisatie 
onbetaalde upheld ten algemenen 
nutte met betrekking tot de 
dienstvcrlening inmiddels 
openbaar gemaakt. Daarbij wordt 
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ook ingegaan op de terugrekening 
bij mislukking van de taakstraf. 
Dit geldt met name als een 
probleem in gevallen waar een 
voorarrest is afgetrokken. Wij 
wijzen in dat verband op De 
Haan en Anker (1992) en Van 
den Berg en Stamhuis (1992). Wij 
zouden op deze plaats ook (weer) 
willen pleiten voor de invoering 
van een executierechter. Voor een 
uitgebreide argumentatie zie Kelk 
(1992). 
' Kelk (1992) onderscheidt in zijn 
bespreking van het detentierecht 
cell interne en cell externe rechts-
positie. Hij acht dit onderscheid 
ook van toepassing op alterna-
tieve sancties. De externe rechts-
positie betreft het uiterlijk van de 
straf, de beslissingen die extern 
worden getrotren met betrekking 
tot de sanctie als zodanig: de 
interne rechtspositie betreft de 
wijze waarop de straf concreet ten 
uitvoer wordt gebracht. 
" De problematiek is ten aanzien 
van de dienstverlening, inmiddels 
toch hoofdstraf, nog steeds nict 
afdoende geregeld. In dat verband 
kan bij voorbeeld gewezen 
worden op het feit dat het nog 
steeds gebeurt dat tot een dienst-
verlening veroordeelde uitkerings-
gerechtigden hun uitkering kwijt-
raken omdat zij niet voldoende 
ter beschikking van de arbeids-
markt zouden staan. De aange-
kondigde aanpak van uitkerings-
fraudeurs door middel van 
dienstverleningsvonnissen plaatst 
dit probleem in een pikant licht. 

Subsidie-aanvragen die 
betrekking hadden op detentiefa-
scring werden niet in behandeling 
genomen, aangezien het depar-
tement op het standpunt staat dat 
dergelijke projecten onder de 
verantwoording van de directic 
Delinquentenzorg en Jeugd-
inrichtingen dienen te vallen en 
niet thuis horen bij de reclas-
sering. De projectgroep heeft te 



kennen gegeven het oneens te zijn 
met deze conclusie. Verderop in 
dit artikel zal deze materie nog 
aan de orde komen. 
10  In dit verband kan hiertoe ook 
de specifieke benadering van 
drugsverslaafden gerekend 
worden in de zogenaamde straat-
junkenprojecten of anderszins op 
detentievervangende behandeling 
gerichte activiteiten, hoewel er 
ook veel voor valt te zeggen deze 
onder te brengen onder B (langlo-
pende behandeling specifiek 
delict). 
" Vergelijk uitlatingen van de 
procureur-generaal van het 
hofressort Leeuwarden, Steenhuis, 
in onder andere de Volkskrant 
van 28 september 1993. 
12  Reeds enkele jaren bedraagt de 
toename van het aantal opgelegde 
dienstverleningen aanmerkelijk 
meer dan de beoogde 10% per 
jaar. Deze trend lijkt zich door te 
zetten, waarbij aangetekend kan 
worden dat in het 0.M.- 
Fraudeproject betreffende de 
sociale voorzieningen een extra 
aantal van 4 A 6000 dienstverle-
ningsvonnissen (bij een totaal in 
1992 van ca. 8500) voorspeld 
wordt. 

In de reorganisatieplannen van 
de reclassering is niet langer 
voorzien in de structuur met 
aparte Bureaus Alternatieve 
Sancties. De nieuwe opzet levert 
echter praktisch gezien geen 
wezenlijke verschillen op voor de 
voorgestelde inpassing van de 
taakstraf. 
14  Het spreekt vanzelf dat in de 
komende tijd veel aandacht en 
wetenschappelijke kennis besteed 
zal moeten worden aan de 
ontwikkeling van betrouwbare en 
valide instrumenten om de 
betreffende variabelen te kunnen 
meten. Op verschillende plaatsen 
wordt daaraan aandacht besteed 
door de reclassering in samen-
werking met Justitie. lndien een 
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goed instrument ontwikkeld 
wordt, moet dat ook landelijk 
worden toegepast. 
' 5  Zie noot 13. 

Literatuur 

Aussems, A.M.J. 
De alternatieve sanctie, een 
mogelijkheid OM pedagogisch 
effectief te straffen 
Proces, 67e jrg., nr. 7/8, juli 1988 
Berg-Schoof, A. van den, E.F. 
Stamhuis 
Omzettingsperikelen hij de 
onbetaalde arbeid 
Nederlands juristenblad, afl. 36, 
15 oktober 1992, pp. 1182-1183 
Berg-Schoof, A. van den, G.M.M. 
de Wit 
Standard minimum rules voor 
vrijheidsbeperkende straffen en 
maatregelen 
Delikt en delinkwent, 2e jrg., 
nr. 2, 1989 
Bol, M.W., J.J. Overwater 
Recidive van dienstverleners in het 
strafrecht voor volwassenen 
Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC-publikatie, 1986 
Box, S. 
Deviance, reality and society 
London, Holt, Rhinehart and 
Winston, 1981 
Bruinsma, G.J.N. 
Concurrerencle hindingstheorieen in 
de crimi ologie 
Tijdschrift voor criminologie, 
27e jrg., nr. 6, 1985 
Dijkstra, M. 
Ervaringen van dienstverleners in 
het arrondissement Breda 
Den Bosch, NFR-publikatie, 1988 
Eindrapport 
Eindrapport van de C01711111..S'Sle 

Kleine Criminaliteit 
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1986 
Elias, N. 
Het civilisatieproces; sociogene-
tische en psychogenetische oncler-
zoekingen 
Utrecht, 1987 

37 



Franke, H. 
Twee eeuwen gevangen 
Utrecht, Het Spectrum (Aula 
paperback 194), 1990 
Haan, W. de, H. Anker 
Wanneer goat het bevel tot 
bewaring in? 
Advocatenblad, 72e jrg., nr. 6, 
1992, pp. 172-173 
Hal, V. van 
Vetlkuilen en hete hangifters 
Dordrecht, Reclassering 
Dordrecht, 1992 • 
Hanewinkel, C., M. Lolkema 
Dienstverlening in het arrondis-
sement A.vsen 
Groningen, R.U. Groningen, 
1990 
Hirschi, T. 
Causes of Delinquency 
Los Angeles, University of 
California Press, 1969 
Interimrapport 
Interimrapport van de Commissie 
Kleine Criminal/tell 
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1984 
Jongman, R.W., H. Timmerman 
Critninaliteit als verzet; molivatie 
en renuningen 
Tijdschrift voor criminologie, 
27e jrg., nr. 6, 1985 
Kelk, C. 
De exectuierechter op komst? 
Proces, nr. 10. december 1992 
Laan, P.H. van der 
Len eeuwig dilemma; alternatieve 
sancties en rechtsbescherming 
Proces, nr. 10, december 1992 
Merton, R.K. 
Social theory and social structure 
New York, Free Press, 1968 (3e 
druk) 
Ploeg, C.J. 
Maatschappelijke positie en crimi-
naliteit 
Groningen, Wolters Noordhoff, 
1991 
Schuyt, C.J.M. 
De onnveg van de onverschilligheid 
In: Nijboer, J.A. e.a. (red.), 
Criminaliteit als politick problem, 
Arnhem, Gouda Quint, 1993 

Schuyt, C.J.M. 
Net kleine onrecht 
de Volkskrant, 22 juni 1992 
Vliet, A. van 
Europese regels poor Igetneen-
schapssancties' 
Sancties, all 4, 1993 

38 	Justitiole Verkenningen, jrg. 19, nr. 9, 1992 



Een andere toepassing van 

taakstraffen voor jeugdigen 

dr. P.H. van der Laan* 

Een van de belangrijkste kenmerken van de alterna-
tieve sanctie of, zoals we dat tegenwoordig noemen, 
de taakstraf voor jeugdigen is het, in beginsel, ruime 
toepassingsbereik. Behalve in plaats van onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraffen kan de taakstraf ook worden 
toegepast in plaats van geldboetes en voorwaardelijke 
(vrijheids)straffen. De taakstraf voor jeugdigen onder-
scheidt zich hierin wezenlijk van die voor volwas-
senen, welke uitsluitend bedoeld is ter vervanging van 
de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf tot maximaal zes 
maanden. Rekenen we de Halt-afdoening ook tot de 
taakstraffen, dan is er bij de jeugdigen tevens sprake 
van een alternatief voor het opmaken en/of in behan-
deling nemen van een proces-verbaal en daarmee voor 
een sepot of zelfs een dagvaarding. Voor de 
afdoening van door jeugdigen gepleegde strafbare 
feiten zijn derhalve op alle niveaus (politie, O.M. en 
rechtbank) alternatieven voorhanden. Taakstraffen 
kunnen dus in zowel `lichte' als `zware' zaken, en alles 
wat daartussen ligt, worden toegepast. 

Maar is het toepassingsbereik van de taakstraf voor 
jeugdigen in de praktijk ook zo breed? Er zijn sterke 
aanwijzingen dat de `zwaarste' groep jeugdige delin-
quenten, dat wit zeggen de jongeren die in aanmerking 
komen voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, 
slechts in beperkte mate in aanmerking komt voor een 
taakstraf. Anders gezegd: slechts een gering aantal 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen wordt vervangen 
door taakstraffen. Dat is te betreuren, at was het.maar 
omdat de taakstraf meestal wordt gepresenteerd als 
zo'n interessant en waardevol alternatief voor de 
vrijheidsstraf. 

* De auteur is als teamhoofd onderzoek rechtstoepassing 
verbonden aan het WODC. 

Andere toepassing taakstraffen jeugdigen 	 39 



In deze bijdrage wil ik eerst, aan de hand van een 
analyse van de toepassingspraktijk, aantonen dat de 
zwaarste groep jeugclige delinquenten bij de 
toepassing van taakstraffen grotendeels buiten de boot 
valt. Vervolgens zal ik een aantal suggesties doen voor 
een meer gcrichte toepassing van taakstraffen bij deze 
specifieke categoric jeugdige delinquenten. 

Toepassingspraktijk 

Het is zo langzamerhand een cliché, maar daarom 
niet minder waar: de taakstraf voor jeugdigen heeft 
zich in relatief korte tijd ontwikkeld tot een niet meer 
uit het sanctiepakket weg te denken afdoeningsva-
riant. Dat blijkt alleen al uit de enorme aantallen die 
de laatste jaren worden toegepast: 2.776 in 1990 en 
ruim 3000 in 1992.= Daarmee is de taakstraf al enige 
jaren de mecst frequent toegepaste jeugdsanctie. Ook 
de professionele organisatie — de coordinatoren en 
hun bureaus alternaticve sancties — die verantwoor-
delijk is voor de uitvoering van die sanctie, wijst op 
de volwaardige positie die de taakstraf heeft 
ingenomen. 

Maar misschien wel het duidelijkste bewijs hiervoor 
is gelegen in het aan de Tweede Kamer aangeboden 
wetsvoorstcl ter herziening van het jeugdstrafrecht, 
waarin een wettelijke regeling voor de taakstraf (in 
het voorstel overigens nog alternatieve sanctie 
genoemd) is opgenomen.' De vraag is nu waarvoor 
die duizenden taakstraffen in de plaats zijn gekomen 
en, meer in het bijzonder, in hoeverre zij de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf hebben weten te vervangen. 
Er zijn drie manieren om dat na te gaan. 

Ten eerste door te kijken naar de eis van de officier 
van justitie en het door de (kinder)rechter uitge-
sproken vonnis. Als de officier van justitie een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf eist en er wordt 
vervolgens, na uitvoering van een taakstraf, door de 
kinderrechter een voorwaardelijke vrijheidsstraf 
opgelegd, dan zou dat kunnen duiden op vervanging 
van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf door de 
taakstraf. 

Ten tweede door over een reeks van jaren landelijke 
of arrondissementale gegevens over opgelegde straffen 
te bcstuderen. Bepaalde verschuivingen, bij voorbeeld 
een scherpe daling van het aantal onvoorwaardelijke 
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vrijheidsstraffen, zou het gevolg kunnen zijn van de 
toepassing van taakstraffen. Het straftoepassingsbeleid 
heeft zich dan zodanig gewijzigd, dat taakstraffen 
worden opgelegd in plaats van onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen. 

Ten derde door de zaken die alternatief dan wel 
traditioneel zijn afgedaan met elkaar te vergelijken. 
Daarbij wordt dan vooral gelet op dader- en daadka-
rakteristieken van de verschillende afdoeningsvormen 
en in hoeverre die met elkaar overeenkomen. 

Eis en vonnis 

Ongeveer 25 tot 30% van alle taakstraffen voor 
jeugdigen wordt toegepast in het kader van het 
officiersmodel. Door een werk- of leerproject volgens 
afspraak te voltooien, kan de betrokken jeugdige 
voorkomen dat hij of zij wordt gedagvaard. Over 
zulke zaken weten we niet veel meer dan dat de 
officier van justitie de zaak `dagvaardingswaardig' 
acht. 4  Of in dergelijke gevallen, als zou zijn gedag-
vaard, ook een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zou 
zijn gevolgd, is twijfelachtig. Het is weinig aanne-
melijk dat zaken die zo ernstig zijn dat een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf in de rede ligt, niet zouden 
worden gedagvaard. Zou in zulke (ernstige) gevallen 
toch gedacht worden aan een taakstraf, dan ligt 
toepassing volgens het rechtersmodel meer voor de 
hand. Dit alles betekent dat al gauw een kwart tot een 
derde van alle taakstraffen in ieder geval niet in de 
plaats komt van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 

Willen we derhalve de vraag beantwoorden of en in 
hoeverre taakstraffen in de plaats komen van onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen, dan zullen we vooral 
moeten kijken naar de taakstraffen die zijn toegepast 
volgens het rechtersmodel. De straffen die door het 
O.M. in deze zaken worden gedist en de vonnissen die 
door de rechter worden opgelegd, kunnen 
ogenschijnlijk tot geen andere conclusie leiden dan dat 
de meeste taakstraffen onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen vervangen. De officier van justitie 
vraagt immers vrijwel altijd om een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf en het vonnis van de rechter betreft 
vrijwel zonder uitzondering een voorwaardelijke 
vrijheidsstraf. 5  Wordt het werk- of leerproject niet 
volgens plan afgerond, dan volgt in principe een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Zo resteert een 
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simpele en logische conclusie: zou er geen taakstraf 
zijn uitgevoerd, dan was zeker een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf opgelegd. 

Toch zit er een addertje onder het gras. Zowel de cis 
van de officier als het vonnis van de rechter komt niet 
zomaar uit de lucht vallen. Officier van justitie en 
rechter handelen in veel gevallen met voorkennis. Bij 
het formuleren van de eis weet de officier gewoonlijk 
dat er op de zitting een taakstraf zal worden voorge-
steld. De raadsman van de jeugdige verdachte neemt 
vaak voor de zitting contact op met de officier om te 
peilen hoe deze staat tegenover het idee van een 
taakstraf. Dat de officier hiermee vervolgens bij de 
formulering van zijn eis rekening houdt en niet een 
kleine geldbocte of een voorwaardelijke vrijheidsstraf 
zonder bijzondere voorwaarden eist, ligt voor de 
hand. De verdachte en diens advocaat zouden bij het 
boron van een dergelijke eis wellicht alsnog afzien van 
de taakstraf en kiezen voor de eis van de officier. 

Ten aanzien van het op te leggen vonnis ligt het al 
niet anders. Ook de rechter heeft uiteraard weet van 
de voorgestelde taakstraf. En om nu maar duidelijk te 
maken dat het om een ernstige zaak gaat en om een 
stok achter de deur te hebben, wordt, bij uitstel van 
vonniswijzing, reeds gewezen op de mogelijkheid van 
een voorwaardelijke straf in geval van een volgens 
plan afronden van het werk- of leerproject. Om die 
dreiging enigszins kracht bij te zetten, zal die 
voorwaardelijke straf niet een geldboete betreffen, 
maar een vrijheidsstraf. De wetenschap dat een 
taakstraf zal worden uitgevoerd of reeds is uitgevoerd, 
maakt het moeilijk een zaak nog `onbevooroordeeld' 
te behandelen. Het wijzen op de voorgenomen eis of 
de zwaarte van het vonnis (in het geval dat dit niet 
voorwaardelijk was geweest), krijgt daarom al gauw 
het karakter van een rationalisatie achteraf. Kortom, 
eis en vonnis vormen een weinig betrouwbare indicatie 
voor de positie van de taakstraf in het sanctiepakket. 

Straftoepassing door de jaren heen 

In de justitiele statistieken van de afgelopen jaren is 
de taakstraf als zodanig niet te herkennen. Bij 
ontstentenis van een wettelijke basis worden zaken, 
waarin een werk- of leerproject is uitgevoerd, gesepo-
neerd (officiersmodel), of er wordt een traditionele, 
veelal voorwaardelijke sanctie opgelegd (rechters- 
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Tabel 1: Opgelegde sancties in 1985 en 1989* 

Sanctie 

Totaal 

1985 1989 

Ov. gevangenisstraf 	226 	4,0 	228 	4,3 
Ov. tuchtschoolstraf 	680 	12,0 	779 	14,7 
Ov. arreststraf 	284 	5,0 	106 	2,0 

Vw. gevangenisstraf 	226 	4,0 	318 	6,0 
Vw. tuchtschoolstraf 	708 	12,5 	1.113 	21,0 
Vw. arreststraf 	528 	9,5 	637 	12,0 

Ov. boete 	 1.358 	24,0 	1.076 	20,3 
Ov. boete + 
Vw. vrijh.straf 	1.076 	19,0 	610 	11,5 
Vw. boete 	 312 	5,5 	265 	5,0 

Berisping 	 171 	3,0 	63 	1,2 
Overig 	 85 	1,5 	106 	2,0 

5.654 	100 	5.301 	100 

* Ontleend aan Junger-Tas, Kruissink en Van der Laan (1992). 

model). De sepots en de traditionele sancties vinden 
we wel terug in de statistieken, maar het feit dat er 
een werk- of leerproject is uitgevoerd niet. De 
taakstraffen zitten verscholen tussen de sepots en 
vooral ook tussen de voorwaardelijke 
vrijheidsstraffen. 

Dat betekent dat een gering deel van de sepots en 
een niet onaanzienlijk deel van de voorwaardelijke 
vrijheidsstraffen in feite alternatieve sancties betreffen. 
Zouden nu de taakstraffen vooral in de plaats zijn 
gekomen van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, dan 
moeten we in de statistieken een duidelijke daling van 
het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen kunnen 
waarnemen en een toename van het aantal voorwaar-
delijke vrijheidsstraffen. Een verschuiving van deze 
aard heeft evenwel niet of slechts ten dele plaatsge-
vonden. 

We illustreren dit aan de hand van cijfers over 1985 
en 1989 (zie tabel 1). In die jaren zijn respectievelijk 
872 en 2.351 taakstraffen toegepast. Ervan uitgaande 
dat ongeveer driekwart van deze taakstraffen is 
toegepast volgens het rechtersmodel, dan moeten zich 
onder de vermelde sancties in 1985 en 1989, respectie-
velijk circa 650 en 1.760 taakstraffen bevinden. De 
invloed van de taakstraffen kunnen we nagaan door 
de toename van het aantal taakstraffen tussen 1985 en 
1989 (ongeveer 1.100) te traceren. 
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Tussen 1985 en 1989 is het aandcel van de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen in het totaal van de 
opgelegde sancties met 21 0/ gelijk gebleven. Het 
absolute aantal nam af van 1.190 naar 1.113, een 
dating van 6,5%. Den dating komt overeen met de 
dating van het totaal aantal opgelegde sancties.' 
Binnen de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is met 
name de arreststraf sterk afgenomen. Daarentcgen 
zien we een stijging van de tuchtschoolstraf. 

Het aandeel van de roorwaardelijke vrijheidsstraffen 
is toegenomen van 26% naar 39%. Het absolute 
aantal nam toe van 1.462 naar 2.068, ecn stijging van 
41,5%. 

Het aandeel van de hoetes, al dan niet in combinatie 
met een voorwaardelijke vrijheidsstraf, is tussen 1985 
en 1989 gedaald van 48,5% naar 36,8%. Het absolute 
aantal daalde van 2.746 naar 1.951, een dating met 
28,5%. Voorts is het aantal herispingen sterk 
afgenomen. 

Gczien de geringe absolute dating van het aantal 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, moet het onwaar-
schijnlijk worden geacht dat een groot deel van de 
'extra' 1.100 taakstraffen hiervoor in de plaats is 
gekomen. Hooguit zou de dating van het aantal 
onvoorwaardelijke arreststraffen hierdoor veroorzaakt 
kunnen zijn. Maar is daarbij werkelijk sprake van 
vervanging? Luidde niet al jaren de klacht van veel 
kinderrechters, dat de arreststraf zo weinig om het lijf 
had, omdat deze straf wegens plaatsgebrek zelden of 
nooit geexecuteerd kon worden? De vervangings-
waarde is zo goed als nihil, omdat de taakstraf wordt 
toegepast in plaats van een doorgaans met geexecu-
teerde vrijheidsstraf. Bovendien mogen we een 
mogelijke verschuiving van de arreststraf naar de 
tuchtschoolstraf niet uitsluiten. 

Overigens is het ook weer niet zo dat Cr hoege-
naamd gcen onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
zouden worden vervangen. Een aantal taakstraffen 
(mogclijk 10 a 15%) wordt toegepast in het kader van 
schorsing voorlopige hechtenis. Na enige dagen of 
weken van voorlopige hechtenis, wordt er geschorst 
teneinde de uitvoering van cen werk- of leerproject 
mogelijk te maken. Er is dan weliswaar geen sprake 
van volledige vervanging van de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf, maar mogelijk wel van een verkorting.' 

Gezien de relatieve en absolute toename van het 
aantal voorwaardelijke vrijhcidsstraffen en de dating 
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Tabel 2: Gemiddelde ernstscores* 

Afdoening 	 Ernstscore 

Ov. vrijheidsstraf 	 15,39 
Alternatieve sanctie 	 12,14 
Vw. vrijheidsstraf 	 11,35 
Ov. boete 	 9,48 
Vw. boete 	 8,77 

* Ontleend aan Van der Laan (1991). 

van de geldboetes, moeten we concluderen dat 
taakstraffen voornamelijk in de plaats komen van 
voorwaardelijke vrijheidsstraffen en daarnaast ook in 
de plaats van geldboetes. 8  

Pader- en daadkarakteristieken 

De keuze voor een strafrechtelijke afdoening wordt 
bepaald door de ernst van de zaak. Die ernst hangt 
niet uitsluitend af van het type delict dat is gepleegd 
en de maximale strafdreiging die op dat delict staat. 
Ook het aantal gepleegde feiten, de grootte van de 
aangerichte schade, en het lichamelijk letsel dat 
mogelijk is toegebracht, spelen een rol. Het gegeven 
dat een verdachte in voorlopige hechtenis is genomen, 
vormt eveneens een aanwijzing voor de ernst van een 
zaak en heeft daardoor ongetwijfeld invloed op de 
uiteindelijke afdoening. 

Hetzelfde geldt voor kwesties als justitieel verleden 
en eerdere straffen. De uiteindelijke afdoening hangt 
samen met bepaalde dader- en daadkarakteristieken. 
Deze karakteristieken kunnen op een bepaalde manier 
gewogen worden, zodat zogenoemde ernstscores 
kunnen worden bepaald (vergelijk Van der Laan en 
Essers, 1990). 9  Door nu voor bepaalde afdoeningen 
gemiddelde ernstscores te berekenen, gebaseerd op 
individuele ernstscores van jongeren wier zaak op 
gelijke wijze is afgedaan, en deze te vergelijken met de 
gemiddelde ernstscore van jongeren die een taakstraf 
opgelegd hebben gekregen, zijn we in staat de positie 
van de taakstraf ten opzichte van andere sancties te 
bepalen. Op deze wijze hebben we eerder vastgesteld, 
dat de taakstraf een positie inneemt tussen de 
voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke vrijheids-
straf (zie tabel 2). 1 ° 

Op basis van deze gemiddelde ernstscores kunnen 
we concluderen dat de taakstraf niet in de plaats komt 
van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Enige 
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nuancering is echter gewenst. Juist omdat het toepas-
singsbereik van de taakstraf in beginsel zo breed is, 
warden taakstraffen toegepast in zowel lichte als 
`zware' zaken. Een gemiddelde score doet aan deze 
spreiding onvoldoende recht. Daarom is het beter 
jongeren met taakstraffen op basis van hun indivi-
duele ernstscores in te delen in drie groepen, die 
vergelijkbaar zijn met jongeren die respectievelijk een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, een voorwaardelijke 
vrijheidsstraf of een geldboete hebben opgelegd 
gekregen. 

Deze indeling leert ons dat 19% van de jongeren die 
een taakstraf opgelegd hebben gekregen, op eerder 
genoemde karakteristieken vergelijkbaar is met 
jongeren die een geldboete hebben gekregen, 50% met 
jongeren die een voorwaardelijke vrijheidsstraf hebben 
gekregen en 31% met jongeren die een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf hebben gekregen. Zo bezien zou 
bijna een derde van de taakstraffen een onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf vervangen. 

Tegen de achtergrond van de eerder besproken 
gegevens over opgelegde sancties in 1985 en 1989, lijkt 
deze schatting echter aan de hoge kant. Het zou 
betekenen dat in 1989 ruim zevenhonderd taakstraffen 
zijn toegepast in plaats van onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen. Dus zonder die taakstraffen was het 
aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen tenminste 
350 hoger geweest." Zelfs al zou de jeugdcriminaliteit 
in de tweede helft van de jaren tachtig werkelijk 
zoveel ernstiger zijn geworden als wel wordt aange-
nomen, resulterend in een verzwaard straftoemetings-
beleid, een toename met ruim 30% van het aantal 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen kan dat toch niet 
hebben veroorzaakt. 

Oorzaken van het beperkte bereik 

Hoe komt het dat slechts een minderheid van de 
taakstraffen in de plaats komt van onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen? Alvorens op deze vraag een 
antwoord te geven, moeten we er eerst op wijzen dat 
een bepaalde groep jongeren nu, noch in de toekomst, 
in aanmerking zal komen voor een taakstraf. De 
buitengewone ernst van de door hen gepleegde feiten, 
dan wel de specifieke persoonlijke omstandigheden, 
maken dat zij een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
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krijgen, of dat zij onder een maatregel worden gesteld. 
Jongeren op wie een BB- of jeugd-tbr-maatregel wordt 
toegepast, maar ook de jongeren voor wie een 
persoonlijkheidsonderzoek wordt aangevraagd als 
gevolg waarvan zij langere tijd zullen zijn gedetineerd, 
zijn niet de jongeren aan wie in de eerste plaats 
gedacht wordt als het gaat om het opleggen van een 
taakstraf. Desondanks resteert er een grote groep 
jongeren bij wie dit niet het geval is en aan wie 
niettemin geen taakstraf wordt opgelegd. 

De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het 
bijzondere karakter en de status van de taakstraf. Die 
wijken duidelijk af van die van de vrijheidsstraf. Bij 
de taakstraf ligt het accent vooral op gedragsveran-
dering, bij de vrijheidsstraf vooral op leedtoevoeging. 
Van de gedragsveranderende mogelijkheden van de 
vrijheidsstraf hebben ingewijden immers al jarenlang 
geen hoge pet (meer) op. En wat betreft leedtoe-
voeging, beschouwen de justitiele autoriteiten het leer-
of werkproject niet als een volwaardige remplagant 
van de vrijheidsstraf. De taakstraf is daarvoor 
eenvoudigweg niet zwaar of vervelend genoeg. 

Het bijzondere karakter van de taakstraffen valt 
ook af te leiden uit het feit dat zij vaak als een gunst 
worden beschouwd. Met als gevolg dat als jongeren in 
herhaling vervallen en opnieuw met justitie in 
aanraking komen, hun in veel arrondissementen niet 
de gelegenheid wordt geboden opnieuw een alterna-
tieve sanctie uit te voeren. De kans is groot dat er een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf volgt. 

Het idee dat taakstraffen qua zwaarte gelijkwaardig 
zouden zijn aan onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, 
wordt de laatste jaren op nog een andere wijze onder-
mijnd. Daarvoor is de groeiende populariteit van de 
Halt-afdoening en de toepassing volgens het 
officiersmodel verantwoordelijk. Door deze afdoe-
ningsvormen is er sprake van een `neerwaartse druk'. 
Het be1nvloedt de ondergrens van de alternatieve 
sanctie, zoals Imkamp (1991) dat noemt. Het heeft 
gevolgen voor de beeldvorming omtrent taakstraffen. 
Door de toepassing in betrekkelijk 	zaken, 
wordt het steeds moeilijker de taakstraf ook te zien 
als een geloofwaardig alternatief voor een zware 
afdoening als de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 

Het verschil tussen een Halt-afdoening, een 
taakstraf volgens bet officiersmodel, en een taakstraf 
volgens het rechtersmodel zit hem in niet meer dan 
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het aantal te werken uren.' Oat is een wezenlijk ander 
verschil dan dat tussen een sepot of geldboete 
enerzijds en bij voorbeeld een vrijheidsstraf van twee 
maanden anderzijds. Gaat het in het geval van de 
taakstraf om een verschil in duur, bij de traditionele 
afdoeningen gaat het om een verschil in karakter. Een 
vrijheidsstraf is veel ingrijpcnder dan een sepot of een 
geldboete. Toepassing van taakstraffen bij relatief 
lichte zaken devalueert de waarde van de afdoening 
en beperkt in de praktijk de toepassingsmogelijkheden 
in het segment van `zware' zaken. 

De beperkte toepassing van taakstraffen kan nog 
een andere oorzaak hcbben. Anders dan bij tradi-
tionele sancties wordt bij taakstraffen meer belang 
gehecht aan de afronding. Al naar gelang het soort 
project dat wordt uitgevoerd, wordt 10 tot 35% van 
de taakstraffen niet volgens plan afgemaakt. Jongeren 
verschijnen niet mcer op de projectplaats, zijn 
herhaaldelijk te laat gekomen, of zijn weer opgepakt 
wegens het plegen van een delict. Hoe intensiever of 
langduriger het project en hoe czwaarder' de zaak, hoe 
hoger het mislukkingspercentage. Een hoog misluk-
kingspercentage maakt justitiele autoriteiten voorzich-
tiger. Er wordt zorgvuldiger geselecteerd, want men 
moet de risico's beperken. Dat vervolgens gekozen 
wordt voor lichtere' zaken in verband met de 
geringere kans op mislukking, hoeft dan ook geen 
verbazing te wekken. 

Ook hierin toont zich het andere karakter van de 
taakstraf. Zij moet zich veel meer bewijzen dan tradi-
tionele sancties. Gechargeerd gcsteld is de situatie als 
volgt: een vrijheidsstraf die conderbroken' wordt, 
omdat de desbetreffende jongere bij voorbeeld na 
weekendverlof niet mecr terugkcert, wordt niet als 
mislukt beschouwd. De `onderbreking' is een `bedrijfs-
risico% een eigenschap die er bij hoort, en heeft niet 
tot gevolg dat er een volgende keer geen vrijheidsstraf 
meer wordt opgelegd.' Een taakstraf daarentegen, die 
door toedoen van de jongere voortijdig wordt 
afgebroken, wordt wel als mislukt beschouwd. In veel 
gevallen krijgt de jongere geen nieuwe kans en bij een 
volgende keer wordt het een traditionele straf (veelal 
een vrijheidsstraf). 
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Wat te doen? 

Willen we ook de `zwaarste' groep jeugdige delin-
quenten in aanmerking laten komen voor een 
taakstraf, dan zullen we `statusverhogende' activi-
teiten moeten ontplooien. De geloofwaardigheid van 
de taakstraf moet worden vergroot. Pas dan zal zij in 
staat zijn op grote schaal de vrijheidsstraf te 
vervangen. Dat kan op twee manieren: enerzijds door 
bepaalde procedures te wijzigen dan wel in te voeren 
en anderzijds door de projecten die als taakstraf 
worden toegepast aan te passen. 

Wijziging procedures 

Er zijn drie procedurewijzigingen of -aanpassingen 
mogelijk om toepassing van taakstraffen ter 
vervanging van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen te 
bevorderen. De eerste behelst de gehele of gedeelte-
lijke gelijkschakeling van de gang van zaken bij de 
jeugdigen aan die bij de volwassenen. De tweede 
houdt in dat verlenging van voorlopige hechtenis 
slechts wordt geaccepteerd als gebleken is dat een 
werk- of leerproject niet mogelijk of verantwoord is. 
Het niet kunnen toepassen van een taakstraf wordt 
dan als grond voor voorlopige hechtenis in de wet 
opgenomen. De derde houdt in dat kinderrechters 
worden verplicht hun keuze voor een vrijheidsstraf in 
plaats van een taakstraf te motiveren. In dit verband 
verdienen wellicht ook sentencing guidelines aanbe-
veling. 

— Gelijkschakeling aan volwassenen 
De meest ingrijpende aanpassing betreft de volledige 

gelijkschakeling van de toepassingsmogelijkheden 
voor taakstraffen bij jeugdigen aan die bij de volwas-
senen. Feitelijk betekent dat een toepassingsbeperking, 
omdat werk- en leerprojecten alleen nog maar mogen 
worden opgelegd ter vervanging van de korte onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf tot zes maanden en niet 
langer meer ter vervanging van de geldboete en de 
voorwaardelijke vrijheidsstraf. Dat zou betekenen dat 
alle arrest- en tuchtschoolstraffen daardoor `gedeke 
zijn en ook, gezien de gemiddelde duur van de 
opgelegde gevangenisstraffen (elf weken), een zeer 
aanzienlijk deel van de gevangenisstraffen. 

Weliswaar minder dan het voorgaande, maar nog 
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altijd zeer ingrijpend voor de huidige praktijk, is de 
afschaffing van het officiersmodel. Toepassing van 
taakstraffen in plaats van geldboetes en voorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen blijft dan nog wel mogelijk, 
maar als geheel wordt de taakstraf nadrukkelijker 
geplaatst in het `zwaardere' segment van de straftoe-
passing. Een rechterlijke uitspraak ligt ten grondslag 
aan de taakstraf. Dat wijst er op dat de zaak 
aanzienlijk ernstiger wordt opgevat dan wanneer het 
gaat om hooguit een marginale toetsing in geval van 
een sepot onder voorwaarden. Het zijn met name de 
`zwaardere' zaken die serieus genomen (moeten) 
worden. 

Door zo te handelen wordt de ondergrens van de 
taakstraf omhoog gebrachti° Toepassing van 
taakstraffen volgens het ofliciersmodel betekent 
reageren in gevallen waarvan niet helemaal duidelijk 
is of volstaan kan worden met een sepot of anders een 
heel lichte strati Witten we dat de taakstraf in ieder 
geval niet wordt opgevat als een (al te) lichte stmt ., 
dan moet toepassing in het schemergebied tussen 
sepot en kleine geldboete en/of korte voorwaardelijke 
vrijheidsstraf onmogelijk worden gemaakt. 

Genoemde procedure-aanpassingen zouden 
overigens nog op een andere wijze een belangrijke 
beleidswijziging tot gevolg hebben. Het beleid zal 
namelijk niet langer kwantitatief georienteerd mogen 
zijn. Kunnen de afgelopen jaren worden getypeerd als 
een streven naar steeds grotere aantallen taakstraffen, 
toepassing uitsluitend ter vervanging van de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf zowel als afschaffing van het 
officiersmodel kunnen niet anders dan een geringer 
aantal taakstraffen betekenen. Het aantal potentiate 
kandidaten voor een taakstraf wordt daardoor immers 
kleiner. Naar schatting zal het aantal taakstraffen met 
30 tot 70% afnemen. 

Het gaat er eerst en vooral om aan de taakstraf een 
zodanige status, een zodanige kwaliteit toe te kennen, 
dat zij voor volwaardige vervanging van de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf kunnen zorgdragen. 

— Gronden voorlopige hechtenis 
In de praktijk van het jeugdstrafrecht worden 

weinig onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen toegepast 
zonder dat voorlopige hechtenis heeft plaatsgevonden. 
In veel gevallen (hoeveel precies is niet bekend) is het 
zelfs zo dat de duur van de onvoorwaardelijke 
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vrijheidsstraf gelijk is aan de periode die in voorlopige 
hechtenis is doorgebracht. Willen we derhalve jets 
doen aan de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, dan 
moeten we het zoeken in de voorlopige hechtenis. 
Vervanging van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
impliceert in veel gevallen voorkoming of bekorting 
van de voorlopige hechtenis. Toepassing van 
taakstraffen in het kader van schorsing voorlopige 
hechtenis lijkt daarom een uitgelezen mogelijkheid. 
Immers, zodra voorlopige hechtenis wordt gevorderd, 
is het duidelijk dat het om een `zware' zaak gaat. 

De vraag is nu of de procedures rond de voorlopige 
hechtenis op een zodanige wijze kunnen worden 
aangepast, dat daardoor de toepassing van 
taakstraffen wordt bevorderd. Een mogelijkheid is om 
toepassing van een werk- of leerproject als formele 
schorsingsvoorwaarde in de wet op te nemen. De 
taakstraf zou daarmee zijn 'ad hoc-karakter' enigszins 
verliezen. 

Denken aan toepassing van een taakstraf wordt nog 
dwingender als voorlopige hechtenis slechts wordt 
toegestaan in gevallen dat uitvoering van een werk- of 
leerproject niet mogelijk is of niet verantwoord wordt 
geacht. Het is dan niet langer een kwestie van 
`voorlopige hechtenis, tenzij', maar van `taakstraf 
tenzij'. 

Het verdient aanbeveling dat de bewuste afweging 
gemaakt wordt in de raadkamer op het moment dat 
voor de eerste keer over gevangenhouding wordt 
beslist. Er is dan al sprake geweest van twaalf dagen 
bewaring en er hoeft dus geen twijfel over te bestaan 
dat het om een `zware' zaak gaat. Bovendien kunnen 
al op het moment dat de jongere in bewaring wordt 
genomen, de eerste voorbereidselen worden getroffen 
(inschakelen van het bureau alternatieve sancties, 
zoeken van een projectplaats, opstellen van een 
overeenkomst en dergelijke). Een in negatieve termen 
geformuleerde grond voor gevangenhouding 
(verlenging van de voorlopige hechtenis) zou in de wet 
kunnen worden opgenomen. Een vordering tot gevan-
genhouding wordt slechts toegewezen als aan de reeds 
bekende voorwaarden wordt voldaan en daarnaast 
ook uitvoering van een werk- of leerproject niet 
mogelijk is, of niet verantwoord wordt geacht. 

— Motivering vonnis 
De minst ingrijpende procedure-aanpassing lijkt de 
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in de wet op te nemen verplichting aan de kinder-
rechter om te motiveren waarom een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf en niet cen taakstraf wordt 
opgelegd. Een soortgelijke werkwijze geldt momenteel 
in Engeland en Wales voor de Community Service 
Order voor volwassenen. Uitgangspunt is dat cen 
taakstraf gelijkwaardig is aan cen onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf en dat alleen in bijzondere gevallen of 
onder bepaalde omstandigheden een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf aanvaardbaar is. Dc taakstraf hceft 
de voorkeur; toepassing moet een automatisme 
worden. De motivering voor de vrijheidsstraf zal 
betrekking dienen te hebben op het bijzondere 
karakter van het geval en/of de speciale omstandig-
heden. De motivering dient bij voorkeur schriftelijk te 
geschieden, waarbij voorkomen dient te worden dat 
rechters bun toevlucht kunnen zoeken in een enkele, 
algemene formulering, zoals in Engeland en Wales het 
geval schijnt te zijn. De procedure zou dan al te 
gemakkelijk tot een touter papieren, voor de praktijk 
weinig betekcnis hebbende maatregel worden. De 
motivering zal moeten zijn toegespitst op de indivi-
duele persoon van de verdachte. 

De eerlijkheid gebicdt te zeggen dat van een 
aanpassing van de procedure niet zo erg veel verwacht 
mag worden. Juist omdat in de huidige praktijk van 
het jeugdstrafrecht weinig onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen worden opgelegd die nog daadwer-
kelijk moeten worden geexccuteerd — en dus nict een 
omzetting zijn van reeds uitgezeten' dagen voorlopige 
hechtenis — zal de beschreven verplichting tot 
motivering in veel gevallen geen enkele praktische 
betekenis kunnen hebben. Hooguit is het nog eens een 
extra rechtvaardiging achteraf van de gevoelde 
noodzaak om voorlopige hechtenis toe te passen. 

Aempassing projecten 

Toepassing van taakstraffen in `zware' zaken en 
daarmee ter vervanging van onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen kan ook worden bereikt door de uit 
te voeren projecten aan te passen. Ervan uitgaande 
dat de 'cloorsnee' werk- en leerprojecten over het 
algemeen te licht worden bevonden, gaat het om een 
intensivering van de projecten en eventueel van het 
kader waarbinnen de projecten worden uitgevoerd. 

Eon eerste mogelijkheid is gelegen in intensieve leer- 
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of trainingsprojecten, die geheel of gedeeltelijk op een 
plaats worden uitgevoerd. Daarmee is overigens at een 
voorzichtig begin gemaakt: de Kwartaalkursus in 
Amsterdam, het Dag Training Centrum in Eindhoven 
en Cashba in Rotterdam. Een tweede mogelijkheid 
betreft intensieve ambulante begeleidings-
programma's, die al dan niet gekoppeld zijn aan een 
kort, eventueel gesloten of besloten, residentieel 
verblijf. Een derde mogelijkheid kan worden gezocht 
in aanpassing van het kader, door uitvoering van een 
werk- of leerproject te koppelen aan jeugdreclassering 
gedurende een langere periode. 

— Intensieve leerprojecten 
De afgelopen jaren is met name in Amsterdam 

ervaring opgedaan met een intensief leerproject: de 
Kwartaalkursus. Het is een project dat drie maanden 
duurt en uitsluitend mag worden toegepast ter 
vervanging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
Onderzoek heeft aangetoond dat de Kwartaalkursus 
als een 'eche alternatief voor de vrijheidsstraf wordt 
gehanteerd (Van der Laan en Essers, 1990). En 
hoewel de resultaten in termen van tegengaan van 
nieuwe justitiele contacten op het eerste gezicht niet 
spectaculair ogen, zijn zij zeker niet slechter en in een 
aantal opzichten zelfs beter dan die van de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf. De uitval — dat wit zeggen 
het niet afmaken van het project — is weliswaar hoger 
dan bij de reguliere alternatieve sancties, maar dat 
mag gezien de veel problematischer doelgroep, geen 
verrassing heten en al helemaal niet als een contra-
indicatie worden beschouwd. 

Een bron van zorg is de wisselende bezettingsgraad. 
Alhoewel het aantal jongeren dat in voorlopige 
hechtenis wordt genomen — de groep waarin de 
`klanten' voor de Kwartaalkursus moeten worden 
gezocht — meer dan voldoende groot is, moeten de 
medewerkers van de Kwartaalkursus steeds weer aan 
de bel trekken en een intensief pr-beleid voeren, 
teneinde een voortdurende stroom van verwijzingen te 
garanderen. Aanpassing van de voorlopige hechtenis-
procedure als hierboven geschetst, zou de 
Kvvartaalkursus ten goede komen. 

Om een project als de Kwartaalkursus beter geaccep-
teerd te krijgen en uit de sfeer van het regio-gebonden 
experiment te tillen, zal het een algemeen (landelijk) 
beschikbare voorziening moeten worden. 15  Met het 
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Dag Training Centrum en Cashba is inmiddels een 
stap in deze richting gezet, zij het dat zij vooralsnog 
een experimentele status hebben. Als gevolg van 
`toetreding' van het Dag Training Centrwn en Cashba 
tot deze categoric projecten is er ook meer variatie 
gekomen. De Kwartaalkursus heeft drie maanden lang 
een en dezelfde lokatie. Bij Cashba wordt voor 
bepaalde projectonderdelen gebruik gemaakt van het 
dagprogramma Merhaba en bij het Dag Training 
Centrutn wordt een netwerk van voorzieningen op het 
terrein van scholing en arbeidstraining ingeschakeld. 
Dat lijkt de toeleiding naar werk te bevorderen. 

Een aantal kwesties verdient nog nadere regeling. 
Zo is het in veel gevallen gewenst, dat ook na de drie 
maanden van het project contact wordt onderhouden 
met de jongeren, teneinde al te snelle `terugvar te 
voorkomen. De drie maanden van het project kunnen 
vaak niet meer zijn dan een eerste aanzet op weg naar 
een ingrijpende aanpassing van het leven van de 
jeugdige. Mocht een jongere besluiten zijn schoolop-
leiding weer op te pakken dan is enige begeleiding 
gedurende een bepaalde periode welkom, om niet te 
zeggen noodzakelijk. Zeker als de start van de 
opleiding niet direct aansluit op de beeindiging van 
het project. Met een periode zonder gestructureerde 
dagbesteding tussen project en opleiding, wordt het 
risico van `terugval erg groot. Gaat het meer de 
richting uit van werken, maar is er nog geen werk 
gevonden, dan is ondersteuning ook gewenst. Dat 
geldt overigens ook als een jongere al wel werk heeft 
gevonden, maar van echte gewenning nog niet 
gesproken kan worden. 

Voorts lijkt het er op dat projecten, waar zowel 
strafrechtelijk meerderjarigen als minderjarigen terecht 
kunnen, in de praktijk vooral door een groep worden 
bezocht. Op het Dag Training Centrum in Eindhoven, 
dat in eerste instantie is opgezet voor jong-volwas-
senen, komen slechts incidenteel jeugdigen beneden de 
leeftijd van achttien jaar. Het lijkt wel of de kinder-
rechters het niet verantwoord achten jeugdigen te 
plaatsen bij wat oudere, in allerlei opzichten meer 
ervaren delinquenten. Bij het Rotterdamse project 
Cashba ligt dat net andersom: jeugdigen beneden de 
achttien vormen de meerderheid. De keuze van een 
project voor een leeftijdscategorie of voor een 
leeftijdsgewijze groepsindeling is aan te raden. 

Ten slotte is aandacht voor de wijze van toepassing 
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van belang. Een belangrijke eigenschap van deze 
intensieve leerprojecten is 'de stok achter de deur'. 
Houdt de jongere zich niet aan de afspraken (verschij-
ningsplicht, op tijd komen, inzet tonen, geen delicten 
plegen), dan volgt onherroepelijk detentie. De praktijk 
leert dat dit gemakkelijker te realiseren is als het 
project wordt toegepast in het kader van schorsing 
voorlopige hechtenis. De schorsing wordt dan eenvou-
digweg opgeheven en de jongere wordt, gegeven dat er 
plaats is, gedetineerd. In geval van toepassing als 
bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke 
veroordeling is het snel vastzetten van de jongere veel 
moeilijker. De praktijk leert dat tenuitvoerleggingen 
slechts moeizaam tot stand komen. Dat komt de 
geloofwaardigheid van het leerproject niet ten goede; 
niet voor de jongere zelf en zijn mede-cursisten, maar 
ook niet voor de betrokken justitiele autoriteiten. 

De duur van deze projecten — drie maanden — roept 
vooralsnog geen vragen op. De projectduur wordt als 
een redelijk alternatief gezien voor twee tot vier 
maanden detentie. Wel wordt steeds opnieuw de vraag 
gesteld of de projectduur niet ook korter kan. 
Verondersteld wordt dat daardoor het aantal poten-
tiele kandidaten toeneemt. Tegen flexibilisering van de 
projectduur pleit echter, dat het een devaluatie van de 
(geloofwaardigheid van de) projecten kan veroor-
zaken, vergelijkbaar met wat we zagen bij de reguliere 
taakstraffen als gevolg van de Halt-afdoening en de 
toepassing volgens het officiersmodel. 

— Intensieve ambulante begeleiding 
Als variant op de hiervoor genoemde intensieve 

leerprojecten kan de introductie van zeer intensieve 
annbulante begeleiding worden overwogen. Anders 
dan bij projecten als de Kwartaalkursus is er geen 
sprake van een vaste lokatie, waar of van waaruit het 
project plaatsvindt. In plaats van dat de jongere naar 
een project toekomt, wordt een begeleider aan de 
jongere toegevoegd; het project komt als het ware 
naar de jongere toe. 

In de Verenigde Staten is inmiddels ervaring 
opgedaan met dergelijke projecten. Begeleiding vindt 
plaats voor de duur van een jaar. De intensiteit van 
de begeleiding komt in de eerste plaats tot uiting in de 
hoge contactfrequentie: er is elke dag contact, zeven 
dagen per week.' Een aantal van die contacten is 
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telefonisch, maar vindt in icder geval ook drie tot vier 
keer per week onder vier ogen plaats. 

De begeleiding is gericht op reintegratie in het 
gezin, op school, op het werk en in andere vormen 
van dagbesteding. De jongere wordt daarbij onder-
steund door een, zeker gedurende de eerste maanden 
van de begeleiding, zeer actief en directief optredende 
begcleider. Dat heeft in de praktijk overigens een 
minder controlerend accent, dan men zou verwachten. 
Het feit dat er elke dag contact is en dat daardoor de 
begeleider een zeer stabiele factor wordt in het leven 
van de jongere, maakt van de relatie begelcider-
jongere eerder een `natuurlijke' opvoedingsrelatie met 
meer en minder bewuste `opvoedingsmomenten' dan 
ecn controleur-gecontroleerde relatie. 

Veel zaken worden op een natuurlijke, vanzelfspre-
kende wijze geregeld. Er worden dan ook veel 
gezamenlijke activiteiten ondernomen, die zo op het 
eerste gezicht geen duidelijke relatic hebben met het 
uiteindelijke doe: reIntegratie en het voorkomen van 
herhaling van delictgedrag. Het gaat niet om 
`werkcontacten', maar om samen leuke dingen te 
doen: naar de film gaan, naar een honkbalwedstrijd en 
dergelijkc. De contacten blijven ook niet beperkt tot 
werkdagen; ook in het weekend en gedurende 
vakanties is er zowel telefonisch als onder vier ogen 
contact.'' De begeleider is altijd telefonisch 
bereikbaar, 24 uur per dag. Nadrukkelijk wordt ook 
het gezin, de school en eventueel de werkk ring bij de 
begeleiding betrokken. De begeleider onderhoudt zeer 
geregeld contact met personen en instanties uit de 
directe omgeving van de jongere. lndien nodig wordt 
een schadevergoeding geregeld, of is er sprake van 
bemiddeling tussen de jongere (dader) en het 
slachtoffer (mediation). 

De lange duur van de begeleiding zou in de 
Nederlandse situatie problemen kunnen veroorzaken, 
omdat het twee keer zo lang duurt als de maximale 
tuchtschoolstraf. Met de invoering van de straf van 
jeugddetentie (maximaal twee jaar voor zestien- en 
zeventienjarigen), komt dat echter anders te liggen. 
De Amerikanen zijn ervan overtuigd dat een veel 
kortere begeleidingsduur de kansen op succes sterk 
doet afnemen. Daarbij komt dat bij begeleiding 
gedurende een heel jaar alle bijzondere gebeurtenissen 
in het leven van een jongere (verjaardagen, feestdagen, 
vakanties, seizoenen) aan bod komen. Men kan zien 
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wat een jongere in zulke situaties doet en zonodig 
bijsturen. 

Een intensievere versie betreft tien tot elf maanden 
ambulante begeleiding direct volgend op vier tot zes 
weken (besloten of gesloten) residentieel verblijf. Het 
is in dit geval de residentiele voorziening die al tijdens 
het verblijf in de instelling een aanvang maakt met de 
begeleiding. De begeleiding wordt na vertrek door de 
instelling voortgezet; er vindt dus geen overdracht 
plaats naar een andere begeleider. 

Een Nederlandse variant is in de maak. De eerste 
contouren van de te starten jeugdwerkinrichting — 
eerder bekend geworden onder de wat ongelukkige 
benaming kampement — duiden op een combinatie van 
detentie en intensieve ambulante begeleiding. Na een 
fase van drie tot zes maanden in een gesloten 
inrichting en een fase van eveneens drie tot zes 
maanden in een half-open inrichting volgen zes 
maanden van intensieve ambulante begeleiding door 
de reclassering. Het totale programma duurt vijftien 
maanden. In alle fasen ligt het accent op arbeidstoe-
leiding, -training en -gewenning. 

Achterliggende idee is dat maatschappelijke positie-
verbetering de kansen op herhaling van crimineel 
gedrag doet afnemen. Positieverbetering is te bereiken 
door de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het 
krijgen en vooral ook het behouden van werk dienen 
te worden nagestreefd. Voor beide zijn sociale 
vaardigheden onontbeerlijk en voor het laatste (het 
behouden van werk) is in ieder geval een minimum 
aan zelfdiscipline vereist. Met name in de eerste fase 
wordt hieraan veel aandacht besteed.' De jeugdwerk-
inrichting kan door deze invulling wel eens een van de 
meest veelbelovende voorzieningen worden die we in 
tijden hebben gehad. Dat er veel jeugdigen jonger dan 
achttien jaar terecht zullen komen, wordt evenwel niet 
verwacht. Gezien de huidige maxima van de 
jeugdstraffen, zullen slechts zeer incidenteel jeugdigen 
voor een project met zo'n lange duur in aanmerking 
komen. 

— Mschakeling van jeugdreclassering 
Aanpassing van projecten door het aantal uren van 

met name de werkprojecten te vergroten, lijkt niet aan 
te raden. De werkzaamheden die moeten worden 
verricht zijn vaak zwaar en eentonig. De kans van 
voortijdige beeindiging van zulke projecten wordt 
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door een groter aantal uren alleen maar vergroot. 
Intensivering moet worden gezocht in aanpassing van 
het kader, waarbinnen het werkproject wordt uitge-
voerd. Te denken valt aan inschakeling van de jeugd-
reclassering. De jeugdige wordt gedurende een 
bepaalde periode onder reclasseringstoezicht geplaatst. 
In die periode moet een `gewoon' werkproject (een 
leerproject, bij voorbeeld een training sociale vaardig-
heden kan natuurlijk ook) worden uitgevoerd. 
Daarnaast worden nog andere afspraken gemaakt 
(denk aan niet spijbelen, minder drinken, solliciteren 
enzovoort), waarop door de medewerker van de 
jeugdreclassering wordt toegezien. 

Het felt dat er meer gebeurt dan alleen maar een 
aantal uren werken of het vo1gen van een relatief 
kortdurend leerproject, maakt het geheel 
aanvaardbaar als alternatief voor een vrijheidsstraf. 
Een belangrijk bijkomend voordeel is dat jeugdreclas-
sering daarmee effectiever wordt. Onderzoek heeft 
aangetoond dat van jeugdreclassering, die zich richt 
op `zwaardere' zaken, meer verwacht mag worden op 
het punt van tegengaan van nieuwe contacten met 
justitie en het terugdringen van de duur van de 
voorlopige hechtenis (Spaans en Doornhein, 1991). 

Het onderscheid met de hiervoor genoemde inten-
sieve ambulante begeleiding, is voornamelijk gelegen 
in het felt dat het gaat om reeds bestaande alterna-
tieve sancties, die door de aanvulling in de vorm van 
reclasseringstoezicht een intensiever karakter krijgen 
en daarmee gelijkwaardiger zijn geworden aan de 
vrijheidsstraf. De intensiteit van de begeleiding door 
de jeugdreclassering is geringer: minder frequent 
contact (bij voorbeeld den of twee keer per week) 
gedurende een kortere periode (bij voorbeeld drie tot 
zes maanden). 

Tot slot 

Niet alle in het voorgaande gepresenteerde mogelijk-
heden om toepassing van taakstraffen ter vervanging 
van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen te bevorderen, 
zijn eenvoudig te realiseren, nog daargelaten of zij 
ook voldoende steun zullen vinden, of zelfs juridisch-
technisch haalbaar zijn. Met name gelijkschakeling 
aan de situatie voor volwassenen en 2tfschaffing van 
het officiersmodel zouden een breuk betekenen met 
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het voor de jeugdigen zo specifieke beleid. Steeds is 
benadrukt dat het bredere toepassingsbereik als ook 
de toepassing volgens het officiersmodel geheel in lijn 
is met het pedagogische karakter van het jeugdstraf-
recht. Heeft die benaderingswijze echter tot gevolg dat 
daardoor de `zwaarste' gevallen, waarbij een pedago-
gische benaderingswijze wellicht nog het meest 
noodzakelijk is, buiten de boot vallen, dan lijkt 
aanpassing van de werkwijze minder bezwaarlijk. 

Het moge duidelijk zijn dat de voorgestelde, op de 
`zware' gevallen toegespitste werkwijzen een veel 
vormender en minder vrijblijvend karakter hebben 
dan de doorsnee taakstraffen, in het bijzonder de 
werkprojecten. Maar dat is precies wat jongeren die 
vandaag de dag een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
krijgen nodig hebben. Bij die jongeren is meer aan de 
hand dan het min of meer toevallig, incidenteel en uit 
bravoure gepleegd hebben van een delict. Bij jongeren 
die zeer ernstige delicten hebben gepleegd en veelal 
een reeks van politie- en justitiecontacten achter de 
rug hebben, is meer nodig dan een aantal uren werken 
of een korte training sociale vaardigheden om hun 
leven weer enig perspectief te bieden. 

Noten 

' Gezien de huidige praktijk rond 
Halt-afdoeningen kan zelfs gesteld 
worden dat we beschikken over 
een alternatief voor het politie-
sepot (standje). Ingewijden zijn 
het er immers over eens dat een 
deel van de Halt-afdoeningen in 
de plaats komt van zo'n standje. 
Met andere woorden, de Halt-
afdoening vindt dan plaats in 
zaken waarin vroeger niet eens 
een proces-verbaal zou zijn 
opgemaakt. 

De Halt-afdoening mag zich in 
een zo mogelijk nog grotere 
populariteit verheugen. Naar 
schatting zijn in 1990 ruim 6.000 
jongeren naar zo'n zestig Halt-
bureaus verwezen (Halt 
Nederland, 1991). Ongetwijfeld is 
dit aantal in de jaren daarna 
alleen maar toegenomen. 

Dat het alweer vier jaar geleden 
is dat het wetsvoorstel aan de 

Tweede Kamer werd aangeboden 
en er sindsdien een reeks van 
wijzigingsvoorstellen is gedaan, 
ligt niet aan de voorstellen 
omtrent taakstraffen. 

Of het wel altijd om `dagvaar-
dingswaardige' zaken gaat, is 
overigens de vraag. Steeds vaker 
valt de opvatting te beluisteren, 
niet in de laatste plaats in kringen 
van het Openbaar Ministerie zelf, 
dat er niet zoveel op tegen is om 
taakstraffen ook toe te passen in 
plaats van een sepot. 

Het leer- of werkproject vormt 
daarbij de bijzondere voorwaarde, 
of de zitting wordt aangehouden 
totdat de taakstraf is uitgevoerd, 
waarna een voorwaardelijke 
vrijheidsstraf volgt met veelal een 
symbolische proeftijd. 
6  Indien we de taakstraffen die 
zijn toegepast volgens het 
officiersmodel beschouwen als 
zaken die eigenlijk gedagvaard 
hadden moeten worden, dan was 
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het aantal opgelegdc sancties in 
1989 ten opzichte van 1985 niet 
gedaald, maar gelijk gebleven. 
Zouden we de demografische 
vcranderingen in het afgelopen 
decennium — cen in omvang 
afgenomen jeugdpopulatie — 
verdisconteren, dan was er sprake 
van een duidelijke, relaticve 
stijging. 
' Overigens is de gemiddelde duur 
van de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf door de jaren been 
vrij constant gebleven: 10 tot 11 
weken. Aanwijzingen voor verre-
gaande verkorting zijn er derhalve 
niet. 
" De daling van het aantal 
gcldboetes zal voor een deel ook 
het gevolg zijn van een toenemend 
gebruik van de transactie door de 
officier van justitie. 

Voor de afdoening van een zaak 
zijn ongetwijfeld ook factoren van 
meer persoonlijke aard van 
belang. Woonsituatic, dagbe-
steding, eventueel problematisch 
alcohol- of druggebruik kunnen 
een rol spelen. Deze factoren 
latcn zich echter minder goed 
vastleggen in een bcpaalde 
numerieke score (zij zijn ook niet 
altijd goed te achterhalen zonder 
uitvoerig dossieronderzoek te 
doen) en worden daarom noodge-
dwongen bij de vaststelling van 
ernstscorcs buiten beschouwing 
gelaten. 

Berekend op basis van alterna-
tieve en traditionele afdoeningen 
in 1984 en 1985. 
" Vermoedelijk is het aantal zelfs 
groter dan 350, maar bier gaan 
we er vanuit dat ongeveer 15% 
van alle taakstraffen gepaard is 
gcgaan met een periode van 
voorlopige hechtenis en daarom 
(al) te vinden is onder dc onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen. 
12  Leerprojecten die in het kadcr 
van het officiersmodel worden 
toegepast verschillen soms zelfs in 
geen enkel opzicht van leerpro- 
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jecten die volgens het rechters-
model worden opgelegd. Er wordt 
hetzelfde gedaan en ze duren even 
lang. 

Een vergelijkbare eigenschap is 
de vrij algemeen onderschreven 
opvatting, dat van 
vrijheidsstraffen weinig hoeft te 
worden verwacht als het gaat om 
gcdragsverandering en in het 
verlengde daarvan om geringere 
kansen op recidive. 

Afschaffing van het 
officiersmodel laat toepassing van 
de Halt-afdoening ongemoeid. 
Door een groot gat te laten 
ontstaan tussen enerzijds de Halt-
afdoening en anderzijds de 
taakstraf, komt de laatste duide-
lijker los te staan van de cerste. 
Daardoor kan de taakstraf zich 
ontwikkelen tot een zelfstandige, 
vrij zware afdoeningsvorm, die 
niet of nauwelijks vergelijkbaar is 
met de Halt-afdoening. 
" In praktisch opzicht kan dat 
nog een moeilijke zaak worden, 
gezien dc zeer scheve verdeling 
van de toepassing van de 
voorlopige hcchtenis. Zo nemen 
de arrondissementen Amsterdam 
en Rotterdam bijna de helft van 
alle voorlopige hechtenissen voor 
bun rekening. In kleine arrondis-
sementen als Middelburg en 
Roermond zijn de aantallen zeer 
klein. Het lijkt Met mogelijk om 
er in zulke arrondissementen 
zelfstandige projecten als de 
Kwartaalkursus op na te houden 
en samenwerking met andere 
arrondissementen zal gezien de 
afstanden ook niet altijd mogclijk 
zijn. 

' Het zal duidelijk zijn dat de 
case-load van de begeleiders 
gering is: vijf A zcs jongeren voor 
full-timers en drie a vier jongeren 
voor part-timers. 

Begeleiders hebben veel 
onderling contact. Wekelijks zijn 
Cr werkbesprekingen. Collega's 
weten daardoor van elkaar wie zij 



begeleiden en hoe dat gaat. Een 
collega fungeert als vaste achter-
wacht. 
18  Daarmee wordt aan discipline 
toch een wat andere betekenis 
gegeven dan aanvankelijk leek 
toen het voorstel om kampe-
menten in te richten werd gelan-
ceerd. Door nadrukkelijk te 
spreken van orde, tucht en disci-
pline, werd het voorstel begrijpe-
lijkerwijs geassocieerd met de 
Amerikaanse Boot Camp Prisons. 
In deze op militaire leest 
geschoeide projecten ligt veel 
nadruk op zaken als discipline en 
tucht. Drillen en zware fysieke 
inspanning onderstrepen dat. 
Over de effectiviteit bestaan 
echter twijfels, zeker als er geen 
resocialiserende activiteiten in het 
programma zijn opgenomen 
(vergelijk Beenakkers, 1993). 
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Juridische contouren van 

nieuwe sancties 

mr. U. van de Por 

Het punitieve keurslijf van gevangenisstraf of 
geldboete knelt. De rechtspleging heeft steeds meet 
behoefte aan nieuwe straffen of maatregelen dan wel 
nieuwe methoden om deze ten uitvoer te leggen. 
Voorts is de sanctie van dienstverlening toe aan 
verzelfstandiging. Het zoeken naar nieuwe wegen van 
punitieve reactie bergt het gevaar in zich dat de straf-
rechtspleging haar eigen grenzen overschrijdt. Dit 
geldt zowel voor de uitbreiding van het strafarsenaal 
tot maatschappelijke terreinen, zoals welzijn, 
onderwijs en werkgelegenheid, als voor de 
maatvoering van de straf. Het bevorderen van 
toezicht door een executierechter ligt dan ook voor de 
hand. 

Bij het bepalen van de grenzen en het structureren 
van nieuwe straffen en maatregelen kan de huidige 
tweedeling van straf en maatregel, met name van 
gevangenisstraf tegenover tbs, een houvast bieden. 
Ook voor de controle op de uitvoering van punitieve 
nova kan de maatregel van de tbs als referentiekader 
dienen. 

In dit artikel komt eerst de verzelfstandiging van de 
dienstverlening aan de orde, gevotgd door de keuze 
voor een twee- of driesporig sanctiestelsel. De wense-
lijkheid van het schrappen van de vereisten dat de 
verdachte dienstvertening aanbiedt en met de straf 
instemt worden daarna besproken. De maatvoering 
van nieuwe sancties vergt aandacht. Justitie behoeft 
alternatieve straffen en maatregelen niet in eigen 
beheer uit te voeren. Wel begrenst de aanteiding tot 
het optreden, het strafbare feit, de inhoud van de 

* De auteur is rechter te Amsterdam, gedetacheerd op de 
stafafdeling wetgeving publiekrecht van het ministerie van 
Justitie en lid van de Overleg- en Adviescommissic 
Alternatieve Sancties (OCAS). 
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sanctie. Resocialisatie mag dan wel een doelstelling 
van de tenuitvoerlegging zijn, maar vormt daarmee 
nog geen straf op zichzelf. Ten slotte dient in een 
adequate rechtsbescherming bij de tenuitvoerlegging 
van — nieuwe — sancties te worden voorzien. 

Dienstverlening als zelfstandige hoofdstraf 

De dienstverlening blijkt een tot nu toe succesvolle 
en in brede kring aanvaarde uitbreiding van het 
sanctiepakket te zijn. Wel dient zij in de praktijk niet 
alleen als wettelijk beoogd alternatief van de vrijheids-
straf, maar vervult zij ook de rol van een zelfstandige 
sanctie. Haar alternatieve karakter komt daarmee ter 
discussie te staan. 

Deze aanzuigende werking van alternatieve sancties 
is altijd als een van de bezwaren tegen uitbreiding van 
het strafarsenaal onderkend, maar wordt tegen-
woordig kennelijk op de koop toegenomen.' Op een 
steunfraude-zitting doe ik als Amsterdamse politie-
rechter ruim 90% van de contradictoire zaken af met 
de verplichting tot het verrichten van arbeid ten 
algemenen nutte en van collega's verneem ik verge-
lijkbare cijfers. Uit het volgende overzicht van het 
Amsterdamse bureau alternatieve sancties blijkt het 
groeiende aandeel van de steunfraudezaken bij de 
oplegging van dienstverlening: 
— 1990: 615 dienstverleningen (waarvan 32% uitke-
ringsfraude); 
— 1991: 796 dienstverleningen (waarvan 36% uitke-
ringsfraude); 
— 1992: 1187 dienstverleningen (waarvan 45% uitke-
ringsfraude). 

Het dwingend alternatieve karakter van deze sanctie 
werkt oneigenlijk gebruik van de vrijheidsstraf in de 
hand. Het komt regelmatig voor dat een verdachte die 
niet in staat is een boete te betalen, tot gevangenis-
straf wordt veroordeeld, opdat hij in staat kan 
worden gesteld dienstverlening te verrichten. Dit 
verdraagt zich niet met de visie van de wetgever bij de 
totstandkoming van de Wet Vermogenssancties. 2  Deze 
zag vrijheidsstraf als de laatste optie, waarvan het 
gebruik een extra motivering verdient. Met het oog 
hierop is bij die gelegenheid het zesde lid van artikel 
359 Sv. ingevoerd: bij de oplegging van een straf of 
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maatregel die vrijheidsbeneming medebrengt, geeft het 
vonnis in het bijzonder de redenen op die tot de keuze 
van deze strafsoort, dan wel tot deze soort maatregel 
hebben geleid. 

Het succes van de dienstverlening is ook elders 
ontdekt. Een interdepartementale werkgroep, waarin 
het ministerie van Financien sterk was vertegen-
woordigd, stelde bij wijze van besparingsmaatregel 
voor dat de minister van Justitie veroordelingen bij 
verstek tot gevangenisstraf tot drie maanden alsnog — 
door middel van gratieverlening — omzet in dienstver-
!ening.' Gedurende het publieke debat over het gevan-
geniswezen op 9 september 1993 pleitte de 
Leeuwardense procureur-generaal mr. D. Steenhuis 
ervoor ter vermindering van het cellentekort alle 
vrijheidsstraffen tot zes maanden te vervangen door 
dienstverlening. 

De bureaus alternatieve sancties kunnen de toevloed 
van zaken echter nauwelijks aan en op termijn is het 
de vraag of de zorginstellingen in Nederland 
voldoende emplooi zullen hebben voor de dienstver-
leners. Dit zal zeker gelden indien de uitkeringsin-
stanties voortgaan met het dumpen bij justitie van 
vele duizenden fraudezaken. Hiermee wordt het 
resultaat van het jarenlang onvoldocnde adequaat 
uitoefenen van controle op de verstrekking van uitke-
ringen afgewenteld op justitie. Niet alleen de organi-
satie van de dienstverlening, maar ook het justitiele 
apparaat zelf stevent hiermee op een nieuwe capaci-
teitscrisis af, terwijl de huidige problemen met 
betrekking tot de celcapaciteit nog in voile omvang 
bestaan.' 

Het is dan ook terecht dat justitie de medewerking 
van de gemeenten inroept om projecten te organiseren 
waarin de stcunfraudeurs zich dienstbaar kunnen 
maken aan de samenleving. Voor een grote stad als 
Amsterdam blijkt het aanleveren van verdachten meer 
prioriteit te krijgen dan het afnemen van tot dienst-
verlening veroordeelden. Onlangs toonde de gemeente 
Soest zich wel bereid tot het in eigen beheer opzetten 
van dienstverleningsprojecten. Wellicht begint bij deze 
gemeente de noodzakelijke doorbraak. Het is immers 
onaanvaardbaar dm het tekort aan projecten zou 
leiden tot het opsluiten van bereidwillige dienstver-
leners. Waarschijnlijk heeft cen procedure tot 
omzetting van dienstverlening in een gevangenisstraf 
vanwege het niet voorhanden zijn van projecten en 
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niet omdat de veroordeelde niet wil werken, bij de 
rechter weinig kans van slagen. 

De kans bestaat dus dat dienstverlening aan haar 
eigen succes ten onder gaat. Niettemin is het aan te 
bevelen deze sanctie van haar alternatieve etiket te 
ontdoen en als een zelfstandige straf in de wet te 
presenteren. Aldus kan zij worden gehanteerd in alle 
gevallen waarin `werken in plaats van zitten" als een 
passende reactie wordt beschouwd. 

Bij verzelfstandiging van de dienstverlening vereist 
de wenselijke effectiviteit van de bestraffing dat — 
anders dan in het jeugdstrafrecht wet zal worden — 
een sanctie wordt bepaald op niet-nakoming van de 
werkstraf. (Zie over het toekomstig jeugdstrafrecht 
hierna.) De `omweg' van het opleggen van gevangenis-
straf met als alternatief dienstverlening, waartoe de 
wet thans verplicht, behoeft dan niet meer gevolgd te 
worden. De sanctie kan bestaan uit het stellen van een 
dwangsom of op het bepalen van een andere dwang-
maatregel bij niet nakoming. Vergelijk de vervangende 
hechtenis bij de geldboete. 

Twee- of driesporenstelsel 

De vraag is of de alternatieve sanctie een derde 
spoor wordt in de straftoemeting of dat de toepassing 
van deze sanctie langs de bestaande sporen van straf 
of maatregel verloopt. 

Een (parlementaire) discussie hierover is gevoerd 
naar aanleiding van de ontwikkeling in het jeugdstraf-
recht. Ook hier wordt frequent gebruik gemaakt van 
de alternatieve sanctie. In het wetsontwerp tot 
herziening van het jeugdstraf(proces)recht 6  wordt 
voorgesteld naast onbetaalde arbeid ook het herstel 
van schade (met name: deelname aan Halt-projecten) 
en het volgen van een leerproject te kunnen 
uitspreken. De woordkeuze frappeert. Het woord 
`opleggen' wordt niet gebruikt. Waarschijnlijk omdat 
het minder goed past bij het beslissen omtrent derge-
lijke verplichtingen. Hiermee is al gekenschetst wat 
Van der Landen (1992, P.  374) omschrijft als een 
`driesporenstelser. Geen straf of maatregel maar een 
alternatieve sanctie. 

In het toekomstige jeugdstrafrecht zal de koppeling 
met een andere straf ook worden losgelaten. Het 
voorgestelde artikel 77h, lid 2 Sr. maakt het mogelijk 
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een alternatieve straf op te leggen zonder dat de 
rechter wordt verplicht aan te geven voor welke 
hoofdstraf de sanctie het alternatief is (Van der 
Landen, p. 371). In het jeugdstrafrecht krijgt de alter-
natieve sanctie ondanks de naamgeving dan ook een 
zelfstandig karakter en wordt aangemerkt als een straf 
sui generis. 7  

Van der Landen wanhoopt hierover ongetwijfeld. 
Hij hecht sterk aan het zuiver hanteren van de 
begrippen straf en maatregel. De rechtspraktijk 
bekommert zich evenwel nauwelijks of niet om de 
typering van een bepaalde strafrechtelijke reactie als 
een straf of als een maatregel. En ook de wetgever — 
Van der Landen toont dit overtuigend aan — maakt 
driftig gebruik van gelegenheidsargumenten bij het 
voorstellen en het in het bestaande kader plaatsen van 
nieuwe sancties. 

Met Van der Landen onderschrijf ik dat het onder-
scheid tussen straf en maatregel wezenlijk is voor de 
legitimatie van de sanctie. Hij onderkent acht dogma-
tische verschillen tussen straf en maatregel (Van der 
Landen, pp. 4 e.v.). In de kern komen de verschillen 
erop neer dat de relatie tussen delict en straf aanzien-
lijker hechter is dan die tussen delict en maatregel. De 
mate van straf wordt begrensd en gerechtvaardigd 
door het strafbare feit, terwiji bij voorbeeld de gevaar-
lijkheid van daad of dader bij de maatregel de meetlat 
vormt. Dit geldt a fortiori voor de maatregel van 
terbeschikkingstelling. 

Ook bij nieuwe strafrechtelijke mogelijkheden zoals 
de schadevergoedingsmaatregel en de uitbreiding van 
de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijke 
verkregen voordeel (Plukze) staat niet zozeer de 
verhouding tussen daad en dader als wel die tussen de 
daad en de gevolgen daarvan (de veroorzaakte schade 
en het genoten voordeel) voorop. Deze sancties zijn 
dan ook terecht als maatregel gekwalificeerd.s 

Ook toekomstige nieuwe sancties dienen telkens te 
worden geplaatst in de sleutel van straf of maatregel. 
Het belangrijkste onderscheidende criterium is dat 
naarmate de sanctie door aard en omvang meer wordt 
bepaald door buiten het strafbare feit gelegen 
factoren, er sprake is van een maatregel. De band met 
het delict mag echter noch door de aard van de 
maatregel noch door de duur ervan worden doorge-
sneden. Reacties die in een verder verband staan tot 
het delict en waarvoor het delict slechts de aanleiding 
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heeft gevormd, vallen buiten het strafrechtelijk 
sanctiepakket. Wel kan justitie hiermee rekening 
houden door terug te treden ten gunste van een 
andere wijze van interventie, of door haar eigen 
optreden uit te stellen. Hierbij valt aan velerlei 
vormen van behandeling van de justitiabele te denken, 
maar ook aan het nemen van praktische maatregelen 
zoals het verschaffen van werk of huisvesting en het 
volgen van een opleiding. 

De conclusie van het voorgaande is dat aan drie 
sporen geen behoefte bestaat. Het begrip `alternatieve 
sanctie' is geen derde spoor, maar krijgt relief in 
relatie tot de straf of maatregel waarvoor de sanctie 
een alternatief is. Elk nieuw alternatief moet dan ook 
op dezelfde wijze worden gerubriceerd als de reeds 
bestaande sancties. 

Afschaffing verplicht aanbod en instemmingsvereiste 

Op de studiedag van het maandblad Proces van 
18 december 1992 typeerde een van de inleiders de 
huidige ontwikkelingen in de strafrechtspleging als een 
`sanctierage' en bracht hiermee een actueel gevaar 
onder woorden. De punitieve creativiteit kent geen 
grenzen, zolang de betrokkene maar instemt met het 
verrichten van welke activiteit dan ook. Het kan 
hierbij evenwel gaan om ingrijpende bezigheden: bij 
voorbeeld het in het kader van de straf volgen van een 
opleiding tot medewerker op een booreiland. Dit 
betreft het tot nu toe succesvolle Roustabout-project, 
georganiseerd vanuit het Huis van Bewaring de 
Havenstraat te Amsterdam. Ook kan betrokkene tot 
medewerking worden bewogen aan ingrijpende activi-
teiten, zoals een incest-dader-project. 

Bij die vrijwilligheid zijn kanttekeningen te plaatsen. 
De regelmatige bezoeker van rechtszittingen zal het 
opvallen dat het wettelijk voorschrift dat de verdachte 
een aanbod tot onbetaalde arbeid doet (art. 22c Sr.) 
en met de oplegging ervan instemt (art. 22d, lid 4 Sr.) 
soms vorm krijgt doordat de politierechter, hierbij 
driftig gesouffieerd door een raadsman en/of officier 
van justitie, als aangever voor de verdachte optreedt. 

Op een vraag van de rechter of hij wel eens van 
dienstverlening heeft gehoord, antwoordt de verdachte 
dat hij inderdaad vlak voor de zitting met z'n 
advocaat het erover heeft gehad dat hij ook voor niets 
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kon gaan werken en dat hij daar wel wat voor vocit. 
Hij voegt hieraan soms rcstricties toe, die crop 
neerkomen dat het project op zijn activiteitenpro-
gramma en gezondheidssituatie moet zijn afgestemd. 
De griffier noteert vervolgens met droge ogen dat de 
verdachte ter terechtzitting een aanbod tot het 
verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte 
heeft gedttan. De argeloze toeschouwer, en soms — 
veel pijnlijker — het slachtoffer dat als beledigde partij 
aanwezig is, begrijpen niets van dit gebeuren. 

Het opvoeren van deze sketch is onnodig (zie ook 
Van Veen, 1993). Het brengt rechter en officier ten 
onrechte in ecn in dubbel opzicht afhankelijke positie 
van de verdachte. Van hem moet het initiatief komen 
en ten aanzien van de strafoplegging komt hem een 
vetorecht toe. Het is ook om andere reden onjuist om 
slechts de medewerking van de verdachte als ijkpunt 
voor de legitimatie van de sanctie te nemcn. Het ligt 
voor de hand dat bij sancties die een inspanning van 
de verdachte vragen zijn bereidheid tot medewerking 
van belang is. Deze behoeft echter Met doorslag-
gevend te zijn. De maatregel van terbeschikking-
Melling met verpleging is gericht op behandeling; toch 
zijn er weinig verdachten die instemmen met de 
oplegging ervan. Het is de ervaring dat de motivatie 
voor deelname aan de behandeling kan worden gesti-
muleerd en zelfs enigermate opgedrongen door het 
verblijf van de veroordeelde in het socio-therapeutisch 
klimaat dat een kenmerk is van de tbs-inrichtingen. 

Instemming kan ook onder druk van de terecht-
zitting worden gegeven, zonder dat hierachter enige 
oprechte betrokkenheid van de justitiabele schuil gaat. 
Oat kan en mag ook eigenlijk niet worden verwacht. 
De mate van vrijwillighcid in een dwangsituatie is nu 
eenmaal beperkt. Het is mijns inziens een zuiverder 
scenario dat de rechter, alvorens tot oplegging over te 
gaan, zich zelfstandig een oordeel vormt over de mate 
van geschiktheid van deze betrokkene voor deze 
sanctic. Vanzelfsprekend zal de bereidheid van de 
betrokkenc hiervoor een belangrijk en soms zelfs 
constitutief element vormen. 

Dit betekent dat in elk geval het huidige constitu-
tieve vereiste van het doen van een aanbod kan 
worden geschrapt. Moeilijker ligt het met de wettclijke 
eis van instemming van de verdachte. Het verdraagt 
zich niet met het karakter van straf dat de betrokkene 
zich met de oplegging ervan akkoord verklaart. Dit is 

68 	Justitiele Verkenningen, jrg. 19, nr. 9. 1993 



immers totaal jets anders dan wanneer veroordeelden 
zeggen hun straf te aanvaarden en hiervan blijk geven 
door bij voorbeeld afstand te doen van hoger beroep. 
De gewraakte wetsartikelen zijn echter ingevoerd om 
het verdragsrechtelijke verbod van dwangarbeid te 
ontgaan. 9  1k kan mij voorstellen dat een formulering 
waarbij de rechter zich vergewist van de bereidheid en 
geschiktheid van de betrokkene voor dienstverlening 
verdragsrechtelijk aanvaardbaar is en de rechter niet 
in de positie brengt dat hij de zegen van de verdachte 
over de komende straf behoeft af te smeken. 

De maatvoering van nieuwe sancties 

Voor wat betreft de omvang van het nieuwe en 
toekomstige sanctie-arsenaal is een vergelijking met de 
tbs zinvol. De duur van deze maatregel is een van de 
belangrijke kwesties geweest bij de totstandkoming 
van de huidige regeling van de oplegging en 
verlenging van de tbs met verpleging. Cruciaal is dat 
de lengte van de maatregel gerelateerd wordt aan de 
ernst van het delict. De duur van de tbs markeert 
weliswaar niet de mate van persoonlijke verantwoor-
delijkheid van de dader, maar staat toch op een wijze 
die vergelijkbaar is met de mate van schuld tot de 
hoogte van de straf, in relatie tot het delict. Dus 
zullen de oplegging en de duur van deze ingrijpende 
maatregel in een redelijke verhouding moeten staan 
tot de ernst van het gepleegde 

Deze relatie kan worden bewaakt door het in proce-
dures vastleggen van toetsingsmomenten of door te 
voorzien in een andere wijze van controle op de 
voortzetting van de tenuitvoerlegging. Bij de tbs is 
door de wettelijk voorgeschreven wijze van verlenging 
van de maatregel een regelmatig ijkpunt voor de 
legitimatie van het voortduren van de maatregel 
ingebouwd. Dit geldt zowel voor de behandelaars als 
voor de rechterlijke macht. De behandelaars dienen 
zich tijdig over de noodzaak van verlenging te 
bezinnen en hieromtrent te adviseren. De rechter moet 
in elk geval om de twee jaar een beslissing nemen over 
het voortduren van de maatregel. 

Ook bij de codificatie van de dienstverlening als 
sanctie is de meetlat een bron van discussie geweest. 
De wetgever heeft een keuze gemaakt: zes maanden 
gevangenisstraf tegenover maximaal 240 uur dienst- 
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verlening. De rechterlijke macht is deze straf vrijwel 
lineair gaan toepassen." De maat blijft in discussie. 
De Overleg- en Adviescommissie Alternatieve Sancties 
(OCAS) heeft in het rapport Alternatieve saneties, 
sancties met het oog op de toekomst, voorgesteld een 
straf van vrijheidsbeperking in te voeren ter 
vervanging van een vrijheidsbenemende straf van 
maximaal 24 maanden. 12  In het regeringsstandpunt is 
dit voorstel niet overgenomen.'' 

De proportionaliteit dient als een overkoepelende 
regulering te gelden voor elk strafrechtelijk ingrijpen, 
of het ntrgaat om de oplegging van een straf of van 
een maatregel. Bij het loslaten van dit regulerend 
beginsel verdwijnt het delict uit beeld en dient de 
legitimatie voor het ingrijpen elders te worden 
gezocht, bij voorbeeld in het gevaar voor de volksge-
zondheid of voor de veiligheid in het verkeer. 
Concreet denk ik hierbij aan toepassing van dwang-
maatregelen uit de — binnenkort in werking tredende — 
Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische zieken-
huizen (BOPZ) na beeindiging van de tbs, zonder dat 
de aan de oplegging daarvan ten grondslag liggende 
geestelijke stoornis voldoende is genezen." Op 
hetzelfde terrein is — in de Now tbs, een bijzondere 
maatregen' — de aanbeveling gedaan, dat justitie 
doorstroming bevordert naar vervolgvoorzieningen in 
de geestelijke gezondheidszorg, zoals vormen van 
beschermd wonen. 

Bij de verkeersveiligheid valt te denken aan de 
rechterlijke ontzegging van de bevoegdheid motorrij-
tuigen te besturen, die wordt gecompleteerd door de 
bevoegdheid van de administratie om het rijbewijs 
ongeldig te verklaren wegens gebleken ongeschiktheid 
van de bezitteri° Een delict kan de aanleiding vormen 
voor eon onderzoek naar de rijvaardigheid maar staat 
hiermee overigens niet in een causale en dus ook niet 
proportionele relatie. 

Uit deze voorbeelden blijkt dat het optreden door 
de rechterlijke macht dan wel de administratie in 
elkaars verlengde kan liggen. De overheid heeft echter 
doorgaans een zorgverplichting, zoals die voor de 
verkeersvciligheid of de (geestelijke) gezondheidszorg, 
die verder gaat dan het kader van de rechtspleging 
waarbinnen de rechter opereert. Dat van het one naar 
het andere systeem wordt overgestapt, kan to maken 
hebben met het ingrijpende of langduriger karakter 
van de reactie, maar ook met de beschikbaarheid van 

70 	Justitiole Verkenningen, jrg. 19, nr. 9, 1993 



de vereiste voorzieningen. Zo beschikt justitie nu 
eenmaal niet of niet in voldoende mate over projecten 
in het kader van beschermd wonen. 

Executie: niet exclusief een taak van justitie 

Uit het voorgaande blijkt al dat justitie niet gedqui-
peerd — noch gelegitimeerd — is om allerlei vormen 
van interventie naar aanleiding van een strafbaar feit 
zelf te realiseren. De tenuitvoerlegging van de tbs is 
een voorbeeld van de wijze waarop justitie zaken niet 
alleen in eigen beheer oplost, maar hiertoe aansluiting 
zoekt bij andere maatschappelijke segmenten, in casu 
de geestelijke gezondheidzorg. In de studie van Van 
der Landen (1992) wordt het voordeel van de wissel-
werking tussen justitie en andere sectoren te weinig 
onderkend. Die hangt samen met een sanctiestelsel dat 
verder reikt dan de oplegging van gevangenisstraf of 
geldboete. Andere disciplines doen hiermee hun intree 
in het veld van justitie en omgekeerd. De forensische 
psychiatrie en psychologie zijn voorbeelden hiervan. 
Zo maken forensisch psychiatrische klinieken (FPK's) 
deel uit van algemene psychiatrische inrichtingen. Tot 
nu toe betreft dit met name de FPK die behoort bij de 
Grote Beek te Eindhoven. Nog twee van dergelijke 
institutionele combinaties zijn aangekondigd.'' 

Het reageren op en naar aanleiding van strafbare 
feiten is door deze wisselwerking niet meer exclusief 
aan justitie voorbehouden. Dit is om verschillende 
redenen een goede ontwikkeling. Op deze wijze wordt 
immers adequaat gebruik gemaakt van expertise en 
voorzieningen buiten het justitiele circuit. Het stigma-
tiserend effect voor gebruikers van voorzieningen die 
niet exclusief justitieel zijn, zoals de gevangenis, is 
doorgaans minder groot. Voorts is criminaliteit niet 
alleen een politieel en justitieel probleem. Crimineel 
gedrag is vaak een — ontoelaatbare — wijze van uiten 
van of omgaan met problemen. Het reageren hierop 
dient dan ook niet alleen vanuit de strafrechtelijke 
invalshoek, maar bij voorkeur vanuit bredere 
maatschappelijke kaders te geschieden. 

Bij het optreden uit naam van justitie mag echter 
niet uit het oog worden verloren dat het strafbare feit 
de aanleiding is voor het optreden en hiervoor niet 
alleen de maat bepaalt, maar ook grenzen stelt aan de 
inhoud ervan. De afgrenzing van de inhoud verdient 
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aandacht, waarbij de tbs wederom als referentiekader 
kan fungeren. 

Resocialisatie: geen straf of maatregel 

Het resocialisatiebeginsel van artikel 26 Beginselen-
wet Gevangeniswezen beheerst in feite het volledige 
terrein van de toepassing van sancties. Het gevange-
niswezen gelooft wel steeds minder in de mogelijk-
heden hiervan. Daarvoor brengt de opsluiting als 
zodanig al vaak te veel schade toe.'" Toch worden ook 
binnen het gevangeniswezen initiatieven ontplooid om 
gedetineerden uitzicht en concrete mogelijkheden te 
bieden op een beter bestaan na de bajes. Te denken 
valt aan werkgelegenheidsprojecten, zoals Roustabout 
en Retour Helmond, alsmede diverse vormen van 
scholing tijdens de detentie. Het ondergaan van een 
gevangenisstraf zonder meer maakt van iemand 
immers geen beter mens. Daarom dient artikel 26 te 
worden beschouwd als een permanente taakopdracht, 
die dan ook is terug te vinden in het ontwerp van de 
Penitentiaire Beginselenwet, ter vervanging van de 
Beginselenwet Gevangeniswezen. Ook in de 
Beginselenwet Verpleging Terbeschikkinggestelden die 
in oktober 1993 bij de Tweede Kamer is ingediend, is 
deze opdracht als een van de doelstellingen van de 
tenuitvoerlegging van de tbs opgenomen. 

Maar ook de toepassing van alternatieve sancties 
wordt sterk beinvloed door dit toekomstgericht 
denken. In het bijzonder deze sancties worden 
geplaatst in de sleutel van de verbetering van de 
positie van de betrokkene en, in het verlengde 
daarvan, van het beperken van de maatschappelijke 
schade die zijn gedrag heeft veroorzaakt. 

Resocialisatie is echter niet op elke wijze en tot elke 
prijs een geoorloofde doelstelling voor de toepassing 
van sancties. Justitie en alien die in het kader daarvan 
werkzaam zijn, dienen grenzen te stellen aan hun 
optreden. Dit kan door zich telkens weer rekenschap 
te geven van de legitimatie van dwang en drang die 
wordt uitgeoefend bij de oplegging en tenuitvoer-
legging van — telkens weer — nieuwe sancties. Deze 
legitimatie dient zowel de duur als de aard van de 
sanctie te betreffen. Op de relatie duur en delict ging 
ik hierboven al in. 

De legitimatie van een sanctie naar haar aard is 
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moeilijker. Het uitgangspunt is dat een sanctie slechts 
gelegitimeerd is voor zover er een relatie is met het 
delict naar aanleiding waarvan strafrechtelijk wordt 
opgetreden. Bij tbs is het verband duidelijk. Deze 
maatregel biedt het kader om de geestelijke stoornis 
die in verband met het delict staat te behandelen. 
Zowel artikel 37 als artikel 37a Sr. vereist een verband 
tussen het delict en deze stoornis. 

Evenzo als een geestelijke stoornis kunnen evenwel 
een gebrek aan sociale vaardigheden, onvoldoende 
scholing, slechte behuizing, geen of onbevredigend 
werk of een verstoorde relatie en meestal een combi-
natie van deze factoren, de voedings-bodem zijn van 
crimineel gedrag. Verbetering in deze factoren kan dus 
recidive-voorkomend werken. In de klassiekere visie 
op de strafrechtspleging strafte de rechter en werd het 
bieden van hulp en steun hierbij als een taak van de 
reclassering beschouwd. De huidige sanctie-rage kan 
niet alleen leiden tot mateloosheid, maar ook tot een 
onbeheersbare overschrijding van de grenzen van het 
justitie-territorium. Resocialisatie wordt de straf. 

Een grens is al gegeven. Het vereiste van proportio-
naliteit maak de sanctie in elk geval in duur begrensd. 
De inhoud laat zich moeilijker afperken. Bij tbs is een 
poging gedaan. 

Drie dimensies bepalen de vormgeving van deze 
maatreger: beveiliging van de maatschappij, behan-
deling van de verpleegde en bescherming van diens 
rechtspositie. Elke beslissing aangaande de tbs dient 
in het kader hiervan te worden genomen. De eerste 
twee zijn te herleiden tot de aard van de maatregel: 
behandeling van een geestelijke stoornis die verband 
houdt met een delict om het publieke gevaar hiervan 
te beperken. De derde dimensie valt aan elke sanctie 
te onderkennen. 

Ook de huidige praktijk van alternatieve sancties 
met de onbedwingbare behoefte aan gevarieerder en 
gerichter reactie op crimineel gedrag heeft behoefte 
aan toetsingskaders. Een eenduidig antwoord op de 
vraag wat kan en wat mag als sanctie is niet te geven. 
De door de OCAS voorgestelde omschrijving van een 
straf van vrijheidsbeperking is te onbepaald. Het geeft 
geen normstelling aan. De inhoud die hieraan mag 
worden gegeven dient te worden bezien in relatie met 
het delict. Dit zelfde geldt voor het begrip `taakstrar, 
dat thans in zwang lijkt te komen. Hieronder kan een 
veelheid van maatregelen, opdrachten, taken en 
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verplichtingen worden gerubriceerd. GesteId al dat de 
maat van dergelijke sancties geen probleem oplevert, 
althans dat daarover overeenstemming valt te 
bereiken, dan nog is het de vraag of de aard van de 
voorgenomen reactie zich als sanctie laat kwalificeren. 

Een vergelijkbare discussie is uitvoerig gevoerd bij 
de totstandkoming van de dienstver1ening. Deze 
kwestie werd als een principiele zaak ervaren en in 
deze constatering is de discussie (te) lang blijven 
steken. Niet de inhoud, maar de vorm beheerste het 
debat." Met alternatieve vormen van afdoen was nog 
weinig ervaring opgedaan. Thans is het strafrechtelijk 
klimaat anders. De nood in het gevangeniswezen, de 
financiele prikkels vanuit de permanente noodzaak tot 
bezuiniging, de herbezinning op de klassieke reclasse-
ringstaken, de ongebreidelde groei van de jeugdcrimi-
naliteit gecombineerd met een toename van versla-
vingsproblemen en het 'no nonsense-klimaat' zijn er in 
meerdere of mindere mate de oorzaak van dat de 
doeners de denkers over alternatieven voorbij rennen. 

Het gevaar van een meer pragmatische benadering 
is evenwel dat de verhouding tussen delict en sanctie 
dreigt zoek te raken. Het volgen door een jeugdige 
van een kwartaalcursus is zeer zeker een nuttige 
bezigheid en kan ook leiden tot oplossing van het 
probleem dat geleid heeft tot het delict. Maar een 
directe causaliteit tussen het delict en deze sanctie 
ontbreekt. Anders is het met een Halt-project, indien 
hiermee wordt beoogd door middel van gerichte actie 
tegen bepaald strafbaar gedrag op le treden. Met 
name het herstel van schade of het anderszins 
aangaan van een confrontatie van de dader met zijn 
daad kunnen als sanctie gerechtvaardigd zijn, omdat 
zij in directe relatie staan tot het delict. 

Hiervan is sprake bij de veroordeling door de 
rechtbank in Singapore van twee mannen tot het 
opruimen van vuil. Zij werden veroordeeld omdat een 
van hen een lege doos op een grasveld wierp en een 
ander een brandende sigaret in een park. Het vonnis 
vloeit voort — aldus NRC Handelsblad van 6 januari 
1993 — uit een nieuwe wet die vervuilers verplicht 
openbare schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. 
De relatie bestaat ook bij de nieuwe maatregel van 
schadevergoeding die op 1 april 1993 (gefaseerd) in 
werking is getreden. Een incest-dader-cursus staat in 
genoegzame relatie tot het delict, evenals een alcohol- 
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verkeerscursus voor overtreders van artikel 26 
Wegenverkeerswet. 

Over de grens gaat echter de uitbreiding van het 
door de Amsterdamse gemeentepolitie met veel 
enthousiasme en creativiteit in gang gezette jongeren-
project. Jeugdigen, voornamelijk van Marokkaanse 
afkomst, die in een winkelcentrum veel overlast 
veroorzaken, worden onder supervisie van de politie 
aangesteld ter handhaving van de openbare orde. Zij 
worden gestoken in een bodywarmer met als in het 
oog springende tekst 'Beware, watch out' en voorzien 
van een portofoon voor de verbinding met de politie. 
Deze wijze van reageren van de politie blijkt succes te 
hebben en aan te slaan. 2 ' Tot zover is nog geen grens 
overschreden. Van een directe relatie tussen het 
storende gedrag en de gekozen oplossing is sprake. 

De politie gaat echter verder en neemt de sociale 
controle op het gedrag van de jongere over van school 
en ouders. Zo houdt zij toezicht op het schoolgedrag, 
de resultaten hiervan en grijpt zij in bij spijbelen. 
Natuurlijk is de ledigheid en het niet structureren van 
tijd en toekomst een van de problemen waarmee de 
jongeren kampen. De politie treedt echter buiten haar 
kader, waaraan zij de legitimatie van haar optreden 
ontleent, indien zij zich ingrijpend met de opvoeding 
en het onderricht van de jongeren bemoeit. Deze taak 
moet worden overgedragen aan de met hulpverlening 
belaste instanties, hoezeer die het wellicht ook — in de 
ogen van de politie — hebben laten afweten. Politie en 
justitie kunnen hierbij hoogstens een bemiddelende rol 
vervullen. 

Rechtsbescherming 

Bij de tenuitvoerlegging van elke straf of maatregel 
is rechtsbescherming geboden. De mate waarin hierin 
wordt voorzien hangt natuurlijk samen met het meer 
of minder ingrijpende karakter van de sanctie. Het is 
overigens opvallend dat de wetgever voor de naar hun 
aard minder ingrijpende vermogenssancties eerder 
verzetsprocedures in het leven riep dan voor de 
vrijheidsbenemende straffen en maatregelen. 

Naarmate het sanctiepakket gevarieerder wordt, 
klinkt de roep om de komst van een executierechter 
luider (Kelk, 1992). Ook binnen het gevangeniswezen 
wordt deze discussie gevoerd. In het rapport van de 
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werkgroep Extramurale executiemodaliteiten (EEM) 
en regionalisering" wordt uitdrukkelijk aandacht 
besteed akin de rechtspositie van de deelnemer hieraan. 
Een EEM is een project dat in het kader van de 
detentiefasering worth opgezet. Het stelt de deelnemer 
in staat tegen het einde van de dctentie aan een activi-
teitenprogramma deel te nemen. Hij verblijft dan niet 
langer in de penitentiaire inrichting. De vrijheidsbe-
neming wordt vervangen door de verplichting in het 
kader van de straf tot deelname aan een dergelijk 
programma. In het ontwerp van de Pcnitentiaire 
Beginselenwet is voor een dergelijke vorm van deten-
tiefasering een uitdrukkelijke wettelijke basis 
geschapen. Artikel 4 maakt in het kader van de 
tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming deelname 
mogelijk aan een `penitentiair programma'. De 
inhoud en vorm zijn (nog) opengelaten. 

Op drie momenten voorziet de werkgroep in het 
waarborgen van de rechtspositie van de justitiabele: 
— bij plaatsing in een dergelijk project; 
— bij conflicten tijdens de deelname aan een project; 
— bij overplaatsing uit een EEM. (a.w. pp. 22-23) 

Geplaatst in het onderscheid in- en externe rechts-
positie betreffen de eerste en derde situatie de externe 
en de tweede de interne rechtspositie. Dit onderscheid 
is van belang omdat de wijze waarop aan rechtsbe-
scherming vorm wordt gegeven, kan varieren al naar 
gelang het gaat om beslissingen omtrent de tenuit-
voerlegging, dan wel conflicten die zich tijdens de 
executie voordoen. 

Ook de tbs-sector kent dergelijke onderscheidingen. 
Over de oplegging en verlenging van de maatregel 
beslist de commune strafrechter. Interne geschillen 
komen bij de beklag- en beroepscommissie terecht. 
Het tbs-veld kent hiermee de meest uitgewerkte vorm 
van rechterlijke controle op de tenuitvoerlegging. Dit 
systeem gaat verder dan het gevangeniswezen. Indien 
eenmaal onvoorwaardelijkc gevangenisstraf is 
opgelegd, wordt de commune strafrechter immers niet 
mcer bij de executie hiervan betrokken. 

Wel wordt de strafrechter betrokken bij andere 
executiegeschillen. Zo client hij te beslissen omtrent: 
— opschorting van de tenuitvoerlegging van een 
vrijheidsbenemende straf of maatregel wegens krank-
zinnigheid van de vcroordeelde (artikel 562 Sv.); 
— verzet van de veroordeelde of van een derde tegen 
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het verhaal met of zonder dwangbevel van geldboete 
op goederen (resp. artikelen 575 en 576 Sv.); 
— executiegeschillen omtrent de maatregel van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel (artikelen 577 en 
578 Sv.); 
— vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaarde-
lijke straf in een onvoorwaardelijke (artikel 14g Sr.); 
— vordering tot uit- of afstel van de vervroegde invrij-
heidstelling (artikel 15a Sr.); 
— verzoeken om schadevergoeding in verband met 
voorlopige hechtenis en proceskosten (artikel 89, resp. 
de artikelen 591 en 591a Sv.); 
— verzoeken tot schorsing van de voorlopige hechtenis 
(artikel 80 e.v. Sv.). 

Uit de voorgaande niet uitputtende opsomming 
blijkt dat de executierechter in het Nederlandse straf-
rechtssysteem allang bestaat. Er is evenwel niet op 
gestructureerde en systematische wijze vorm aan 
gegeven. De noodzaak van rechtsbescherming bij 
ingrijpende beslissingen is evenwel telkens door de 
wetgever onderkend en beantwoord met het in het 
leven roepen van — weer — een nieuwe rechtsgang. Dit 
heeft geleid tot de hiervoor getoonde lappendeken van 
rechtsbescherming. Ook in het kader van de in gang 
zijnde herziening van de rechterlijke organisatie 
verdient dit verbrokkelde resultaat uniformering 
vanuit een eenduidige visie op de taak van de rechter 
bij de tenuitvoerlegging van de bestaande en nog te 
on twikkelen sancties. 

Bij het vormgeven aan nieuwe sancties verplichten 
ook de door Nederland aanvaarde European rules on 
community sanctions and measures tot het voorzien in 
rechtsbescherming aan de gestrafte zowel ten aanzien 
van diens externe" als interne rechtspositie." Over de 
rechtspositie van de dienstverlener is binnenkort een 
advies van de OCAS te verwachten. 

Noten 

' Zie voor Nederland met name 
de discussie op het congres 
Rechtsomlegging van de 
Coornhert-Liga van 1979 en de 
gelijknamige congresbundel, 
Utrecht 1980. 
Wet van 31 maart 1986, S. 153. 

Rapport van de heroverwegings-
werkgroep subsidies D&J (directie 
delinquentenzorg en jeugdinrich-
tingen van het ministerie van 
Justitie) — ongedateerd — pp. 28 
e.v. 

Het totaal aantal jaarlijks 
opgelegde dienstverleningen is 
tussen 1981 en 1992 toegenomen 
van 213 tot 8585 (ontleend aan de 
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toelichting op de justitiebegroting 
over 1993). 

Zie voor een overzicht van de 
literatuur onder deze aanduiding 
over het Nederlandse model van 
de Community Service Order het — 
ongedateerde — interimrapport 
Dienstverlening van de 
Commissie Alternatieve strafrech-
telijke sancties, hoofdstuk 3. 

Kamerstukken 11, 1989/90, 21 
327. 

' Zie de Memorie van Antwoord, 
Kamerstukken II, 1991/92, 21 
327, nr. 6, onderdeel 6.7. (p. 23): 
'Alternatieve sancties zijn dus een 
hoofdstraf, noch een bijkomende 
strati Verder blijft door de 
aanduiding `sancties' onbestemd 
of het gaat om een straf of een 
maatregel. Beide aspecten zijn 
immers onontmengbaar aanwezig. 
Zij onttrekken aldus zich aan 
verdere categorisering, op welke 
grond zij ook als een sanctie sui 
generis zouden kunnen worden 
aangeduid.' 

Zie Van der Landen (1992) voor 
wat betreft de schadevergoedings-
maatregel pp. 346-353 en voor 
wat betreft Plukze pp. 336-345. 

Artikel 4, lid 2 EVRM. 
Aldus de samenvatting van de 

standpunten tijdens de parlcmen-
taire behandeling gegeven door 

Hofstee, Thr en ths, disser-
tatie, Arnhem, Gouda Quint, 
1987, p. 438. 
" Door de vergadering van de 
procureurs-generaal is op 24 juni 
1992 een nieuwe berekeningsme-
thode vastgesteld. 
12  Rapport van februari 1991, 
p. 52. 

Brief van de staatssecretaris van 
Justitie aan de Tweede Kamer 
van 5 maart 1992 (Kamerstukken 
II, 1991/92, 22 5346, I). 

Terecht heeft de Commissie tbs 
en Sanctietoepassing Geestelijk 
Gestoorde Delinquenten, naar 
haar voorzitter genoemd de 
commissie Fokkens, in haar 
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eindrapport Saneties op meat dan 
ook voorgesteld de combinatie 
van de last tot plaatsing in een 
psychiatrisch ziekenhuis en terbe-
schikkingstelling ingevolge artikel 
37, eerste lid Sr. te schrappen. 
15  Kamerstukken II, 1991/92, 22 
329, nr. 1-2, p. 14. 

Vergelijk de artikelen 39 en 18 
e.v. van de Wegenverkeerswet. 

Nota Ths een hijzondere 
tnaatregel, zie noot 18, p. 24 en de 
daarbij behorende referentienota 

P. 9 . 
IS Zie de doelstellingen die zijn 
geformuleerd in de Note Teak en 
Toekomst van het Nederlandse 
gevangeniswezen, Kamerstukken 
II, 1981/82, 17 539, nrs. 1-2, 
hoofdstuk II. 

Ontleend aan de in noot 18 
genoemde nota, p. 9. 
2"  Zie met name het — ongeda-
teerde — interimrapport 
Dienstverlening van de Commissie 
diernatieve strafrechtelijke 
sancties, waarin het Hulsman- en 
het G.E. Mulder-model werden 
gepresenteerd. 

Zie voor een beschrijving van 
het project: 'Heel gewone jongens 
dus', Algemeen Politieblad van 26 
juni 1993, pp. 15. e.v. 
" Uitgebracht aan de stuurgroep 
Herziening differentiatiestelsel 
gevangeniswezen in oktober 1991. 
" Deze regels zijn op 19 oktober 
1992 aanvaard door het Comite 
van Ministers van de Raad van 

Europa. Zo luidt artikel 12: 'the 
decision to impose or revoke a 
community sanction or pretrial 
measure shall be taken by a 
judicial authority'. 
" Artikel 15 luidt: 'A complaints 
procedure shall be available to an 
offender who wishes to complain 
against a decision concerning the 
implementation made by the 
implementing authority, or the 
failure to make such a decision.' 
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Alternatieve sancties in 

plaats van en tijdens de 

detentie 

mr. J.P. Ba!kerns* 

Alternatieve sancties verwerven een steeds duide-
lijker plaats in ons wettelijk sanctiestelsel. In 1989 zijn 
de experimenten met de dienstverlening afgesloten met 
dc invoering van de nieuwe hoofdstraf van het 
verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte 
(Wet van 25 oktober 1989, Stb. 482, in werking 
getreden op I december 1989). In het onlangs door de 
Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel 21 327, in 
verband met de herziening van het strafrecht voor 
jeugdigen, wordt voorgesteld de rechter de 
mogelijkheid te geven de voor jcugdigen bestaande 
hoofdstraffen te vervangen door een alternatieve 
sanctie (art. 77h Sr.-ontwerp). 

Met het verschaffen en verbreden van deze wette-
lijke basis wordt overigens wel het bestaansrecht, 
maar nict de bestaanszekerheid van de alternatieve 
sancties gegeven. Of alternatieve straffen uitgevoerd 
kunnen worden, hangt immers niet af van de overheid 
maar van de samenleving. Daarom stelt de wet bij de 
dienstverlening oak de eis dat de rechter zich ervan 
moet vergewissen dat een geschikt project voorhanden 
is (art. 22b lid 2 Sr.). 

De groei van het aantal opgelegde en geexecuteerde 
alternatieve sancties laat zien dat de bereidheid om 
werken/leren in plaats van zitten en betalen mogelijk 
te maken, ruimschoots aanwezig is. Het beleid van de 
overheid is crop gericht, zoals uit de justitiebegroting 
voor 1994 blijkt, am in de periode tot 1996, mede om 
een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de 
capaciteitsproblemen in het gevangeniswezen, tc 
komen tot een verdergaande grad i van duizend alter-
natieve sancties per jaar. 

De wettelijke verankering van alternatieve sancties 

* De auteur is vice-president van het Gerechtshof te 
Arnhem. 
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vindt plaats bij die sancties die door de rechter ter 
zitting (en bij de minderjarigen ook door de officier 
van justitie) worden opgelegd. Niet alleen deze 
sancties, maar sinds het rapport Alternatieve sancties; 
sancties met het oog op de toekomst van de Overleg-
en Adviescommissie Alternatieve Sancties (OCAS) 
worden ook alternatieven voor vrijheidsbeneming die 
in het kader van de executie van de gevangenisstraf 
worden toegepast tot de alternatieve sancties 
gerekend. Deze vormen van tenuitvoerlegging van de 
vrijheidsstraf worden wel extramurale executiemodali-
teiten genoemd. 

In dit artikel zal ik eerst de huidige stand van zaken 
van de alternatieve sancties opmaken. Daarna worden 
de alternatieven voor gevangenisstraf met de gevange-
nisstraf zelf vergeleken. In het bijzonder wordt 
vervolgens aandacht besteed aan de ook wel tot de 
alternatieve sancties gerekende vormen van tenuit-
voerlegging van gevangenisstraf die neerkomen op 
vrijheidsbeperking. 

Van werkstraf naar taakstraf 

De alternatieve sancties zijn langs verschillende 
lijnen tot ontwikkeling gekomen. Voor de meerderja-
rigen is in het begin van de jaren zeventig de 
werkstraf geIntroduceerd naar het voorbeeld van de 
Engelse Community Service Order. Het aantal dienst-
verleningen is sterk gestegen maar, behoudens de 
introductie van de Alcohol Verkeer Cursus, heeft er 
de eerste jaren geen uitbreiding van het aantal 
mogelijke alternatieve sancties plaatsgevonden. 

Voor de minderjarigen is eveneens begonnen met de 
dienstverlening maar daarnaast zijn verschillende 
soorten leerprojecten ontwikkeld. De plicht tot 
werken wordt als straf gezien. Dat geldt in veel 
mindere mate voor 'de plicht tot leren'. De niet tot 
leedtoevoeging beperkte doelstelling van de jeugd-
sancties maakte de ontwikkeling van de leerprojecten 
voor minderjarigen mogelijk. 

In het begin van de jaren tachtig wordt bij de 
analyse van de wettelijke regeling van de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling in het rapport van de commissie 
Van Veen V.I., tenzij... geconcludeerd dat er van de 
bijzondere voorwaarde weinig is overgebleven. Deze 
voorwaarde wordt vrijwel niet meer opgelegd en als 
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de veroordeelde door de minister gebonden wordt aan 
gedragsvoorwaarden, dan leidt overtreding ervan 
slechts bij wijze van uitzondering tot schorsing of 
herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Dat beeld doet zich oak voor bij de voorwaardelijke 
veroordeling. 

In de loop van de jaren tachtig is de reclassering, 
die als eerste betrokken is bij de ontwikkeling van de 
bijzondere voorwaarden, een enigszins andere weg 
ingeslagen. In de plaats van de meer op de individuele 
hulpverlening gerichte bijzondere voorwaarden, waar 
de hulpverleningsrelatie tussen reclasseringswerker en 
client voorop stond, werden projecten ontwikkeld 
waaraan verdachten/veroordeelden kunnen deelnemen 
(bij voorbeeld het incest-dader-project, alcohol 
verkeer cursussen). Daarbij kan de reclassering zelf 
meer afstand nemen tot de concrete uitvoering van 
het hulpverleningsprogramma en met meer vrijheid 
rapporteren over het verloop ervan. Bij die ontwik-
keling heeft de OCAS aangesloten in het advies 
Alternatieve saneties; sancties met het oog op de 
toekomst. 

Met de combinatie van dergelijke projecten en reeds 
bestaande en te ontwikkelen alternatieve sancties 
zullen in de toekomst ook gevangenisstraffen van 
langere duur, van meer dan zes maanden (dat was de 
vraag die de commissie moest beantwoorden), 
vervangen kunnen worden door een vrijheidsbeper-
kende sanctie. Ms een streefpunt voor de verre 
toekomst deed de commissie daarbij het voorstel in 
het kader van de te ontwikkelen straf van vrijheidsbe-
perking de per veroordeelde te bepalen combinatie 
van sancties een wettelijke status te geven. 

De groei van de alternatieve sancties bestaat zowel 
bij meer- als minderjarigen thans derhalve niet alleen 
uit de toename van het aantal opleggingen, maar ook 
uit de uitbreiding van het aantal mogelijkheden. 
Bestond het aanbod aan alternatieve sancties in de 
beginjaren slechts uit de dienstverlening en de leerpro-
jecten, thans is er sprake van een zecr divers en rijk 
geschakeerd palet aan alternatieven (cursussen, 
projecten en trainingen) terwijI er nieuwe ontwikkeld 
gaan worden (arbeidstrainingsprojecten). De groei zit 
oak in de toepassing van deze sancties in het kader 
van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf. 

Officieel wordt voor al deze sancties sinds kort de 
overkoepelende term `taakstraffen' gebruikt. Daarmee 
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komt een (voorlopig?) einde aan de reeks van 
benamingen die de alternatieve sancties in hun nog 
betrekkelijk korte bestaan hebben gehad: werkstraf, 
dienstverlening, onbetaalde arbeid ten algemenen 
nutte en nu dus taakstraf. Wellicht is ook dit een 
benaming die geen tang leven zal zijn beschoren nu 
het begrip 	ook uit hulpverlening en behandeling 
kan bestaan en daardoor het woord taakstraf innerlijk 
tegenstrijdig kan zijn. 

Een taak als straf 

Zoals gezegd, wordt de verplichting vrije tijd in te 
leveren en in die tijd werkzaamheden te verrichten als 
een straf gezien. Bij het ontstaan van de werkstraf 
speelde zelfs de vraag of de dwang om te werken niet 
leidde tot dwangarbeid. Alleen als het werk vrijwillig 
wordt verricht, mag de werkstraf worden ondergaan. 
Daarom eist de wet dat de verdachte aanbiedt om te 
werken en, ten overvloede, instemt met de straf. 

Bij de leerprojecten is het strafkarakter niet zonder 
meer een gegeven. Voor minderjarigen ligt dit nog 
anders waar de strafoplegging niet slechts leedtoe-
voeging, maar ook opvoeding mag behelzen. Voor 
meerderjarigen is het echter problematischer om het 
deelnemen aan een dergelijk project te beschouwen als 
een straf. Bij een groot aantal door de reclassering 
ontwikkelde projecten is sprake van hulpverlening 
(cursus sociale vaardigheden) of zelfs behandeling 
(incest-dader-project). Dat de deelname eraan door de 
veroordeelde zelf als zeer belastend wordt ervaren, 
maakt die sanctie echter niet tot een straf. 

Het is in dezen relevant om aansluiting te zoeken bij 
de discussie over het doel van de vrijheidsstraf. 
Beneemt de vrijheidsstraf de veroordeelde uitsluitend 
het recht om te gaan en te staan waar hij wit of moet 
de kern van de vrijheidsstraf elders worden gezocht? 
In navolging van Van Veen ben ik van oordeel dat 
niet de vrijheidsbeneming op zichzelf, maar de gebon-
denheid van de veroordeelde aan een bepaald regiem 
het wezen van de vrijheidsstraf vormt. Dat maakt 
begrijpelijk waarom de minister in het kader van 
verloven aan de gedetineerde kan opleggen hoe hij 
zich dient te gedragen, waarom de vrijheidsstraf 
geexecuteerd kan worden in de vorm van dagdetentie 
waar de gedetineerde de nodige bewegingsvrijheid 
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wordt gelaten, maar wordt gebonden aan gedrags-
voorwaarden, en waarom met extramurale executie-
modaliteiten kan worden gewerkt. 

In het verlengde van de gehoudenheid van de 
gedetineerde om zich conform de regels van het 
regiem binnen en conform de verlofvoorwaarden 
buiten de inrichting te gedragen, om zich met andere 
woorden onder het gezag van de overheid te stencil, 
ligt de verplichting van de tot onbetaalde arbeid 
veroordeeide om zich te gedragen naar de aanwij-
zingen van de coordinator-dienstverlening/project-
leider gedurende zijn vrije tijd bij het verrichten van 
de dicnstverlening. Daarmee zijn de belangrijkste 
aspectcn van het strafkarakter van de straf van 
onbetaalde arbeid en de daarop lijkende alternatieve 
sancties gegeven. 

De inhoud van de verplichtingen die in het kader 
van de atternatievc sanctie opgeicgd kunnen worden, 
wordt bepaald door de doelstelling van de straf 
waarvoor dit alternatief in de plaats komt. Gelet op 
de resocialisatie-doelstelling voor de tenuitvoerlegging 
van de vrijheidsstraf (art. 26 Beginselenwet 
Gevangeniswezen) valt te verklaren dat hulpverle-
ningsaspecten, in bij voorbeeld het programma van 
een extramurale executicmodaliteit als de dagdetentie, 
een belangrijke plaats innemen. 

Extramurale executie 

Alternatieven voor vrijheidsbeneming bij de tenuit-
voerlegging van vrijheidsstraf houden in dat ondanks 
het feit dat de veroordeelde buiten de muren van de 
penitentiaire inrichting verblijft, de exccutie van de 
straf doorloopt. De wettelijke basis daarvoor is 
gegeven in art. 47 Beginselenwet Gevangeniswezen 
(BWG) dat veriof voor gedetincerden mogelijk maakt. 
In die bepaling wordt de minister de bevoegdhcid 
gegeven in bijzondere gevallen veriof te verlenen. 

De huidige praktijk laat zien dat in veel gevallen en 
meer structured l van de mogelijkheid gebruik wordt 
gemaakt verlof te verlenen. Dat die praktijk is 
ontstaan, behoeft geen verwondering te wekken en is 
niet in strijd met de wet te achten, nu uit de geschie-
denis van de totstandkorning van art. 47 BWG blijkt 
dat de wctgever experimenten met de tenuitvoer-
legging van de vrijheidsstraf mogelijk heeft willen 
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maken. Dat neemt anderzijds natuurlijk niet weg dat 
er voor dergelijke sterk van het normale beeld van de 
executie van gevangenisstraf afwijkende vormen van 
detentie een betere wettelijke basis denkbaar is dan 
het 'in bijzondere gevallen' verlenen van verlof. 

Aan dit bezwaar wordt tegemoet gekomen in het 
voorontwerp voor de opvolger van de huidige 
Beginselenwet Gevangeniswezen, de zogenaamde 
Penitentiaire Beginselenwet (PBW). Daar wordt de 
verlofregeling op de hoogte van de tijd gebracht (art. 
27 PBW-ontwerp), maar wordt tevens een aparte 
wettelijke basis geschapen voor extramurale executie-
modaliteiten met de introductie van het zogenaamde 
penitentiair programma. Daaronder moet worden 
verstaan, naar art. 4 van het ontwerp leert, `een 
samenstel van activiteiten waaraan wordt deelge-
nomen door personen in het kader van de tenuitvoer-
legging van de aan hen opgelegde vrijheidsstraf of 
vrijheidsbenemende maatregel en dat als zodanig door 
Onze Minister is erkend'. 

In de toelichting op het voorontwerp wordt gesteld 
dat deze omschrijving een veelheid aan activiteiten 
kan omvatten `waarbij te denken valt aan arbeidspro-
jecten, vorming en onderwijs en combinaties daarvan. 
De kern van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbe-
neming door middel van een penitentiair programma 
is de verplichting van de justitiabele die zich daartoe 
bereid heeft verklaard gedurende een vooraf vastge-
stelde periode aan bepaalde activiteiten deel te nemen' 
(toelichting p. 14). Die periode kan 'de duur 
gedurende welke de titel van de vrijheidsbeneming 
loopt niet te boven gaan' (toelichting p. 15). 

Sprekend over de relatie tussen alternatieve straffen 
en penitentiair programma wordt in de toelichting 
gezegd dat het gaat om 'twee in opzet verschillende 
varianten: een penitentiair programma maakt 
onderdeel uit van de tenuitvoerlegging van een 
vrijheidsstraf, een taakstraf komt daarvoor in de 
plaats' (toelichting p. 16). Dit verschil wordt ook 
zichtbaar bij de tot oplegging bevoegde autoriteit: de 
alternatieve sanctie wordt door de rechter opgelegd en 
bij minderjarigen ook door de officier van justitie, 
terwijl de met de executie van vrijheidsstraffen belaste 
administratie bepaalt wie aan een penitentiair 
programma mag deelnemen. De beide varianten zijn 
bovendien verder van elkaar te onderscheiden. De 
veroordeling tot het verrichten van bij voorbeeld 
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onbetaalde arbeid ten algemenen nutte leidt tot de 
verplichting voor de veroordeelde om de opdrachten 
van de coordinator- dienstverlening/projectleider op te 
volgen. Door die straf uit te voeren stelt de veroor-
deelde zich onder het gezag van de personen die deze 
straf begeleiden. De omvang van dat gezag is in 
tweeerlei opzicht beperkt. 

Slechts die opdrachten mogen worden gegeven die 
passen bij de door de rechter opgelegde sanctie. Zij 
zijn gebonden aan de voor de dienstverlening 
bepaalde uren. De dienstverlening behoeft niet te 
worden verricht binnen de tijdspanne die wordt 
gegeven door de vrijheidsstraf waarvoor de dienstver-
lening in de plaats komt. Voor het beoordelen van het 
slagen van de dienstverlening is het gedrag van de 
veroordeelde buiten de dienstverleningsuren in 
beginsel niet relevant. 

Voor het beantwoorden van de vraag of een dienst-
verlening geslaagd is, wordt gekeken naar het gedrag 
van de veroordeelde op de werkplek. De dienstver-
lener die 's nachts geverbaliseerd wordt wegens rijden 
onder invloed maar 's morgens weer in staat is om op 
het project te verschijnen en aldaar zijn werk naar 
behoren te verrichten, behoeft naar verwacht mag 
worden geen omzettingsvordering te vrezen. Dat ligt 
slechts anders als hij een strafbaar feit pleegt 
waarvoor voorarrest volgt waardoor hij niet op het 
project kan verschijnen. 

Bij de extramurale executie is er sprake van een 
meeromvattende bemoeienis van de overheid met het 
gedrag van de veroordeelde. De opdracht van de 
rechter om gevangenisstraf ten unvocr te leggen 
betekent dat de veroordeelde gedurende een door de 
rechter bepaald aantal uren onder het gezag van de 
overheid wordt gesteld. Wordt die straf als peniten-
tiair programma ondergaan dan kan dat niet 
betekenen dat dit gezag beperkt blijft tot de uren van 
de aanwezigheid op het penitentiaire programma. 

Het begaan van een strafbaar feit tijdens een 
weekend-verlof in het kader van de dagdetentie leidt 
in beginsel tot beeindiging van de dagdetentie en dus 
tot terugkeer naar de gesloten inrichting. De 
beperking van de duur van het penitentiair 
programma tot de dagen dat de titel van de vrijheids-
beneming loopt, betekent wel dat de voile dagen van 
de executie meetellen. Waar het penitentiair 
programma niet een vierentwintiguursprogramma is 
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maar slechts dagdelen beslaat (zie de dagdetentie die 
in de toelichting als voorbeeld wordt genoemd), zal 
dit programma steeds gecombineerd moeten worden 
met een verlofverlening waarbij gedragsvoorwaarden 
worden gesteld. Er is dan niet voldoende reden om 
het penitentiair programma wettelijk als een 
zelfstandige executievorm aan te merken. Er wordt 
meer aansluiting gevonden bij de realiteit van het 
voile dagen bestaande gezag van de overheid bij de 
executie van vrijheidsstraf door de deelname aan het 
penitentiair programma te zien als een van de 
voorwaarden die gelden bij verlofverlening uit de 
detentie. De wettelijke basis voor de extramurale 
executie dient verbeterd te worden door aanpassing 
van de verlofbepaling en niet door er een zelfstandige 
positie voor te scheppen. 

Terzijde kan in dit verband nog op het volgende 
worden gewezen. De extramurale executiemodaliteiten 
passen in het kader van de detentiefasering. Dit 
betekent dat slechts in de laatste fase van de detentie 
vrijheidsbeneming door vrijheidsbeperking kan 
worden vervangen. Dat de ruimte voor de admini-
stratie om de vrijheidsstraf anders dan door vrijheids-
beneming ten uitvoer te leggen beperkt is, valt te 
begrijpen. De strafrechter, door de wetgever ertoe 
gedwongen om in het vonnis aan te geven waarom nu 
juist voor oplegging van vrijheidsstraf wordt gekozen, 
moet ervan uit kunnen gaan dat die vrijheidsbeneming 
dan ook wordt ondergaan. Verdergaande detentiefa-
sering dan de thans specifief op de overgang van 
onvrijheid naar vrijheid gerichte programma's kan 
niet buiten de formele wetgever om gerealiseerd 
worden en zal gepaard moeten gaan met meer rechter-
lijke invloed op de executie. 

Er zijn argumenten van praktische aard om de 
voorkeur te geven aan extramurale executie boven het 
opleggen van een vergelijkbaar project als bijzondere 
voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. 
Overtreding van de bij een project gestelde 
voorwaarden leidt bij een voorwaardelijke veroor-
deling tot een tenuitvoerleggingsvordering. Dat is een 
met waarborgen omklede maar tijdrovende en 
kostbare procedure. Bij de extramurale executie trekt 
de directeur van de inrichting van waaruit het verlof 
werd verleend het verlof in als er een verdenking 
bestaat dat een voorwaarde is overtreden. Op dat 
moment kan de vrijheidsbeneming weer worden 
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hervat. Tegen de beslissing van de directeur om het 
verlof te beeindigen kan de gedetineerde in rechte 
opkomen in het kader van de beklag- en beroepsre-
geling van art. 51 e.v. BWG. Dat is een met andere 
rechtswaarborgen omgeven procedure, maar een die 
wel een snelle reactie mogelijk maakt. De stok staat 
niet achter de deur maar in de deuropening. 

Programma's die gebruikt worden bij de detentiefa-
sering zijn vaak intensiever, meer in tijd geconcen-
treerd dan de zelfstandige alternatieve sancties. Dat 
kan ze ook voor de korte vrijheidsstraf tot een 
aantrekkelijk alternatief maken. Er is naast de dienst-
verlening een plaats denkbaar voor de dagdetentie in 
de plaats van een korte vrijheidsstraf. Alleen de 
formele wetgever kan die plaats maken. Dat dient dan 
niet te gebeuren door bij de korte vrijheidsstraf de 
extramurale executie toe te staan, want dan gaat de 
administratie in tegen wat de rechter bedoeldc, maar 
door nieuwe straffen aan art. 9 Sr. toe te voegen. 

Tot slot 

Het OCAS-rapport Akernatieve sancties; sanetie met 
het oog op de toekomst betrof alternatieven voor de 
vrijheidsbeneming gedurende de verschillende fasen 
van de strafrechtspleging. Alle gevonden alternatieven 
zijn tot alternatieve sanctie omgedoopt. Daarmee zijn 
er te veel sancties op een hoop gegooid. De door de 
rechter/officier van justitie op te leggen werkstraffen 
en lcerprojecten dienen te worden onderscheiden van 
vrijheidsbeperkende executievormen van de vrijheids-
straf. Daarmee wordt geen onderscheid gemaakt naar 
de goede bedoelingen die aan al deze sancties gemeen-
schappelijk zijn. 
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Het publiek en de taakstraf 

Een maatschappelijk draagvlak voor de 
taakstraf 

dr. P.H. van der Laan* 

Inleiding 

Voor de toepassing van taakstraffen is een 
maatschappelijk draagvlak onontbeerlijk, al was het 
maar, omdat voor de meeste taakstraffen — denk aan 
het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene 
nutte (dienstverlening) — projectplaatsen noodzakelijk 
zijn. Zoals de gevangenisstraf niet zonder gevange-
nissen kan, zo kan de taakstraf niet zonder project-
plaatsen en dus ook niet zonder een maatschappelijk 
draagvlak. De projectplaatsen worden gevonden bij 
maatschappelijke instellingen van velerlei aard. 

Terugkijkend op de afgelopen jaren kan worden 
geconcludeerd dat dit maatschappelijk draagvlak tot 
nog toe zeker aanwezig is geweest. Want ondanks de 
zorgen die bij tijd en wijle worden geuit, slagen de 
coordinatoren bij de bureaus alternatieve sancties er 
steeds weer in projectplaatsen te vinden. Gezien de 
enorme aantallen taakstraffen die momenteel worden 
toegepast (meer dan elfduizend in 1992) en het 
daarmee gepaard gaande grote aantal projectplaatsen 
waarvan gebruik wordt gemaakt, mag mijns inziens 
gesproken worden van een duidelijk aanwezig 
maatschappelijk draagvlak. 

Maar er is meer nodig, en wel een andersoortig 
maatschappelijk draagvlak. Een draagvlak dat zijn 
fundament vindt in de geloofwaardigheid van de 
afdoening. Alleen een afdoening die voldoende geloof-
waardig is, wordt maatschappelijk geaccepteerd. Voor 
wat betreft de taakstraffen lijkt op dit punt de grens te 
zijn bereikt. Toen in september 1992 in een uitge-
breide commissievergadering (UCV) van de Vaste 

* De auteur is als teamhoofd onderzoek rechtstoepassing 
verbonden aan het WODC. Hij dankt Ad Essers voor de 
bewerking van het onderzoekmateriaal. 
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kamercommissie voor Justitie gesproken werd over 
het rapport van de Overleg- en Adviescommissie 
Alternatieve Sancties (OCAS) Alternatieve sancties; 
sancties met het cog op de toekontst, stelden diverse 
kamerleden zich nogal terughoudend op ten aanzien 
van een mogelijke uitbreiding van de taakstraffen. 
Herhaaldelijk werd gewezen op de geloofwaardigheid 
van de afdoening; deze zou in het geding kunnen 
komen. Betwijfeld werd of er wel voldoende 
draagvlak zou zijn voor verdere uitbreiding. 

De Leeuwarder procureur-generaal (P-G) Steenhuis 
deed daar onlangs nog een schepje bovenop. Voor 
Veronica-radio liet hij weten dat naar zijn oordeel de 
dienstverlening was verworden tot een slap aftreksel 
van wat het eens was geweest of in ieder geval 
bedoeld was te zijn. En onlangs herhaalde hij deze 
boodschap nog eens in een interview met de 
Leeuwarder Courant. Als er niet snel iets verandert 
aan het karakter van de taakstraf, dan zal het 
draagvlak hiervoor bij publiek en rechterlijke macht 
snel verminderen, zo is zijn veronderstelling. 

GesteId kan worden dat in alle discussies over de 
taakstraft'en in toenemende mate, al dan niet expliciet, 
opvattingen over strafdoelen een rol zijn gaan spelen. 
ledereen is het er over eens dat taakstraffen geloof-
waardig moeten zijn. Zij lijken dat pas te zijn als zij 
gelijkwaardig zijn aan de korte vrijheidsstraf. De 
gelijkwaardigheid wordt bepaald aan de hand van 
strafdoelen: dient de taakstraf dezelfde strafdoelen als 
de korte vrijheidsstraf? Ten aanzien van speciale en 
generate preventie en bescherming van de samenleving 
zijn er weinig problemen. De taakstraf `presteere even 
goed of zelfs beter dan de vrijheidsstraf (speciale 
preventie), of bepaalde eisen (generale preventie en 
bescherming) worden niet gesteld, omdat het karakter 
van de taakstraf onmiskenbaar anders is. 

Anders ligt dat ten aanzien van leedtoevoeging. In 
dit opzicht steekt de taakstraf nogal karig af bij de 
korte vrijheidsstraf. De taakstraf zou daarom door de 
mensen die hem moeten ondergaan niet echt als een 
straf worden ervaren. En dat wordt wel als een 
probleem beschouwd. Bij alle verwijzingen naar het 
maatschappelijk draagvlak wordt er vanuit gegaan dat 
bij het publiek een sterke hang naar, om niet te 
zeggen sterke behoefte aan vergelding in de zin van 
leedtoevoeging aanwezig is. Wordt aan die behoefte 
onvoldoende tegemoet gekomen, dan brokkelt het 

90 	Juatitiole Verkenningan, jrg. 19, in. 9 , 1993 



draagvlak af. Terugdringing van recidive en genoeg-
doening aan de samenleving, zouden een voor het 
publiek onvoldoende compenserend vermogen 
hebben. 

Voor de Kamer was dit reden om niet at te enthou-
siast te zijn over verdere uitbreiding van de 
taakstraffen. Zij steunde derhalve de regering, die zich 
in haar standpunt bij het OCAS-rapport eveneens 
terughoudend had opgesteld. De PG uit Leeuwarden 
wil meer; niet alleen geen verdere uitbreiding, maar 
ook verzwaring van de huidige taakstraffen. Meer 
zware lichamelijke arbeid zou maken dat een taakstraf 
(werkproject) meer als straf wordt ervaren. 

Reagerend op de kanttekeningen die tijdens de 
UCV van vorig jaar door een groot aantal fracties 
werden geuit, zegde de staatssecretaris van Justitie aan 
de Kamer toe het WODC te verzoeken het 
maatschappelijk draagvlak voor de taakstraffen nader 
te onderzoeken. Dit onderzoek heeft inmiddels plaats-
gevonden en de uitkomsten worden in deze bijdrage 
gepresenteerd. 

Bevolkingsonderzoek 

Het WODC heeft gekozen voor een bevolkingson-
derzoek door middel van een grootschalige enquete. 
Dit bevolkingsonderzoek werd uitgevoerd door het 
NIPO, waarbij gebruik is gemaakt van een door het 
WODC opgestelde vragenlijst. De enquete is 
voorgelegd aan een representatieve steekproef van 
1027 mensen van achttien jaar en ouder. Het 
onderzoek vond plaats in de eerste week van juni van 
dit jaar. Dit gegeven is in zoverre van belang, omdat 
in de week voorafgaand aan het onderzoek in 
Amsterdam een van doodslag verdachte man wegens 
het cellentekort werd heengezonden. Zoals bekend 
heeft deze zaak de gemoederen nogal bezig gehouden. 
Ongetwijfeld heeft dit gevolgen gehad voor de 
uitkomsten van de enquete; niet uitgesloten mag 
worden dat er sprake zal zijn geweest van enige 
`verharding' in de opstelling ten aanzien van crimina-
liteit en daders. In welke mate dat het geval is 
geweest, is uiteraard niet goed vast te stellen. 

De kern van de enquete werd gevormd door zeven 
beschrijvingen van strafbare feiten. Aan de orde 
kwamen uitkeringsfraude, inbraak in woningen, 

Publiek en de taakstraf 91 



tasjesroof, openlijke geweldpleging, inbraak in 
bedrijven, belastingfraude en rijdcn onder invloed. 
Het zijn alien fictieve gevallen. Aan de deelnemers aan 
het onderzock werd gevraagd hun oordeel nit te 
spreken, op een vijfpuntschaal lopend van helemaal 
niet geschikt tot zeer geschikt, over een aantal afdoe-
ningsvormen. Tevens werd hen gevraagd aan te geven 
welke van de afdoeningen zij zouden hebben opgelegd 
als zij als rechter uit de gegeven afdoeningen hadden 
moeten kiezen. De afdoeningsvormen varieerden van 
boetes, gevangenisstraffen en dienstverleningen tot 
conflictbemiddeling, arbeidstrainingsprojecten en 
trainingen sociale vaardigheden. Met name de meer 
alternatieve afdoeningsvormen werden kort 
toegelicht.' Tevoren is bij strafrechtsdeskundigen 
geInformecrd of de voor te leggen afdoeningen wel 
een realistisch gehalte hadden. In enkele gevallen heeft 
dat tot aanpassingen geleid. 

Op grond van Amerikaans onderzoek (Thomson en 
Ragona, 1987; Durham, 1993), waaruit naar voren 
komt dat mensen anders oordelen over zaken 
naarmate zij nicer informatie hebben, zijn twee versies 
van de gevalsbeschrijvingcn gehanteerd. De ene helft 
van de onderzocksgroep krecg een beperkte versie, de 
andere helft een meer uitgebreide versie. De extra 
informatie had vooral betrekking op de leefsituatie 
van de dader en zijn of haar justitieel verleden. 

Zeven strafbare feiten 

In het navolgende zullen de zeven gevallen een voor 
een worden gepresenteerd met daarbij het oordeel van 
het publiek over mogelijke afdoeningen. Met het oog 
op de overzichtelijkheid zullen wij ons daarbij concen-
treren op de vraag welke straf men zou hebben 
opgelegd als men er een had moeten kiezen. 1  

Uilkeringsfraude 

Beperkte vet's/c: Een vrouw van 35 jaar is aange-
houden in verband met uitkeringsfraude. Gedurende 
twee jaar heeft zij part-time (wit) gewcrkt, maar 
daarnaast ook cen bijstandsuitkering ontvangen. Het 
gaat om een bedrag van 35.000 gulden. Zij is niet 
eerder met justitie in aanraking geweest. 

Aanvulling in uitgehreide verse: Het betreft een 
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Tabel 1: Geprefereerde afdoening bij uitkeringsfraude 

Afdoening 	 Allen Korte versie Lange versie 

100 uur dienstverlening 
(schoonmaken in een be-
jaardentehuis) + terugbe-
talingsregeling 51% 54% 49% 

Boete van 750 gulden + 
terugbetalingsregeling 	25% 	22% 	29% 

Voorw. gevangenisstraf van 
4 maanden + terugbetalings- 
regeling 	 15% 	14% 	16% 

2 maanden gevangenisstraf 
onvoorwaardelijk + terug- 
betalingsregeling 	 9% 	12% 	 5% 

alleenstaande moeder met drie jonge kinderen. Vier 
ochtenden per week werkte zij bij een schoonmaakbe-
drijf. Het daar verdiende loon vormde een welkome 
aanvulling op haar uitkering. 

De respondenten kregen bij dit geval vier afdoe-
ningen voorgelegd. De meeste respondenten, van 
zowel de groep die de beperkte of korte versie kreeg 
voorgelegd als van de groep die meer uitgebreide 
informatie over de zaak kreeg (lange versie), blijken te 
kiezen voor een taakstraf. In dit geval ging het om 
honderd uur dienstverlening in combinatie met een 
terugbetalingsregeling voor het ten onrechte 
ontvangen uitkeringsbedrag (zie tabel 1). 

Hoewel niet groot, zijn er enkele opmerkelijke 
verschillen tussen de respondenten die de korte en de 
lange versie kregen voorgelegd. De groep die meer 
over de achtergronden van de zaak te horen kreeg, is 
duidelijk afwijzender ten aanzien van een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf. De meesten geven de 
voorkeur aan dienstverlening, maar daarnaast is er 
ook nog een redelijk grote groep, vooral onder de 
respondenten die extra informatie over de zaak 
kregen, die van mening is dat een geldboete en een 
terugbetalingsregeling de meest geschikte afdoening is. 

Inbraak in woningen 

Beperkte versie: Een man van 24 jaar is aange-
houden voor drie inbraken in woningen, waarbij geld, 
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label 2: Geprefereerde afdoening bij inbraak in woningen 

Afdoening 	 Allen Korte versie Lange versie 

6 maanden gevangenisstraf 
waarvan 2 voorwaardelijk 	34% 	39% 	29% 

160 uur dienstverlening 
(verrichten van onderhouds- 
werkzaamheden bij plant- 
soenendienst) + een bemid- 
delingsgesprek met bewoners 26% 	24% 	28% 

Arbeidstrainingsproject van 
3 maanden 	 12% 	 8% 	16% 

200 uur dienstverlening 
Iverrichten van werkzaam- 
heden bij plantsoenendienst) 11% 	11% 	10% 

Schadevergoeding aan de 
bewoners van in totaal 
5.000 gulden 	 10% 	11% 	 9% 

Geldboete van 750 gulden + 
voorwaardelijke gevangenis- 
straf van 6 maanden 	 7% 	 7% 	 8% 

cheques, creditcards en sieraden zijn gestolen met een 
totale waarde van 25.000 gulden. Er werd geen braak-
schade aangericht. 

Aanvulling in uitgebreide versie: De dader is 
ongehuwd, woont zelfstandig. Hij is tussen zijn 
dertiende en twintigste verschillende keren met politie 
en justitie in aanraking geweest. Eerst vanwege 
`kleine' vergrijpen, vanaf zijn zestiende wegens 
inbraken. Hij heeft twee gevangenisstraffen uitgezeten. 
Na zijn tweede gevangenisstraf (op 20-jarige leeftijd) 
is de man niet meer met politie en justitie in 
aanraking geweest. Op 20-jarige leeftijd is hij 
begonnen met werken in de kassenbouw, maar is nu 
alweer ruim een jaar zonder werk. Overdag heeft hij 
niets te doen. Door een lage uitkering heeft hij voort-
durend geldgebrek. 

De voorkeur voor een taakstraf lijkt in deze zaak 
op het eerste gezicht aanzienlijk minder sterk dan in 
de vorige. Een derde van de respondenten, kiezend uit 
zes afdoeningen, geeft de voorkeur aan een onvoor-
Ivaardelake vrabeidsstrall Ruim een kwart van de 
respondenten kiest voor 160 uur dienstverlening in 
combinatie met een bemiddelingsgesprek tussen dader 
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en bewoners (slachtoffers). Betrekken we hierbij echter 
ook de `stemmers' voor dienstverlening 'sec' en voor 
arbeidstraining, dan blijkt bijna de helft te kiezen 
voor een taakstraf (zie tabel 2). 

Ten aanzien van enkele afdoeningen zijn de 
verschillen tussen beide respondentgroepen groter dan 
bij de eerste casus. Aanzienlijk meer van respondenten 
met extra informatie over de dader kiezen voor een 
arbeidstrainingsproject. Het ligt voor de hand dit toe 
te schrijven aan de extra informatie over het arbeids-
verleden van de dader. De voorkeur voor een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf ligt bij deze groep respon-
denten beduidend lager. Meer dan de helft (54%) van 
deze groep kiest voor een van de drie taakstraffen. Bij 
de groep met beperkte informatie is dat 43%. 

Tasjesroof 

Beperkte versie: Een 16-jarige jongen is aange-
houden in verband met tasjesroof. Het slachtoffer is 
een vrouw van 45 jaar. De vrouw is komen te vallen 
en heeft daarbij haar pots verstuikt. Eenmalige behan-
deling door de huisarts volstaat. De gestolen tas is 
met alle papieren later teruggevonden. Geld en 
cheques (gezamenlijke waarde ongeveer zevenhonderd 
gulden) zijn verdwenen. 

Aanvulling in uitgebreide versie: De jongen woont 
thuis bij zijn ouders. Hij is nooit eerder met de politie 
in aanraking geweest en heeft voor zover bekend 
nooit eerder een tas gestolen. Van vriendjes had hij 
gehoord dat tasjesroof een makkelijke manier is om 
aan extra geld te komen. Het geld had hij niet echt 
nodig. De jongen zit op school. Hij spij belt wel eens, 
maar is geen `probleemgeval'. 

Ook bij deze casus moest een keuze worden 
gemaakt uit zes afdoeningen. Op de tuchtschoolstraf 
na ging het hier steeds om een alternatieve afdoening. 
Veel respondenten (40%) geven de voorkeur aan een 
bemiddelingsgesprek tussen dader en slachtoffer 
gecombineerd met een schadevergoeding van zeven-
honderd gulden. Ook de cursus Slachtoffer in beeld, 
eveneens in combinatie met schadevergoeding, is 
redelijk populair. Het aantal mensen dat hiervoor 
kiest is vergelijkbaar met het aantal dat de voorkeur 
geeft aan een onvoorwaardelijke tuchtschoolstraf 
Voor een training sociale vaardigheden of een 
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Tabel 3: Geprefereerde afdoening bij tasjesroof 

Afdoening 	 Allen Korte versie Lange versie 

Bemiddelingsgesprek met het 
slachtoffer + schadever- 
goeding aan het slachtoffer 
(700 gulden in termijnen) 	40% 	33% 	46% 

Cursus Slachtoffer in beeld 
(5 bijeenkomsten van 1 our) 
+ schadevergoeding (500 
gulden in termijnen) 	 20% 	 17% 	23% 

3 maanden tuchtschoolstraf 
waarvan 1 voorwaardelijk 	19% 	25% 	 12% 

80 uur dienstverlening 
(voorkomende werkzaamheden 
in ziekenhuis) 	 13% 	 14% 	 13% 

Kwartaalkursus van 3 
maanden 	 4% 	 6% 	 2% 

Training sociale vaardig- 
heden (15 bijeenkomsten van 
2 uur) 	 4% 	 4% 	 3% 

kwartoolkursus kunnen slcchts weinig respondentcn 
enthousiasme opbrengen (zie tube! 3). 

Ook in dcze zaak blijkt dat extra informatie over de 
persoonlijke achtergronden van de jeugdige dader veel 
respondenten ertoe brengt te kiezen voor een andere 
aanpak. De rcspondenten lijken veel belang te hcchten 
aan de `slachtoffer-kane van de zaak. Waar de helft 
van de groep met de beperkte informatie kiest voor 
het bemiddelingsgesprek of de cursus Slachtnffer in 
beck!, beide in combinatie met schadevergoeding, en 
een kwart voor een tuchtschoolstraf, is dat bij de 
groep met extra informatie respectievelijk 69% en 
slechts 12%. Duidelijk is dater onder het publiek in 
een zaak als deze betrekkelijk weinig steun is voor een 
traditionele afdoening. Maar ook alternatievc afdoe-
ningen waarvan niet onmiddellijk duidelijk is dat zij 
cen relatie leggen tot het gepleegde delict of specifieke 
kenmerken van de dadcr, kunnen op weinig steun 
rekenen. 
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Tabel 4: Geprefereerde afdoening bij openlijke geweldpleging 

Afdoening 	 Allen Korte versie Lange versie 

Cursus Slachtoffer in beeld 
(5 bijeenkomsten van 1 uur) 
+ schadevergoeding aan het 
slachtoffer (250 gulden) 	25% 	24% 	25% 

120 uur dienstverlening 
(schoonmaakwerkzaamheden 
in revalidatiecentrum) 	24% 	26% 	21% 

4 weken gevangenisstraf 	19% 	18% 	20% 

Schadevergoeding aan het 
slachtoffer (500 gulden) 	15% 	18% 	11% 

Training sociale vaardig- 
heden (15 bijeenkomsten van 
2 uur) 	 14% 	10% 	19% 

Geldboete van 500 gulden 	3% 	 4% 	 3% 

Openlijke geweldpleging 

Beperkte versie: Jongeman van 22 jaar is opgepakt 
wegens openlijke geweldpleging. In een discotheek is 
tussen hem en een andere bezoeker ruzie ontstaan. De 
ruzie mondde uit in een vechtpartij, waarbij hij het 
slachtoffer in het gezicht heeft geslagen met als gevolg 
een gebroken kaak, een gebroken neus en een 
gescheurde wenkbrauw. De precieze toedracht van de 
ruzie is niet bekend. Van overmatig alcoholgebruik 
was in ieder geval geen sprake. 

Aunvulling in uitgebreide versie: De jongeman in 
kwestie is gemakkelijk te provoceren. Hij reageert 
impulsief; weet zich niet goed te beheersen. Hij woont 
nog thuis, heeft geen vaste verkering. Is werkzaam in 
de bouw. De dader heeft zich in het verleden al eens 
voor een dergelijk feit moeten verantwoorden. Hij 
kreeg toen een boete van tweehonderdvijftig gulden. 

Bij dit geval van openlijke geweldpleging lijken de 
meningen verdeeld over de te verkiezen afdoening. 
Maar ook hier is veel steun voor alternatieve afdoe-
ningen. Een kwart van de respondenten kiest voor de 
cursus Sluchtoffer in beeld in combinatie met schade-
vergoeding. Eveneens een kwart kiest voor honderd-
twintig uur dienstverlening in een revalidatiecentrum. 
Minder dan een vijfde kiest voor een gevungenisstruf. 
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De geldboete wordt niet als een reele optic beschouwd 
(zie tabel 4). 

Anders dan bij de voorgaande gevallen zijn de 
verschillen tussen beide respondentgroepen gering. 
Verschillen treffen we slechts aan bij de schadever-
goeding en de training sociale vaardigheden. De extra 
informatie over het gebrek aan zelfbeheersing bij de 
dader brengt respondenten kennelijk tot de keuze 
voor een afdoening, waarbij dat aspect van iemands 
gedrag speciale aandacht krijgt. In tegenstelling tot de 
vorige casus is er daarom nu wel steun voor de 
training sociale vaardigheden, omdat deze afdoening 
aansluit bij het gepleegde delict of, beter gezegd, bij 
de omstandigheden die hebben bijgedragen aan het 
plegen van het delict. De mogelijkheid van gedrags-
verandering bij de dader wordt in dit geval mogelijk 
belangrijker geacht dan het betalen van schadever-
goeding. 4  Opmerkelijk genoeg kiezen van beide 
groepen ongeveer evenveel mensen voor een gevange-
nisstral 

Inbraak in bedrijven 

Beperkte versie: Man van 34 is met een aantal 
anderen opgepakt in verband met een inbraak bij een 
elektronica-importeur. Behalve braakschade 
(tienduizend gulden) zijn goederen gestolen ter waarde 
van ruim 125.000 gulden. 

Aanvulling in uitgebreide versie: De man is een 
bekende van de politic. Hij is gehuwd en heeft twee 
kinderen van tien en acht jaar. Hij heeft geen vaste 
baan. De man maakt deel uit van een georganiseerde 
bende (vijf man). In koppels of in drietallen plegen zij 
hun, goed voorbereide, inbraken. Het gaat altijd om 
inbraken in bedrijfspanden; nooit inbraken bij parti-
culieren. Ook wordt geen geweld gebruikt tegen 
personen. Hij heeft al drie gevangenisstraffen achter 
de rug voor soortgelijke delicten. 

Bij deze wellicht meest `klassieke' criminaliteitsvorm 
kiezen relatief veel respondenten (37%) voor een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstral Toch is de groep die 
kiest voor een schadevergoeding van 25.000 gulden in 
combinatie met een voorwaardelijke vrijheidsstraf nog 
iets groter (39%). Dus zelfs in dit meer `klassieke' 
geval is zeker steun te vinden voor niet-traditionele 
afdoeningen (zie tabel 5). 
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Tabel 5: Geprefereerde afdoening bij inbraak in bedrijven 

Afdoening 	 Allen Korte versie Lange versie 

Schadevergoeding van 25.000 
gulden + voorwaardelijke 
gevangenisstraf van 6 
maanden 	 39% 	44% 	33% 

4 maanden gevangenisstraf 37% 	36% 	38% 

240 dienstverlening (timmer- 
en schilderwerkzaamheden 
in twee buurthuizen) 	 14% 	14% 	15% 

Dagtrainingscentrum van 3 
maanden 	 10% 	 6% 	14% 

Bij deze zaak is het antwoordenpatroon enigszins 
vergelijkbaar met de vorige zaak (openlijke geweld-
pleging). Door de extra informatie kiezen sommige 
respondenten voor een afdoening (dagtrainings- 
centrum), die er op gericht is de betrokkenen meer 
toekomstperspectieven te bieden. Zij die de extra 
informatie over de dader niet hebben, lijken de 
voorkeur te geven aan schadevergoeding. 

Belastingfraude 

Beperkte versie: Een man van 46 jaar met een eigen 
bedrijf heeft gedurende drie jaar de belasting getild 
voor een totaal bedrag van ruim 75.000 gulden. De 
man heeft geen justitieel verleden. 

Aanvulling in uitgebreide versie: De man is gehuwd 
en heeft drie kinderen die allemaal het huis uit zijn. 
Hij is eigenaar van een installatiebedrijf. Hij heeft drie 
mensen in dienst. De zaken gaan matig; hij kan 
nauwelijks het hoofd boven water houden. 

Deze casus is de enige waar de geldboete, overigens 
in combinatie met een terugbetalingsregeling voor het 
belastingbedrag dat niet is afgedragen, op redelijke 
steun (30%) kan rekenen. Maar ook hier geeft een net 
iets grotere groep respondenten (33%) de voorkeur 
aan een taakstraf, te weten dienstverlening (in combi-
natie met terugbetaling). Een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf wordt slechts door weinigen zinvol 
geacht (zie tabel 6). 
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Tabel 6: Geprefereerde afdoening bij belastingfraude 

Afdoening 	 Allen Korte versie Lange versie 

200 uur dienstverlening 
(administratieve werkzaam- 
heden voor liefdadigheids- 
instelling) + terugbeta- 
lingsregeling 	 33% 	31% 	36% 

Boete van 15.000 gulden + 
terugbetalingsregeling 	30% 	35% 	23% 

Voorwaardelijke gevangenis- 
straf van 6 maanden + 
terugbetalingsregeling 	23% 	 18% 	29% 

6 maanden gevangenisstraf 
waarvan 2 voorwaardelijk 
+ terugbetalingsregeling 	13% 	 15% 	 12% 

Het verschil tussen beide groepen respondenten is 
gering als het gaat om dienstverlening en vrijheids-
stral. Bij de groep met extra informatie lijkt het of 
men door de extra kennis minder zwaar aan de zaak 
tilt. Verhoudingsgewijs veel mensen uit deze groep zijn 
van mening dat kan worden volstaan met een terug-
betalingsregeling en een voorwaardelijke straf. 

Rijden onder indeed 

Beperkte versie: Een man van 42 jaar heeft onder 
invlocd van alcohol met zijn auto een verkeersongeval 
veroorzaakt. Daarbij zijn twee mensen gewond 
geraakt, waarvan een ernstig (blijvend invalide: mist 
een oog). 

Annvulling in uitgebreide versie: De man is gchuwd 
en hceft twee kinderen van zestien en veertien jaar. 
Hij is vertegenwoordiger van een meubelfabrikant en 
moct hiervoor elke dag de weg op. Hij heeft regel-
matig ctentjes met klanten, waarbij de drank rijkelijk 
vloeit. Voor rijden onder invloed heeft hij al eens een 
ontzegging van de rijbevoegdheid van zes maanden 
gehad. 

Ecn grote groep respondenten (41 0/0) acht een flinke 
schadevergoeding in combinatie met een voorwaarde-
lijke vrijheidsstraf en ontzegging van de rijbe-
voegdheid gedurende een bepaalde periode de bij 
uitstek geschikte afdoening van deze zaak. Bijna een 
kwart ziet wel icts in een Alcohol Verkeer Cursus, 
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Tabel 7: Geprefereerde afdoening bij rijden onder invloed 

Afdoening 	 Allen Korte versie Lange versie 

Schadevergoeding aan slacht-
offers van in totaal 
15.000 gulden + 6 maanden 
voorwaardelijke gevangenis-
straf + 9 maanden ontzegging 
van de rijbevoegdheid 41% 44% 	38% 

Alcohol Verkeer Cursus + 
6 maanden voorwaardelijke 
gevangenisstraf + 9 maanden 
ontzegging van de rij- 
bevoegdheid 	 22% 	18% 	26% 

3 maanden gevangenisstraf 
+ 9 maanden ontzegging van 
de rijbevoegdheid 	 18% 	19% 	16% 

160 uur dienstverlening 
(werken in revalidatie- 
centrum) + 9 maanden ont-
zegging van de rijbevoegd-
heid 16% 16% 16% 

Geldboete van 2.500 gulden 
+ 9 maanden ontzegging van 
de rijbevoegdheid 	 3% 	 3% 	 3% 

eveneens in combinatie met een voorwaardelijke 
vrijheidsstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid. 
Een geldboete wordt in dit geval klaarblijkelijk 
ongeschikt geacht (zie tabel 7). 

Het over het algemeen geringe verschil in voorkeur 
tussen de respondenten die veel en die weinig infor-
matie hebben, is vergelijkbaar met wat we eerder 
zagen in de zaak van openlijke geweldpleging en die 
van inbraken in bedrijven. Het grootste verschil is te 
vinden bij de (alternatieve) afdoening die nadrukkelijk 
aansluit bij het type delict of de omstandigheden 
waaronder het delict is gepleegd en de indruk wekt in 
het bijzonder aan gedragsverandering te werken. Deze 
reactie krijgt aanzienlijk meer steun als men meer over 
de zaak weet. Voor sommige respondenten lijkt 
gedragsverandering dus van groter belang dan schade-
vergoeding aan het slachtoffer. Genoegdoening en 
mogelijke confrontatie met aangericht letsel in de 
vorm van dienstverlening krijgt relatief weinig steun. 
Het ontbreken van een meer directe persoonlijke 
relatie met het slachtoffer is hieraan wellicht debet. 
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Oordeel en demografie 

In het voorgaande is bij de oordelen over gewenste 
afdoeningen alleen onderscheid gemaakt tussen 
respondenten met beperkte informatie en respon-
denten met meer uitgebreide informatie. De respon-
denten verschillen echter ook op andere punten (zie 
bijlage 1). Daarom zullen we hier nagaan in hoeverre 
het oordeel over de gewenste afdoening samenhangt 
met leeftijd, geslacht, het felt of men werkt of niet, 
politieke voorkeur en de krant die men leest. 

Leeftijd 

In alle leeftijdscategorieen is zonder meer steun te 
vinden voor niet-traditionele afdoeningen. Hier en 
daar zijn er wel wat verschillen tussen leeftijds-
groepen. Zo is steun voor de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf als meest geschikte afdoening vooral te 
vinden in de jongste leeftijdscategorie (18 t/m 25 jaar). 
Hoe ouder men wordt des te geringer die steun wordt. 
Onder respondenten van 66 jaar en ouder zijn slechts 
weinig mensen te vinden die de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf de meest geschikte afdoening vinden. In 
deze leeftijdscategorie is veel steun voor de dienstver-
lening. Dat geldt evenzeer voor de jongste leeftijdsca-
tegorie (18 t/m 25 jaar), zij het dat zij minder zien in 
dienstverlening die is gecombineerd met een bemidde-
lingsgesprek. 

Ook afdoeningen waarbij sprake is van schadever-
goeding aan het slachtoffer in combinatie met een 
bemiddelingsgesprek zijn populairder onder de oudere 
leeftijdsgroepen dan onder de jongere. Een training 
sociale vaardigheden, een arbeidstrainingsproject of 
een Alcohol Verkeer Cursus daarentegen vindt weer 
meer `aftrek' onder de jongere respondenten. Gesteld 
zou kunnen worden dat de ouderen meer 
slachtoffergericht en de jongeren meer dadergericht 
zijn. 

Opvallend is dat in het geval van de belastingfraude 
de `middengroepen' (in leeftijd varierend van 26 t/m 
65 jaar) naar verhouding veel zien in een onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf. Dit hangt wellicht samen met 
het feit dat in deze leeftijdscategorieen vooral de 
werkenden zitten en dat zij de mening zijn toegedaan, 
dat wie werkt net als andere werkenden belasting 
dient te betalen. 
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Geslacht 

Vrouwen zien, meer dan mannen, jets in afdoe-
ningen die gericht zijn op het bewerkstelligen van 
gedragsverandering bij de dader. Cursussen, arbeids-
trainingen en dergelijke kunnen bij vrouwen op wat 
grotere steun rekenen. Zij zijn ook wat afwijzender 
ten aanzien van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
Erg groot zijn de verschillen overigens niet. 

Werk 

Werkenden en niet-werkenden (werkloos, studerend 
of gepensioneerd) oordelen niet wezenlijk anders over 
de diverse afdoeningsvormen. Dat betekent dat er 
behoorlijk wat steun te vinden is voor niet-traditionele 
afdoeningen. Een uitzondering vormt het geval van 
uitkeringsfraude. Werkenden zien meer in een 
geldboete, niet-werkenden meer in dienstverlening. En 
in gevallen waar bij de dader sprake is van een 
ongunstig verlopende arbeidscarriere, zien de niet-
werkenden verhoudingsgewijs meer in een arbeids-
training en werkenden meer in een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf. 

Politieke voorkeur 

Door aanhangers van alle politieke partijen worden 
alternatieve afdoeningen gesteund. Er zijn echter wel 
accentverschillen. Als het gaat om afdoeningen die 
nadrukkelijk gedragsverandering bij de daders willen 
bewerkstelligen (cursussen, arbeidstraining enzovoort), 
dan is de steun naar verhouding het grootst onder 
aanhangers van de VVD, D'66 en Groen Links en in 
iets mindere mate ook bij de PvdA-stemmers. 
Tinanciele' afdoeningen zoals schadevergoedingen en 
geldboetes kunnen op relatief veel steun van CDA-
stemmers rekenen. Onder aanhangers van de kleine 
christelijke partijen en de CD treffen we verreweg de 
meeste steun aan voor de onvoorwaardelijke vrijheids-
straf. 

Krant 

Onder lezers van De Telegraaf en het Algemeen 
Dagblud alsmede onder respondenten die zeggen geen 
krant te lezen, is minder steun voor taakstraffen te 
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vinden dan onder de lezers van De Volkskrant, Trouw, 
Het Parool en NRC Handelsblad. Het omgekeerde 
geldt ten aanzien van de onvoorwaardelijke vrijheids-
straf. 

Conclusie 

De belangrijkste conclusie die getrokken kan 
worden op basis van de uitkomsten van het bevol-
kingsonderzoek luidt, dat er onder de Nederlandse 
bevolking zonder meet een draagvlak bestaat voor 
alternatieve afdoeningen als dienstverlening, arbeids-
training, schadevergoeding en conflictbemiddeling. 
Daarbij is het opmerkelijk, maar overigens op grond 
van de bestaande onderzoeksliteratuur niet 
verrassend, dat naarmate meet achtergrondinformatie 
wordt gegeven over het gepleegde delict en de dader, 
de steun voor de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
alleen maar afneemt en die voor andere afdoeningen 
toeneemt. 

De verschillen tussen beide respondentgroepen zijn 
evenwel kleiner dan verwacht mocht worden op grond 
van de uitkomsten van de Amerikaanse onderzoeken 
van Thomson en Ragona en van Durham. Dit moet 
worden toegeschreven aan het feit dat in dit 
Nederlandse bevolkingsonderzoek ook de respon-
denten die beperkte informatie kregen, zich toch enige 
voorstelling konden rnaken van hetgeen was gebeurd. 
Men diende niet te oordelen over verschijnselen als 
inbraak of mishandeling in hun algemeenheid; men 
ontving aanvullende informatie over de hoogte van de 
schade, letsel, de leeftijd van de daders, de aard van 
het gestolene enzovoort. Daarmee werden rifle respon-
denten al enigszins geplaatst in de positie van de 
rechter, die immers in zijn vonnis rekening houdt met 
aanzienlijk meer factoren dan alleen het type delict. 
Wanneer het publiek gevraagd wordt plaats te nemen 
op de stoel van de rechter, lijkt men als vanzelf alle 
beschikbare relevante (belastende en ontlastende) 
informatie mee te wegen. Dat afwegingsproces leidt 
tot een milder, of misschien moeten we zeggen, 
genuanceerder oordeel, dan wanneer men gevraagd 
wordt zich uit te spreken over iets `onbestemds' als 
inbraak of geweld. 

De betekenis van dit alles is niet onbelangrijk. 
!turners, de veronderstelling dat bij de bevolking de 
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grens van acceptatie van alternatieve afdoenings-
vormen is bereikt, lijkt gezien de uitkomsten van dit 
onderzoek niet alleen overdreven maar ook onjuist. 
Een groot deel van de bevolking ziet in dat 
taakstraffen een wezenlijk ander karakter hebben. Het 
strafkarakter, uitgedrukt in termen van vergelding of 
leedtoevoeging is niet zo prominent aanwezig, maar 
hoeft dat voor het publiek ook niet te zijn. De 
taakstraf is daarom niet in alle opzichten gelijk-
waardig aan de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, 
maar voor de geloofwaardigheid heeft dat geen 
gevolgen. 

Wanneer het er op aan komt te kiezen tussen 
vergelding en resocialisatie, dan gaat de voorkeur niet 
zelden uit naar het laatste. Je zou ook kunnen zeggen 
dat het publiek eieren voor zijn geld kiest; zorgvuldig 
wordt afgewogen of het slachtoffer, of vaker nog, de 
samenleving wel iets heeft aan de afdoening. De kans 
daarop wordt groter geacht bij andere afdoeningen 
dan de vrijheidsstraf. Maar ook groter bij alternatieve 
afdoeningen die expliciet gericht zijn op gedragsveran-
dering en perspectiefverbetering voor de dader 
(arbeidstraining, cursussen) of genoegdoening aan het 
individuele slachtoffer (denk aan bemiddeling en 
schadevergoeding), dan bij alternatieve afdoeningen 
waar die gerichtheid niet expliciet aanwezig is (dienst-
verlening `sec'). 

Anders dan de Kamer en het O.M. in de persoon 
van procureur-generaal Steenhuis menen, is het 
maatschappelijk draagvlak voor taakstraffen niet 
gebaseerd op leedtoevoeging. Als het publiek achter-
grondinformatie heeft over de daad, de dader en het 
slachtoffer, dan hecht het aan andere zaken dan aan 
leedtoevoeging. Voorwaarde is dus wel, dat het 
publiek goed en zorgvuldig wordt voorgelicht over 
aard en achtergronden van de desbetreffende straf-
zaken. 

Een en ander betekent ook dat het publiek niet erg 
geporteerd is voor de door Steenhuis gesuggereerde 
oplossing van het probleem. Het simpelweg 
`verzwaren' van de taakstraf door de uit te voeren 
werkzaamheden lichamelijk zwaarder te maken, sluit 
niet aan bij de opvatting dat de afdoening gedragsver-
andering moet bewerkstelligen of direct genoeg-
doening moet bieden aan het slachtoffer. Lichamelijk 
zware werkzaamheden, die overigens geestelijk niet 
veeleisend lijken, doen de toekomstkansen van de 
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dader niet onmiddellijk verbeteren en lijken daarom 
de kans op herhaling niet te doen afnemen. Ook voor 
het individuele slachtoffer lijkt er weinig te `halen' 
zijn. 

Tot slot nog het volgende. De uit het bevolkingson-
derzoek naar voren gekomen genuanceerde opvat-
tingen ten aanzien van het afdoen van strafzaken zijn 
niet het gevolg van een onderschatting van de proble-
matiek inzake criminaliteit en criminaliteitsbestrijding. 
Eerder gaven we reeds aan dat de enquete werd 
gehouden op een moment dat het criminaliteits-
vraagstuk extra in de belangstelling stond in verband 
met de beruchte heenzending in Amsterdam. Van de 
ondervraagden gaf maar liefst 93% aan van mening te 
zijn dm de overheid te weinig doet aan de bestrijding 
van criminaliteit. Kennelijk zoekt men de bestrijding 
niet in het opleggen van meer en zwaardere 
vrijheidsstraffen, waarbij leedtoevoeging voorop staat. 

De opvattingen van het publiek zijn ook niet nieuw. 
Enige jaren geleden stelden Junger-Tas en Terlouw 
(1991) al eens vast dat een ruime meerderheid van het 
publiek het cen goed idee vindt om in sommige 
gevallen de gevangenisstraf te vervangen door alterna-
tieve afdoeningen. Het betalen van schadevergoeding 
en in mindere mate werken ten behoeve van het 
slachtoffer en scholing met het oog op meer kans op 
werk, werden gezien als geschikte mogelijkheden. 

Wanneer het gaat om jeugdcriminaliteit is de steun 
voor bepaalde afdoeningen in de afgelopen twee jaar 
zelfs nog iets toegenomen. Zo vermelden Junger-Tas 
en Terlouw dat in 1990 83% van de ondervraagden 
het herstellen van schade door de dader een zeer 
geschikte afdoening acht; in 1993 is dat licht toege-
nornen tot 86%. Het oordeel czeer geschikt' ten 
aanzien van de verplichting een scholingscursus te 
volgen nam marginaal toe van 37% tot 39%. Het 
oordeel `zeer geschikt' over de verplichting een 
werkervaringsplaats te aanvaarden nam zelfs nog iets 
sterker toe: van 46% tot 52%. 

Overigens is er ook een toenarne te zien bij tradi-
tionele afdoeningen. Beoordeelde in 1990 nog 24% de 
gevangenisstraf als `zeer geschikt', in 1993 was dat 
32%. Ten aanzien van de geldboete was het 31% in 
1990 en 37% in 1993. Bij dit alles zij opgemerkt dat 
het om algemene oordelen gaat en niet om uitspraken 
over nader gespecificeerde zaken. Voor een meer 
evenwichtig oordeel, waarbij recht wordt gedaan aan 
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de bijzondere kenmerken die elke afzonderlijke 
strafzaak heeft, is achtergrondinformatie noodzakelijk 
(vergelijk de eerder genoemde Amerikaanse onder-
zoeken). 

Noten 

' Aanvullende informatie over de 
deelnemers aan het onderzoek is 
te vinden in bijlage 1. 

Deze toelichting is als bijlage 2 
opgenomen aan het eind van dit 
artikel. 
' Andere gedetailleerde informatie 
uit de enquete kan worden 
opgevraagd bij het WODC. 

We gaan er bier gemakshalve 
vanuit dat er werkelijk sprake is 
van een verschuiving in voorkeur 
van schadevergoeding in de 
richting van de training sociale 
vaardigheden. Dat is echter niet 
hard te maken. We weten immers 
in het geheel niet op grond van 
welke overwegingen iemand kiest 
voor deze of gene afdoening. 
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Bijlage I: Aanvullende informatie over deelnemers 
onderzoek 

Leeftijd 
18-25 jaar 	 12% 
26-40 jaar 	 36% 
41-55 jaar 	 28% 
56-65 jaar 	 1 I % 
65 jaar en ouder 	 13% 

Geslacht 
Vrouw 	 49% 
Man 	 51% 

Momenteel werkzaam 
Ja 	 54% 
Nee 	 46% 

Politieke vaorkeur 
CDA 	 22% 
PvdA 	 11% 
VVD 	 11% 
D'66 	 20% 
Groen Links 	 7% 
Kleine christelijke partijen 	3% 
CD 	 5% 
Anders 	 1 04 
Wect niet 	 15% 
Gaat/mag Met stemmen 	 4% 

Kronten die gelezen warden 
De Telegraaf 	 37% 
Algemeen Dagblad 	 27% 
De Volkskrant 	 19% 
Trouw 	 7% 
Het Parool 	 5% 
NRC Handelsblad 	 10% 
Andere (regionaal) 	 49% 
Geen 	 15% 

Situ:nigger geweest in ofgelopen zes maanden 
Algemeen 	 10% 
Fietsendiefstal 	 5% 
lnbraak in woning 	 2% 
Zakkenrollerij 	 1% 
Diefstal van/uit auto 	 3% 
Mishandeling 	 0,5% . 

108 	Justitiele Verkenningen, jrg. 19, nr. 9 1993 



Bijlage 2: Toelichting op afdoeningsvormen 

Scholingscursus 
Cursus waarin scholing centraal staat. Kan gericht 
zijn op specifiek beroep of bedrijfstak, op onderwijs in 
het algemeen of bij voorbeeld op sociale vaardig-
heden. 

Werkervaringsplaats 
Periode van werken in bedrijfsleven of bij de overheid 
teneinde werkervaring op te doen (zie ook arbeids-
trainingsproject). 

Dienstverlening 
Gedurende een vastgesteld aantal uren werken in een 
instelling voor algemeen belang, zoals een ziekenhuis, 
een kinderboerderij of bij de plantsoenendienst. De . 
werkzaamheden, die in de vrije tijd worden verricht, 
komen in de plaats van een korte onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf. Het gaat om werk dat niet (meer) door 
betaalde krachten wordt uitgevoerd. 

Cursus Slachtoffer in beeld 
Trainingsprogramma van vijf bijeenkomsten waarin 
aandacht wordt besteed aan de gevolgen van 
misdrijven voor de slachtoffers, zowel in materieel 
(schade) en fysiek (letsel) opzicht als in psychisch en 
sociaal opzicht (angst, niet meer naar buiten durven). 
Daarnaast wordt ingegaan op de motieven die aan het 
delinquente gedrag ten grondslag liggen, zoals bij 
voorbeeld verveling of prestige binnen de vrienden-
kring. Inzicht in deze beide aspecten moet leiden tot 
een andere houding en daarmee minder snel plegen 
van criminaliteit. 

Training sociale vaardigheden 
Trainingsprogramma van tien tot vijftien bijeen-
komsten, gericht op het aanleren van sociale vaardig-
heden die van belang zijn om in het dagelijks leven 
goed te kunnen functioneren, maar die bij de 
deelnemers niet, of onvoldoende, zijn ontwikkeld. 
Door hen te leren hoe zij in bepaalde situaties (beter) 
kunnen reageren, zullen de deelnemers in de toekomst 
minder (snel) ongepast, delinquent gedrag vertonen. 

Kwartaalkursus/Dagtrainingscentrum 
Drie maanden durend, intensief dagprogramma, 
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bedoeld als alternatief voor twee tot vijf maanden 
vrijheidsbeneming. Gedurende vijf dagen per week 
volgen de deelnemers onderwijs, onderricht in hout-
en metaalbewerking en auto- en Wetstechniek, sport 
en sociale vaardigheidstraining. De training heeft 
vooral tot doe! (weer) structuur te brengen in het 
leven van de deelnemers en de kansen op een toekom-
stige vaste dagbesteding (school of werk) te bevor-
deren. 

Bemiddeling 
Een bemiddelingsgesprek tussen dader en slachtoffer 
heeft tot doel een `verzoening' tussen de dader en het 
slachtoffer tot stand te brengen. Vindt alleen plaats 
indien het slachtoffer hiertoe bereid is. De dader kan 
zijn excuses aanbieden, het slachtoffer verliest zijn 
angst voor de `anonieme dader'. Soms wordt tevens 
een Wnanciale schadevergoeding geregeld. 

Alcohol Verkeer Cursus 
Een tweedaagse cursus voor plegers van alcohol-
verkeersdelicten ('dronken-rijders') waarin aandacht 
wordt besteed aan onder meer de invloed van alcohol 
op het menselijk lichaam en op de rijvaardigheid, de 
relatie alcohol en wet, slachtoffers van alcoholmis-
bruik en hulpverlening bij alcoholproblemen. Doel 
van de cursus is het ontwikkelen van meer verant-
woord alcohol-verkeersgedrag bij de deelnemers (niet 
met een slok op achter het stuur). 

Arbeidstruiningsproject 
Project dat als doe heeft het aanleren van vaardig-
heden die direct gericht zijn op het verkrijgen en 
behouden van een baan na afloop van het project. 
Hierbij gaat het niet alleen om `technische vaardig-
heden, maar ook het aanleren van een bepaalde 
`werkhouding', zoals op tijd komen; het leren accep-
toren van aanwijzingen van een chef, en dergelijke. 
Stages in het bedrijfsleven of de overheid kunnen 
onderdeel uitmaken van het project. 
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Opgesloten in het alternatief 

De rechtspositie van de 'alternatief' gestrafte 

mr. A. van den Berg* 

De vraag of de rechtspositie van delinquenten die 
een alternatieve sanctie ondergaan meer waarborgen 
behoeft, is niet gemakkelijk te beantwoorden. Veel 
van deze sancties verkeren immers nog in een experi-
mentele fase. Dit mag echter niet verhinderen dat 
wordt nagedacht over de rechtspositie van degenen 
die ze ondergaan. In een tijd van 'no nonsense'- 
politiek is het echter de vraag of er nog oog is voor de 
rechten en daarmee voor de rechtspositie van gedeti-
neerden. Op sommige punten en specifiek voor 
sommige groeperingen lijkt deze rechtspositie onder 
spanning te staan. Hieronder zal kort worden 
ingegaan op de internationale regelingen en de 
Nederlandse wetgeving voor gedetineerden. 

In tegenstelling tot bovengenoemde ontwikkeling 
kan worden geconstateerd dat internationaal de 
aandacht is gegroeid voor rechtswaarborgen bij de 
tenuitvoerlegging van alternatieve straffen en maatre-
gelen. Dit heeft zijn beslag gekregen in een reeks van 
internationale regelingen die ik kort zal behandelen. 
Vervolgens zal ik een aantal alternatieve sancties 
belichten en een aanzet geven tot de beantwoording 
van de vraag of de rechtspositie van veroordeelden tot 
deze straffen verbetering behoeft en op welke wijze dit 
zijn beslag zou kunnen krijgen. 

De rechtspositie van gedetineerden 

De aandacht voor het `welzijn' van gedetineerden 
werd eind jaren dertig voor het eerst op internationaal 
niveau vastgelegd in een regeling betreffende de 
organisatie van het gevangeniswezen.' Waar voorheen 

* De auteur is als onderzoekster verbonden aan de vakgroep 
strafrecht van de Rijksuniversiteit Groningen 
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vergelding en afschrikking als uitgangspunten van de 
gevangenisstraf golden, kwam thans ecn derde 
doelstelling, namelijk de resocialisatie van de gedeti-
neerde, in beeld. Dit initiatief mondde nit in de 
Standard In/n/17111111 rules for the treatment of prisoners, 
die in 1955 door de VN werden goedgekeurd.' In de 
regeling werd een aantal rechten van gedetineerden 
geformuleerd waarbij, als de nationale overheid zich 
eraan zou houden, weinig ruirnte zou zijn voor een 
afwijkende invulling door de nationale wetgever.' Om 
uitoefening van deze rechten daadwerkelijk mogelijk 
te maken wcrd ook een bcperkt klachtrecht geformu-
leerd. Deze VN-regels werden later enkele keren 
herzien door de Raad van Europa. 

In 1987 vond een grondige herziening plaats. Ook 
de naam werd gewijzigd in European Prison Rules. De 
eerbied voor de mcnselijke waardigheid, vastgelegd in 
artikel 1, werd het centrale uitgangspunt voor de 
nicuwe regels. Verder trachttcn de nieuw toegevoegde 
regels de behandelingsdoelen die in de praktijk te 
hoog gcgrepen bleken te zijn op een meer realistisch 
en daardoor meer haalbaar niveau te brengen. Dit zou 
gestalte moeten krijgen in een aanbod van 
programma's tijdens de detentie waardoor de gedeti-
neerde na zijn terugkeer in de maatschappij ecn betere 
kans zou hebben zich staande te houden. De zelfont-
wikkeling stond hierbij voorop waarvoor het gevange-
niswezen de werktuigen zou moeten bieden. Er vond 
dus een verschuiving plaats van een behandeling die 
uitging van beinvloeding naar een behandeling die 
zelfontplooiing aanmoedigt. 

In Nederland is de rechtspositic van gevangenen 
vanaf het einde van de Twecde Wereldoorlog geleide-
lijkaan verbeterd. In de Beginsclenwet 
Gevangeniswezen van 1953 en de Gevangenis-
maatregel werd, naast de plichten van gedetineerden, 
tevens een aantal rechten opgenomen.° Het in 1977 
ingevoerde klachtrecht was een volgende slap en de 
nieuwe Penitentiaire Beginselenwet, die thans voor 
advics bij de Raad van State ligt, vormt voorlopig het 
sluitstuk. De Memorie van Toelichting bij het 
voorontwerp stelt: 'In overeenstemming met het 
ontwerp voor de Beginselenwet verpleging ter 
beschikking gestelden en overige verpleegden straf-
rechtstoepassing is gekozen voor het zoveel mogelijk 
omschrijven van de concrete beperkingen die op de 
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rechten die gedetineerden aan de Grondwet ontlenen 
kunnen worden gemaakt." 

Aan deze keuze liggen de beginselen van rechtsze-
kerheid en rechtgelijkheid ten grondslag. In de 
Beginselenwet 1953 en de Gevangenismaatregel was 
wel een aantal rechten van gedetineerden opgenomen, 
maar nog meer werd in de loop der jaren geregeld via 
circulaires. Op die wijze kon snel worden ingespeeld 
op uitspraken van de beroepscommissie van de 
Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing en op 
politieke wensen inzake het toekennen of ontnemen 
van rechten. De inhoud van deze circulaires betrof in 
een aantal gevallen regels die voor gedetineerden 
gunstig waren (bij voorbeeld voorwerpen op cel en 
verlofregelingen), maar het kwam ook voor dat 
rechten die eerst waren verworven later weer werden 
gekort. Te denken valt aan het niet meer laten 
doorlopen van de straftijd bij ziekmelding tijdens 
verlof of het inperken van rechten van gedetineerden 
die op een extra beveiligde afdeling verblijven. 6  

Hieruit blijkt dat het regelen door middel van circu-
laires voor gedetineerden een zekere mate van rechts-
onzekerheid kan inhouden. Mede daarom is het zeker 
toe te juichen dat in de nieuwe Penitentiaire 
Beginselenwet meer aandacht wordt geschonken aan 
de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. De Memorie 
van Toelichting bij de Penitentiaire Beginselenwet laat 
hierover ook niets aan duidelijkheid te wensen over 
door te stellen: 'Het is immers in overeenstemming 
met de beginselen van rechtszekerheid en rechtsge-
lijkheid om in een wettelijke regeling die zich richt op 
personen in een bijzonder afhankelijke positie, zoals 
gedetineerden, zoveel mogelijk vast te leggen welke 
beperkingen op grondrechten mogen worden 
toegepast. De vergaande aard van de beperkingen in 
de bewegingsvrijheid, het contact met buiten en de 
beschikkings- en handelingsbevoegdheid van de 
betrokkenen vormt hiervoor te meer een aanleiding." 

Nieuw in die wet is ook de introductie van peniten-
tiaire programma's. Dat gaat zo ver, dat een alterna-
tieve vorm van tenuitvoerlegging van een door de 
rechter bepaalde vrijheidsstraf wordt toegestaan. 
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het advies van 
de OCAS om in het kader van detentiefasering een 
programma voor een gedetineerde te ontwikkelen dat 
hem de mogelijkheid biedt steeds meer graden van 
vrijheid te verwerven. Aan het einde van zijn detentie 
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kan een gedetineerde dan gebruik maken van dezelfde 
projecten als degene die tot een alternatieve sanctie is 
veroordeeld. Van belang voor de rechtspositie van de 
deelnemer aan een penitentiair programma is dat de 
controle op de tenuitvoerlegging ook in de laatste fase 
bij de administratie blijft. Dit impliceert dat 
betrokkene bij het niet-nakomen van verplichtingen 
wordt teruggeplaatst in een inrichting.° Het klacht-
recht voor gedetineerden blijft ook van toepassing 
voor delinquenten die tijdens bun straftijd geheel 
buiten een inrichting zijn geplaatst. 

De minister gaat voorbij aan de discussie die is 
gevoerd, en nog gaande is, over het in het kader van 
detentiefasering mogelijk maken van extramurale 
executiemodaliteiten. Hij stelt slechts in de Memorie 
van Toelichting dat de verantwoordelijkheid voor de 
executie van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende 
maatregelen, na de discussie die hierover voor de 
invoering van de Beginselenwet Gevangeniswezen is 
gevoerd, ligt bij de administratie. Dat het bij de extra-
murale executiemodaliteiten in wezen om de 
omzetting van de rechterlijke beslissing gaat, wordt 
hierbij uit het oog verloren. Naar mijn mening is in de 
literatuur al meerdere keren terecht opgemerk t dat 
omzetting van een gevangenisstraf in een vrijheidsbe-
perkende straf of maatregel dient te geschieden door 
een onafhankelijke rechter.' 

Worden er in de nieuwe Penitentiaire Beginselenwet 
enerzijds zaken beter geregeld, anderzijds wordt het 
beklagrecht van de gedetineerde beperkt. Beklag over 
feitelijk handelen dat niet direct is terug te voeren op 
een beslissing van de directeur wordt bij voorbeeld 
uitgesloten. Hiermee wordt bereikt — aldus de 
Memorie van Toelichting — dat alleen klachten met 
een redelijk belang voor de gedetineerde aan de orde 
kunnen komen. Mijns inziens is `redelijk belang' een 
rekbaar begrip dat voor gedetineerden tot andere 
invulling noopt dan voor de burgers in de vrije 
maatschappij. 

Uit het bovenstaande blijkt dat er door de wetgever 
grote waarde wordt gehecht aan in de wet gefixeerde 
rechten en plichten voor veroordeelden tot 
vrijheidsstraffen. Erkend wordt dat de gedetineerde in 
een dwangpositie zit, maar daardoor niet rechteloos is 
geworden. In de Memorie van Toelichting staat dat 
onder andere de European Prison Rules hebben 
gediend als richtsnoer bij het vormgeven van de 
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nieuwe Penitentiaire Beginselenwet. Hoe is het echter 
gesteld met de rechtspositie van de alternatief 
gestrafte? Alvorens deze te beoordelen, zal ik kort de 
internationale regelingen op dit terrein bespreken. 

Internationale regels inzake alternatieve sancties" 

De vrijheidsbeperkende straffen en maatregelen zijn 
in tegenstelling tot de vrijheidsbenemende straffen en 
maatregelen nog nauwelijks wettelijk geregeld. In 
Nederland is tot nu toe alleen de dienstverlening in de 
wet opgenomen. Toch kwam eind jaren tachtig de 
vraag naar voren of de tijd rib was voor een interna-
tionale regeling op het gebied van de tenuitvoer-
legging van deze sancties. Ten opzichte van de rechts-
positie van de gedetineerden zou de rechtspositie van 
de `alternatieP gestrafte onderbelicht zijn. 

Bijna gelijktijdig kwamen op twee plaatsen in de 
wereld regelingen tot stand. In Groningen werden in 
1988 de Standard minimum rules for the implemen-
tation of non-custodial sanctions and measures involving 
restriction of liberty (Groningen Rules) 2  aanvaard. De 
VN aanvaardde in 1990 de United Nations standard 
minimum rules for non-custodial measures (Tokyo 
Rules)." De laatste loot aan de stam van interna-
tionale regelingen voor de tenuitvoerlegging van 
vrijheidsbeperkende sancties zijn de door de Raad van 
Europa opgestelde European rules on community 
sanctions and measures.' De Groningen Rules en de 
European Rules hebben in tegenstelling tot de Tokyo 
Rules niet als hoofddoel het propageren van alterna-
tieve sancties. Zij regelen echter de tenuitvoerlegging 
van de alternatieve sancties veel gedetailleerder dan de 
Tokyo Rules. 

Belangrijke onderwerpen voor de rechtsbescherming 
van de veroordeelde die in deze regelingen zijn 
opgenomen, zijn de proportionaliteit tussen delict en 
straf, de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid. Het 
gevaar dat een alternatieve sanctie disproportioneel is, 
is niet denkbeeldig gezien de aanzuigende werking die 
ook bij de dienstverlening is geconstateerd." Dit 
gevaar wordt groter naarmate men sancties gaat 
gebruiken voor bepaalde daders, alleen omdat zij tot 
een door justitie geselecteerde groep behoren en daar-
bij de ernst van het begane delict bij de zwaarte van 
de op te leggen sanctie min of meer buiten beeld blijft. 
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De rechtszekerheid en rechtsgelijkheid verlangen 
onder anderc dat vrijheidsbeperkende straffen en 
maatregelen wettelijk worden geregeld en dat ook de 
tenuitvoerlegging aan toetsing onderhevig is. De delin-
quent dient bij aanvang van de alternatieve sanctie op 
de hoogte te worden gebracht van zijn rechten en 
plichten. De Tokyo Rules hebben hiervoor de 
volgende regel opgenomen: `13ij de aanvang van de 
toepassing van een niet-vrijheidsberovende maatregel, 
zal de delinquent een verklaring ontvangen, 
mondeling of schriftelijk; over de voorwaarden 
betreffende de maatregel, inclusief de rechten en 
plichten van de delinquent' (regel 12.3 Tokyo rules; 
regel 18 Groningen rules heeft dezelfde strekking). In 
alle internationale regelingen is opgenomen dat de 
delinquent toegang dient te hebben tot een onafhan-
kelijke autoriteit indien hij zijn beklag wenst te doen 
over de wijze van tenuitvoerlegging. 

Alle regelingen kennen ook het discriminatieverbod. 
Een ieder moet in gelijke mate toegang hebben tot de 
alternatieve sancties. Dat aan deze eis bij de dienstver-
!ening nog lang niet altijd wordt voldaan, blijkt ook 
uit het OCAS-rapport waarin gesignalcerd wordt dat 
bepaalde groepen delinquenten niet voor dienstver-
lening in aanmcrking komen.'' Groepen die veelal 
buitcn de boot vallen zijn verslaafden en leden van 
etnische minderheden. Daarom is het volgens de 
OCAS wenselijk dat voor deze groepen speciale 
projccten gecraerd worden. 

Een andere eis die door de regelingen wordt gesteld, 
is dat de instanties die verantwoordelijk zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de alternatieve sancties regel-
matig worden gecontroleerd door externe en 
gekwalificeerde inspecteurs.'' 

Een van de fundamentele verschillen met de veroor-
deelde tot een gevangenisstraf is dat van de alternatief 
gestrafte instemming met de op te leggen straf wordt 
verwacht. Een kenmerk van de alternatieve sanctie is 
de vrijwilligheid. Dit wordt ook door de interna-
tionale regels voorschrevcn. Door velen is dit al een 
schijnvrijwilligheid genoemd omdat bij weigering de 
gevangenispoort zich alsnog zal openen en sluiten.'" 

Dat er wel sprake moet zijn van een goede motivatie 
is cveneens benadrukt, omdat anders de misluk-
kingskans groot wordt geacht. Dat vrijwilligheid gem 
volledige garantie is voor het slagen van de thans 
vormgegeven alternatieve sancties blijkt uit de misluk- 
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kingspercentages die vooral bij de nieuwe, veeleisende, 
alternatieve sancties zijn die percentages aanzienlijk. 
Deze getallen geven naar mijn mening geen goed 
beeld van het te verwachten resultaat, omdat bij 
nieuwe alternatieven gedurende de experimentele fase 
hoogstwaarschijnlijk uiterst zorgvuldig geselecteerd 
zal worden.' 

Vrijwilligheid tot het ondergaan van een vrijheidsbe-
perkende sanctie kan echter niet inhouden dat de 
veroordeelde daarmee afstand doet van rechtsbe-
scherming. Deze rechtsbescherming zal door het 
regelen van de rechtspositie van de gestrafte zijn 
beslag moeten krijgen. 

Externe en interne rechtspositie 

Kelk maakt in zijn proefschrift een onderscheid 
tussen de externe en interne rechtspositie van gedeti-
neerden. Deze tweedeling past hij ook toe voor de tot 
een vrijheidsbeperkende sanctie veroordeelde. De 
externe rechtspositie betreft de buitenkant van de 
sanctie. Het gaat dan bij voorbeeld om de aanwijzing 
of de duur van de concrete projecten, de volgorde 
waarin aan projecten moet worden deelgenomen, 
maar ook de wijze waarop een sanctie(onderdeel) kan 
worden beeindigd, herroepen of gewijzigd. Veel van 
deze beslissingen worden bij de alternatieve straf 
genomen door de coordinator alternatieve sancties. 

De interne rechtspositie betreft de inhoud van de 
sanctie, de binnenkant. Hierbij gaat het om de vraag 
welke rechten en plichten de veroordeelde heeft en 
waar hij zijn klachten kan uiten. Te denken valt aan 
beslissingen die worden genomen door de project- of 
cursusleider over de uitvoering van de opgelegde 
taken. Maar het kan ook gaan om bepaalde vormen 
van discriminatie die de veroordeelde op de project-
plaats zegt te ondervinden. Veelal zullen het beslis-
singen zijn die met de inzet van de veroordeelde te 
maken hebben of beslissingen die een uitvloeisel zijn 
van een verstoorde relatie met de mensen op de 
projectplaats. 

Nieuwe alternatieven 

Gezien het aantal alternatieve mogelijkheden dat 
binnenkort zal bestaan om een verdachte te 
bestraffen, zou de gedachte kunnen postvatten dat er 

Rechtspositie 'alternatief gestrafte 	 117 



voor bijna iedere burger die met het strafrecht in 
aanraking komt, voorzover het gaat om de minder 
zware vormen van criminaliteit, een op maat gesneden 
sanctie voorhanden is. De staatssecretaris van Justitie 
heeft namelijk jaarlijks enkele miljoenen beschikbaar 
gesteld voor de financiering van experimenten met 
nieuwe alternatieve sancties. Deze gelden worden via 
een projectgroep, bestaande nit leden van verschil-
lende reclasseringsinstellingen, verdeeld. Voor het jaar 
1993 werden er meer dan dertig projecten subsidiabel 
bevonden en een gelijk aantal gedeeltelijk subsidiabel. 

De (deels) goedgekeurde projecten zijn her en der 
over ons land verspreid en ze tonen in veel gevallen 
onderling overeenkomsten, maar wijken op een aantal 
essentiele onderdelen ook van elkaar af. Voorbeelden 
hiervan zijn de projecten die onder de noemer stelsel-
matige daderaanpak' vallen en projecten die voor een 
bepaalde groep daders naar aanleiding van een 
specifiek delict ontworpen zijn, de ganglopende 
projecten voor specifieke delicten'. Bij de laatste groep 
gaat het vooral om seksuele delinquenten. In het 
onderstaande zullen, naast de dienstverlening, beide 
projecten nader worden bekeken met betrekking tot 
de rechtspositie van de delinquent. 

Een punt vooraf dat opvalt is dat het aanbod van 
projecten in sornmige arrondissementen groot is, 
terwij1 andere arrondissementen bijna geen aanbod 
laten zien, hoewel er wel degelijk een forse dadergroep 
aanwezig is." Een zo sterk landelijk gedifferentieerd 
aanbod brengt een sterke mate van rechtsongelijkheid 
met zich mee. 

Bij alle gepropageerde nieuwe sancties dreigt zoals 
gezegd de rechtsbescherming van de veroordeelde 
ondergesneeuwd te raken, omdat elke nieuwe 
mogelijkheid om een verdachte te straffen kan worden 
uitgelegd als een `kans' die door de autoriteiten wordt 
gegeven en door de verdachte gegrepen moet worden. 
De laatste doet er dan vooral goed aan niet te veel 
noten op zijn zang te hebben. Zelfs bij de dienstver-
lening wordt door sommige rechters en officieren van 
justitie nog steeds gesproken van een kans die de 
verdachte krijgt en die eenmalig is. 

De rechtspositie van de dienstverlener 

De dienstverlening die sinds 1989 in het Wetboek 
van Strafrecht is opgenomen, biedt de veroordeelde 
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rechtsbescherming voor de buitenkant van deze 
sanctie. Dat wil zeggen dat vastligt wie bevoegd is 
deze straf op te leggen, te wijzigen of te herroepen. 
Tevens moet in het vonnis het aantal te werken uren 
worden opgenomen. Bij mislukking van de dienstver-
lening moet de rechter als hij de vrijheidsstraf wil 
opleggen — waarvoor de dienstverlening in de plaats 
kwam — rekening houden met het aantal gewerkte 
uren. De wet schrijft echter geen dwingende omreke-
ningstabel voor. In de praktijk betekende dit dat de 
rechter individueel kon bepalen hoe hij het aantal 
gewerkte uren verdisconteerde met de op te leggen 
vrijheidsstraf. Dit bracht rechtsongelijkheid en rechts-
onzekerheid mee. Hieraan lijkt een einde te zijn 
gekomen nu de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak richtlijnee heeft opgesteld waarin 
omrekeningstabellen zijn neergelegd. Zo lijkt de 
externe rechtspositie van de dienstverlener gewaar-
borgd te zijn. Maar is dat ook zo? 

De inhoud van de sanctie wordt voor een groot deel 
bepaald door de coordinator alternatieve sancties. Dit 
gebeurt in de meeste gevallen in de vorm van een 
contract. Na het aanvaarden van de sanctie wordt 
tussen de feitelijke uitvoerende instantie (in de meeste 
gevallen zal dit de reclassering zijn) en de veroor-
deelde een contract gesloten waarin is opgenomen 
onder welke voorwaarden de tenuitvoerlegging zal 
plaatsvinden en welke verplichtingen de veroordeelde 
op zich neemt. In dit contract dient ook de project-
plaats te worden genoemd. 

Omdat het bij het straffen niet om gelijkwaardige 
contractsluitende partijen gaat zullen in deze 
contracten ook duidelijk de rechten van de veroor-
deelde dienen te staan en de wijze waarop hij deze kan 
afdwingen. Het vastleggen van plichten en rechten 
wordt des te belangrijker als het om combinaties van 
sancties gaat. De rechter heeft hier geen zicht meer op 
en de vrijheid van de coordinator is groot. 

Thans komt het reeds voor dat de projectplaats 
tijdens de tenuitvoerlegging van de dienstverlening 
niet wordt gewijzigd door de officier van justitie, die 
deze bevoegdheid bij de wet toebedeeld heeft 
gekregen, maar door de coordinator. Dit kan op 
verzoek en in het belang van de dienstverlener zijn 
omdat hem zo nog een kans wordt geboden zijn 
dienstverlening naar behoren te voltooien. Het kan 
echter ook tegen de wens van de dienstverlener in 
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gebeuren omdat de projectverschaffer hem niet goed 
vindt functioneren en hij hier zelf eon andere mening 
over heeft. 

Ook komt het voor dat de coordinator een aantal 
urcn dienstverlening inruilt voor een training als hij 
vindt dat de veroordeelde hierbij gebaat is en dit 
mislukking van de dienstverlening kan voorkomen." 
Dienstverleners die tegen het wijzigen van de 
oorspronkelijk overcengekomen dienstverlening 
bezwaar willen maken, staan met loge handen omdat 
zij zich niet via een bezwaarschrift tot eon rechterlijke 
instantie kunnen wenden. Dit kunnen zij pas als de 
°Meier van justitie de wijziging heeft aangebracht. De 
enige mogelijkheid die de veroordeelde heeft is eon 
klacht in to dienen bij de externe klachtencommissie 
van de reclassering. Doze klachtencommissie heeft 
cchter slechts een bemiddelende functie. Nu leerpro-
jecten nog niet wettelijk zijn geregeld, is het van groot 
belang dat de delinquent op de hoogte wordt gebracht 
van de verplichtingen die hij op zich neemt en de 
procedures die hem ten dienste staan bij onenigheid 
over wijzigingen op onderdelen. 

De rechtsposine ran de stelsebnatige darter 

Zoals gezegd, is aan een aantal reclasseringsstich-
tingen subsidic verstrekt om met projecten voor 
stelselmatige daders to gaan experimenteren. Anders 
dan bij de dienstverlening zijn or geen landelijke 
uniforme richtlijnen uitgebracht over de doelstellingen 
en de uitvoering van deze projecten. 

De drie arrondissementen waar begonnen wordt met 
deze projecten zijn Almelo, Dordrecht en Groningen." 
Almelo noemt als doelstelling 'het door middel van 
intensieve begeleiding en samenwerking met anderen 
ornbuigen van criminelc carrieres', Groningen 'de 
integrale aanpak van stelselmatige daders ter vermin-
dering van de overlast die doze veroorzaken' en 
Dordrecht 'het reduceren van de overlast voor de 
gemeenschap en het bewerkstelligen van integratie van 
de client in de samenleving alsmede de normalisering 
van zijn bestaan'. 

De geciteerde doelstellingcn laten verschil van inter- 
pretatie toe voor wat betreft de catcgorie delin-
quenten. Groningen en Dordrecht beperken doze tot 
delinquenten die overlast bezorgen, wat zich uit in 
zeer regelmatige politiecontacten. Almelo heel het 
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over criminele carrieres, hetgeen volgens mij een 
ruimere definitie impliceert, omdat hieronder ook 
zwaardere delinquenten kunnen vallen. Verder heeft 
Almelo het over intensieve begeleiding, Groningen 
over de integrale aanpak, zonder dit begrip nader uit 
te leggen, terwijl Dordrecht twee componenten 
vooropstelt namelijk de integratie in de samenleving 
en de normalisering van het bestaan. Uit het 
voorgaande blijkt dat er geen eensluidende definitie 
voor het begrip stelselmatige dader is gevonden. 

Voorts wordt gesteld dat typerend voor de stelsel-
matige daderaanpak zal zijn de keuze die de persoon 
in kwestie wordt geboden tussen het aanwennen van 
een levenswijze die de gemeenschap geen overlast 
meer bezorgt of het doorgaan op de oude weg. In het 
laatste geval komen de gevolgen van de bewuste' 
keuze voor criminaliteit voor rekening van de delin-
quent. Hij kan voor een relatief licht delict een zware 
sanctie verwachten als hij als stelselmatige dader is 
gekwalificeerd." 

Voor deze daders wordt geheel uit het oog verloren 
dat de ernst van het delict medebepalend moet zijn 
voor de zwaarte van de straf. Over de duur van het 
intensieve reclasseringstoezicht wordt niet gesproken 
in de subsidie-aanvragen. Mogen verplichtingen voor 
de stelselmatige dader qua duur uitgaan boven de 
normale `tarieven' van de alternatieve sancties? Wordt 
de stelselmatige dader voor een licht vergrijp niet 
onevenredig lang gestraft? 

Ook de vormen van controle die zijn toegestaan, 
zijn niet in richtlijnen vastgelegd. Mag bij voorbeeld 
controle zo ver gaan dat ook de omgeving van de 
delinquent wordt ingeschakeld? Voorbeelden hiervan 
zijn: de politie of toezichthouder die derden inschakelt 
om te bevestigen of de betrokkene zich op een 
bepaalde plaats heeft opgehouden. Dit zijn nu net de 
vormen van controle waarvoor de Groningen Rules 
waarschuwen en die zij aan regels onderworpen willen 
zien. 

Een andere vraag is Akelke verplichting de delin-
quent op zich neemt: een inspannings- of een resul-
taatverplichting. Bij de stelselmatige daders lijkt er 
meer sprake te zijn van een resultaatverplichting. Dit 
betekent dat ook in dit opzicht een nieuw type sanctie 
haar intrede heeft gedaan. Ook nieuw bij deze sanctie 
is dat de invulling ervan tot nu toe geheel buiten de 
rechter omgaat. Maar na een mislukking moet de 
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rechter wel de strafmaat beoordelen van de afzonder-
lijke onderdelen waaruit de sanctie bestond om deze 
te verdisconteren in de straf. Al met al een voor de 
delinquent ondoorzichtige situatie die, zolang de 
rechtswaarborgen voor de betrokkene niet (goed) 
geregeld zijn, weinig verkieslijk is. 

Nog vreemder wordt het als dit intensieve reclasse-
ringsprogramma ook kan worden toegepast op delin-
quenten die hun straf hebben uitgezeten. Want ook 
aan gedetineerden kan de keuze worden voorgelegd of 
zij, als zij binnen de doelgroep vallen, na hun detentie 
willen deelnemen aan het intensieve begeleidingsplan. 
Kan men al vragen hebben bij de toepassing van deze 
sanctie na het plegen van een delict, nog grotere 
vraagtekens kunnen worden gezet bij een aanbod van 
het project uit zuiver preventief oogpunt. 

De rechtspositie van de specifieke dader" 

Een derde groep sancties die ik bier kort wil 
belichten, zijn de projecten voor specifieke delicten. 
Hier gaat het vooral om de tijdsinvestering van de 
delinquent en, daarmee samenhangend, de tijd dat hij 
onder controle blijft. De meeste projecten voorzien in 
de behandeling van de gestrafte gedurende lange tijd, 
meestal achttien maanden. De te vervangen vrijheids-
straf is zeer verschillend met als uitersten drie 
maanden voorarrest in Alkmaar en vijftien maanden 
gevangenisstraf in Zwolle voor plegers van incest of 
van vijf a zes maanden in Leeuwarden tot achttien 
maanden in Haarlem voor plegers van seksuele 
delicten. 

Hoe verhoudt zich dat tot de maximale tijdsinves-
tering en de maximaal te vervangen straf die bij de 
dienstverlening is toegestaan? Bij deze laatste alterna-
tieve sanctie is het maximum aantal uren 240 
tegenover zes maanden te vervangen vrijheidsstraf. Bij 
een behandeling gedurende achttien maanden van een 
a twee uur per week komt de tijdsinvestering voor 
betrokkene neer op 78 of 156 uur tegenover een te 
vervangen straf van maximaal achttien maanden. 

Deze laatste te vervangen straf is drie keer zo hoog 
als de door de dienstverlening te vervangen straf. De 
tijdsinvestering van de gestrafte is in een aantal van 
de hierboven genoemde voorbeelden buiten alle 
proportie ten opzichte van die van de delinquent die 
tot dienstverlening is veroordeeld. En de tijdsinves- 
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tering van de dienstverlener ten opzichte van de te 
vervangen vrijheidsstraf wordt toch al van verschil-
lende kanten gekritiseerd. 

Hoe dit in een juridisch kader te gieten? In wezen 
gaat het hier om een sanctie waarbij gedragsbeib-
vloeding vooropstaat en niet zozeer vergelding. In het 
bestaande kader van het Wetboek van Strafrecht zou 
dit betekenen dat deze sancties als bijzondere 
voorwaarde opgelegd moeten worden. Straffen van 
twaalf maanden kunnen geheel voorwaardelijk 
worden opgelegd, maar bij straffen van achttien 
maanden kan dit slechts voor een derde gedeelte. De 
voorwaardelijke veroordeling kan dus niet worden 
gebruikt in een aantal van bovengenoemde gevallen. 
Het juridische kader `uitstel van vonniswijzing' 
waarvoor in de meeste arrondissementen tijdens de 
experimenten is gekozen, lijkt mij geen oplossing te 
bieden. Hieraan kleven dezelfde bezwaren die ook 
tijdens de experimentele fase van de dienstverlening 
naar voren zijn gebracht, en wel dat de artikelen 277 
lid 3 en 346 WvSv niet bedoeld zijn voor deze 
modaliteit, maar voor nader onderzoek. 

Een ander bezwaar is dat op deze wijze een extra 
zitting nodig is na voltooiing van de sanctie. De zeer 
lange looptijd van deze sanctie zal het in vele gevallen 
bijkans onmogelijk maken de samenstelling van de 
rechtbank dezelfde te doen zijn als bij de eerste 
zitting, hetgeen echter in beginsel wel vereist is als de 
zaak wordt aangehouden. Een vraag is ook hoe de 
voorlopige hechtenis verdisconteerd moet worden als 
het behandelingsplan qua tijdsduur vastligt. 

Maar los hiervan doet zich bij deze projecten het 
gevaar voor dat hulpverleners resultaten van hun 
inspanningen zullen willen zien en dat een delinquent 
die onvoldoende meewerkt hiervan de dupe kan 
worden. Hoe moet de rechter na een mislukking de 
achtergronden hiervan beoordelen? Hoe moet hij deze 
wegen bij de uiteindelijk op te leggen straf? 

Het toekomstperspectief 

Uit het bovenstaande blijkt dat er met betrekking 
tot de rechtspositie van de alternatief gestrafte een 
groot aantal lacunes zijn. Kelk (1991) ziet voor de 
toetsing van de tenuitvoerleggingsbeslissingen taken 
weggelegd voor een onafhankelijke rechter, de execu- 
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tierechter, die zowel beslissingen betreffende de 
externe als de interne rechtspositie zou kunnen 
toetsen. Naar mijn mening verdient de executierechter 
inderdaad serieuze overweging vooral als de varieteit 
van alternatieve sancties blijft groeien. Doze executie-
rechter zal niet alleen beslissingen moeten kunnen 
nemen over de door de rechtcr opgelegde altcrnatieve 
sancties, maar ook de bevoegdc instantie moetcn zijn 
die in het kader van de detentiefasering beslissingen 
neemt over de extramurale executiemodaliteiten. 

Mijns inziens zouden de bevoegdheden van de 
exccutierechter voor eon gedeelte kunnen worden 
opgenomen in eon Beginselenwet Vrijheidsbeperkende 
Sancties. In doze wet zou de rechtspositie van de alter-
natief gestrafte geregeld dienen te worden vooral voor 
wat betreft de beslissingen die over hem word= 
genomen tijdens de tenuitvoerlegging van de straf. 
Belangrijke onderwerpen in doze wet zouden voorts 
dienen te zijn de informatieverschaffing aan de 
betrokkene, de inhoud van de contracten die bij de 
verschillende vrijheidsbeperkende sancties worden 
opgemaakt en het klachtrecht. Eon Beginselenwet 
Vrijheidsbeperkende Sancties zou samen met de 
Penitentiaire Beginselenwet en de Beginselenwet 
verpleging ter beschikkinggestelden en overige 
verpleegden strafrechtstoepassing het gehele peniten-
tiaire veld bestrijken en de rechtsbescherming van 
delinquenten completeren. 

Indien de regeling voor alternatief gestraften niet in 
eon aparte wet wordt neergelegd dan zou naar mijn 
mening aan de Penitentiaire Beginselenwet eon 
hoofdstuk diencn to worden toegevoegd waarin de 
uitvoeringsregels voor doze sancties staan. Vooral de 
ingrijpendheid van de nieuwe alternatieven maakt 
doze sanctics voor de veroordeelde zo zwaar dat niet 
langer gewacht mag worden met eon goede regeling. 
De geciteerde woorden uit de Memorie van 
Toelichting bij de Penitentiaire Beginselenwet zijn 
eveneens van toepassing op delinquenten die doze 
toekomstige, veeleisende alternatieve sancties moeten 
ondergaan. Nederland is ook aan zichzelf verplicht 
om de internationale richtlijnen op dit punt uit to 
voeren. 
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Noten 

' De International Penal and 
Penitentiary Commission (IPPC) 
kwam reeds in 1929 met een 
regeling betreffende de organisatie 
van het gevangeniswezen. 

In de tussenliggende tijd werd de 
regeling van 1929 enkele keren 

• herzien en werd door de IPPC 
contact gelegd met de 
Volkenbond, de voorganger van 
de Verenigde Naties. 

Enkele van deze rechten zijn: het 
recht om eigen of onopvallende 
kleding te dragen, het recht om 
vertrouwelijk een verzoek of een 
klacht in te dienen en het recht 
om een uur per dag in de open 
lucht door te brengen. 
Gedacht kan worden aan het 

beroep tegen (over)plaatsing. 
Memorie van Toelichting 

voorontwerp Penitentiaire 
Beginselenwet, p. 7. 
Terwijl in de Standard minimum 

rules for the treatment of prisoners 
staat dat iedere gedetineerde recht 
heeft op een uur luchten per dag, 
is dit voor de extra beveiligde 
afdelingen door middel van een 
circulaire teruggebracht tot een 
half uur. Ook zijn de afwijkende 
bezoekregels voor deze afdelingen 
geregeld bij circulaire. 
' Memorie van Toelichting, 
PP. 7-8 . 

Overleg- en adviescommissie 
alternatieve sancties (1991). 

Regeringsstandpunt betreffende 
de alternatieve sancties, 28 
februari 1992, p. 10. 

Meijers (1991, p. 30) zegt 
hierover: '1-let zal duidelijk zijn 
dat de grenzen van het aandeel 
van het gevangeniswezen in de 
tenuitvoerlegging van de rechter-
lijke beslissing op het punt liggen 
waarop de uitkomst van de 
rechterlijke afweging wordt 
doorkruist; dat is ... waar de 
opgelegde straf feitelijk van soort 
verandert...'. 

Balkema en Corstens (1986, p. 
331) stellen: 'De nieuwe straftoe-
metingsmogelijkheden dwingen 
tot een nadere bezinning op de 
positie van de rechter ... De ene 
vrijheidsstraf is de andere niet. De 
dienstverlening kan worden 
beschouwd als een afgeleide van 
de vrijheidsstraf. Waarom dan 
niet de rechter grotere invloed 
geven bij de bepaling van andere 
executievormen van de 
vrijheidstraf? Bij een in eerste 
instantie door de rechter uit te 
voeren differentiatie zou niet 
alleen op de persoonlijkheid van 
de dader, maar ook op de graad 
van ernst van het delict gelet 
kunnen worden. Al naar gelang 
onder andere die ernst zou de 
rechter een zwaardere of een 
lichtere executievorm kunnen 
voorschrijven.' 
" lk zie af van de terminologie 
'non-custodial sancties' of 
`gemeenschapsstraffen'. Het 
begrip non-custodial is naar mijn 
mening niet goed vertaalbaar en 
`gemeenschapsstrar vind ik voor 
de nieuwe alternatieven minder 
passend dan voor de dienstver-
lening, omdat de gemeenschap 
daarbij veel minder direct 
betrokken is. Om het punitieve 
karakter van de alternatieve 
sanctie beter tot uitdrukking te 
laten komen, is onlangs de term 
`taakstraf geintroduceerd. Deze 
term is mijn inziens schools en 
betuttelend. lk denk niet dat deze 
verandering van naamgeving er 
veel aan zal bijdragen om 
duidelijk te maken dat het straffen 
zijn die wel degelijk een punitief 
karakter hebben. In aansluiting 
met de nieuwe Penitentiaire 
Beginselenwet zou nog beter van 
een programmastraf kunnen 
worden gesproken. De termen 
`alternatieve sancties' of `alterna-
tieve straffen en maatregelen' en 
`vrijheidsbeperkende sancties' of 
`vrijheidsbeperkende straffen en 
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maatregelen' verdienen mijns 
inziens de voorkeur. 
' 2  De International Penal and 
Penitentiary Foundation was de 
initiatiefnemer voor het opstellen 
van deze regeling evenals eind 
jaren dertig voor de regels voor 
gedetineerden. 

De regels zijn genoemd naar 
Tokio, omdat daar het 
voorontwerp werd aanvaard dat 
was opgesteld door de United 
Nations Asia and Far East 
Institute for the prevention of 
crime and the treatment of 
offenders. 
w Recommendation nr. 16; de 
regeling is in oktober 1992 door 
het Comite van Ministers goedge-
keurd. 

Zie onder meer Hanewinkel en 
Lolkema (1990, p. 59). 

Tap. pp. 59 e.v. 
'' De Reclasseringsregeling kent 
een apart hoofdstuk over de 
inspectie (artt. 43 e.v.). Hierin 
staat onder andere dat de aange-
wezen ambtenaren zich regelmatig 
op de hoogte stellen van de 
uitvoering van de reclassering. 
Hoe regelmatig dit dient te zijn, 
wordt echter niet vermeld. 

Onder meer Singer-Dekker 
(1984). 

Zie de resultaten met het 
dagtrainingscentrum in 
Eindhoven. In drie jaar werdcn 
136 jongeren bij het project 
aangemeld. Hiervan zijn er 76 met 
het project begonnen en 55% (42) 
van deze groep heeft het project 
met goed gevolg beeindigd. Van 
de oorspronkelijk 136 geschikt 
bevonden personen heeft dus 
slechts ruim een kwart het project 
volbracht. 
1" Dat wil trouwens niet zeggen 
dat Cr in deze arrondissementen 
niets gebeurt. Men kan namelijk 
elders subsidie hebben verkregen. 
2 ' Rapport van de werkgroep 
Harmonisatie onbetaalde arbeid 
ten algemenen nutte, Nederlandse 
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Vereniging voor Rechtspraak, 
januari 1993. Zie hierover de 
analyse van Van den Berg-Schoof 
en Stamhuis (1992). 

Uit het onderzoek van Van Hal 
(1993) bleek dat in verschillende 
arrondissementen een deel van de 
dienstverlening werd omgezet in 
een leerproject. Een uur training 
verving twee uur dienstverlening. 
" Projectgroep 'Alternatieve 
Sancties' (1992). 
" Zie Schulte (1992). 
" Met `specineke daders' doe ik 
op delinquenten die een specifiek 
delict plegen, zoals seksuele delin-
quenten. 
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Alternatieven voor de 

vrijheidsstraf 

Een internationaal overzicht 

dr. J. Junger-Tas* 

Alternatievc straffen, in het bijzonder alternatieven 
voor de vrijheidsstraf, hebben zich in eerste instantie 
ontwikkeld in de Verenigde Staten en Engeland. De 
laatste vijftien jaar zijn zij echter steeds mcer in zwang 
gekomen in de hele westerse wereld. Deze vrij snelle 
ontwikkeling van wat men ook `taakstraffen', interme-
diate sanctions of community sanctions noemt, rocpt 
cen aantal vragen op die ik bier zal proberen te beant-
woorden. Waarom voldeed het traditionele sanctie-
stelsel niet meer, hoe komt het dat er zo'n snelle 
vcrspreiding van dezc nieuwe sancties tot stand kwam 
en wat zijn de onderliggende doelstellingen en filosofie 
ervan? Vervolgens wil ik de voornaamste van die 
straffen de revue laten passcren en op hun effectiviteit 
toetsen. Ten slotte zou ik willen bezien of de ontwik-
kelde alternatieven voor de vrijheidsstraf inderdaad 
levensvatbaar zijn en onder welke conditics zij dat 
zijn. 

Achtergronden 

Drie maatschappelijke ontwikkelingen liggen ten 
grondslag aan het zoeken naar nieuwe sanctievormen. 
In de eerste plaats was d it, in de jaren zeventig, de 
sterke stijging van de criminaliteit. Deze hecft in de 
westerse wereld tot grote verontrusting onder de 
bevolking geleid, waardoor in de pers en de politick 
steeds meer druk werd uitgeoefend om eerdcr in te 
grijpen en strenger te straffen. Aanvankelijk hceft dit 
tot gevolg gehad, vooral in de V.S. en Engeland, dat 
men met grote voortvarendheid nieuwe gevangenissen 
ging bouwen 

* De auteur is hoofd van het Wetenschappelijk Onderzoek 
en Doeumentatiecentrum van het ministerie van Justitie. 
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om de wassende stroom van gedetineerden op te 
vangen. 

Praktisch overal heeft zich een enorme groei in de 
gevangenispopulatie voorgedaan. Zo was in de V.S. 
het aantal mensen onder correctional control (in 
detentie of onder reclasseringstoezicht) in 1990 vier 
miljoen, een toename met 44% sinds 1985: meer dan 
een miljoen (1.155.000) volwassenen zaten in de 
gevangenis, tweeeneenhalf miljoen stonden onder 
toezicht in het kader van een voorwaardelijke veroor-
deling en 400.000 gedetineerden stonden onder 
toezicht in het kader van voorwaardelijke invrijheid-
stelling (Bureau of Justice Statistics). Dezelfde ontwik-
keling zien we ook in andere landen. In Canada nam 
het detentiecijfer tussen 1975 en 1982 toe van 84 per 
100.000 tot meer dan honderd per 100.000 inwoners. 
De detentieduur steeg in diezelfde periode met 31% 
(Billingsley en Hann, 1984). 

Ook in Europa groeide de gevangenispopulatie en 
werden nieuwe gevangenissen gebouwd. Gegevens van 
de Raad van Europa wijzen op eenzelfde ontwikkeling 
in praktisch alle lidstaten. Kenmerkend hiervoor is 
een stijging van het aantal gedetineerde vrouwen, 
leden van minderheidsgroepen en vreemdelingen en 
een gemiddeld oudere gedetineerdenpopulatie dan 
voorheen het geval was (Cesdip, 1993). Het is van 
belang erop te wijzen dat de voornaamste oorzaak 
van de groei van de gevangenispopulatie niet zozeer 
een groter aantal veroordelingen tot de vrijheidsstraf 
is, hoewel dit laatste wel een rot speelt, maar vooral 
de steeds langere duur van de detentie. 

In Frankrijk nam de gemiddelde verblijfsduur toe 
van 4,6 maanden in 1980 tot 6,5 maanden in 1992 
(Cesdip, 1993). Zelfs in een land met een relatief laag 
criminaliteitsniveau als Zwitserland nam de deten-
tieduur met 50% toe. Vergelijkt men de opnames in 
detentie per 100.000 inwoners van Engeland, 
Duitsland, Frankrijk en Italie dan blijkt dat deze 
vrijwel stabiel zijn gebleven. De gemiddelde deten-
tieduur in deze landen (met uitzondering van 
Duitsland) is echter flunk toegenomen. 

Het probleem hiermee is dat langgestraften een zeer 
groot beslag leggen op de celcapaciteit. Zo duurt in 
Zwitserland weliswaar 83% van de gevangenisstraffen 
zes maanden of minder, maar deze straffen leggen een 
beslag op de detentiecapaciteit van maar 27%. 
Anderzijds leggen de 17% langgestraften beslag op 
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73% van de celcapaciteit (Kuhn, 1993). Ook in ons 
land kan men een vrij sterke toename van het aantal 
te executeren detentiejaren vaststellen, vooral in de 
tweede helft van de jaren tachtig. Zo is het aantal 
korte straffen (< zes maanden) tussen 1982 en 1991 
afgenomen van 86% naar 70,5%, terwij1 de straffen 
van 6 maanden tot eon jaar en die van den tot vier 
jaar zijn verdubbeld. De zeer lang straffen (> vier 
jaar) zijn toegenomen van 0,5% naar 2,5% (Directie 
Delinquentenzorg en Jeugdbescherming, ministerie 
van Justitie). Flierbij dient aangetekend dat veroorde-
lingen voor drugshandel verantwoordelijk zijn voor 
een derde van die toename (Baerveldt, te verschijnen 
1994). 

Slechts drie landen vormen een uitzondering op dit 
patroon en geven een daling van de gevangenispopu-
latie te zien: Duitsland, Oostenrijk en Finland. 
Opmerkelijk is dat in alle gevallen wetswijzigingen 
hieraan ten grondslag liggen. Zo heeft Duitsland al in 
1969 de korte vrijheidsstraf beperkt en de voorwaar-
delijke invrijheidsstelling bevorderd, waarbij het 
detentiecijfer tussen 1984 en 1987 drastisch daalde van 
79 tot 62 per 100.000 inwoners (Sessar, 1989). In 
Oostenrijk heeft men de korte vrijheidsstraf in 1975 
afgeschaft. Bovendien is in 1988 de gedeeltelijk 
voorwaardelijke vrijheidsstraf ingevoerd en komt een 
gedetineerde voor voorwaardelijke invrijheidstelling in 
aanmerking nadat hij de helft van zijn straf heeft 
uitgezeten (Kuhn, 1993). Ook in Finland is ten 
gevolge van wettelijke maatregelen de gevangenispop-
ulatie gestadig afgenomen. Hieraan heeft echter ook 
een op de rechterlijke macht gerichte voorlichtings-
campagne sterk bijgedragen (Tornudd, 1991). 

Het is duidelijk dat de grote druk op het gevange-
niswezen in de westerse landen — in Nederland 
misschien wat later dan in vele andere landen — een 
heel belangrijke factor is geweest voor het zoeken 
naar nieuwe oplossingen met betrekking tot het 
sanctiestelsel. 

Een tweede belangrijke ontwikkeling is de geleide-
lijke verandering in het denken over zowel de doelstel-
lingen als het nut van straffen. In de jaren zestig en 
zeventig was den der voornaamste doelstellingen van 
het strafrecht de resocialisatie van de delinquent. In 
de jaren tachtig is in het licht van de stijgende crimi-
naliteit, op grond van negatieve onderzoeksbevin-
dingen met betrekking tot behandeling en hulpver- 
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lening en ten gevolge van het verlies van vertrouwen 
in de reclassering (en de hulpverlening in het 
algemeen) deze doelstelling sterk onder vuur komen te 
liggen, in sommige gevallen zelfs geheel verlaten. 

De verschuiving in doeleinden hangt evenwel ook 
samen met de individualisering in de samenleving. Een 
van de uitdrukkingen daarvan is de thans veel 
sterkere nadruk dan vroeger op de rechten en de 
positie van het slachtoffer van criminaliteit. Maar ook 
de positie van de dader is ingrijpend veranderd. Werd 
deze voorheen in de eerste plaats gezien als een 
slachtoffer van de inrichting van de samenleving en 
van zijn persoonlijke situatie, nu wordt vooral de 
verantwoordelijkheid van de dader voor de gevolgen 
van zijn daad voor individu en gemeenschap onder-
streept. Er is een duidelijke tendens de dader af te 
rekenen op de schade en het leed dat hij het 
slachtoffer berokkend heeft. In dat kader wordt de 
nadruk gelegd op neo-klassieke beginselen zoals het 
toedienen van een straf die `verdiend' is op grond van 
de ernst van het gepleegde feit, zonder rekening te 
houden met de persoonlijke situatie van de dader en 
de omstandigheden van het delict. 

Deze beginselen zijn het beste verwoord in het 
rapport van een Amerikaanse commissie die was 
ingesteld om het gevangeniswezen en het systeem van 
vrijheidsstraffen van onbepaalde duur te hervormen 
(Von Hirsch, 1976). Daarnaast wil men meer eenheid 
en uniformiteit brengen in het optreden van de 
rechter. Het streven is de grote discrepanties in 
vonniswijzing door rechters aan te pakken en de 
absolute discretionaire bevoegdheid van de rechter 
aan banden leggen. Dit komt onder meer tot uiting in 
het principe dat `gelijke gevallen gelijk behandeld 
moeten worden'. 

In de derde plaats is daar de aanvankelijk 
zelfstandige ontwikkeling van de alternatieve sancties 
bij gekomen. Deze vormen een uitdrukking van het 
eeuwenoude streven naar humanisering van het straf-
recht. Doodstraf, verbanning, verminking en fysieke 
straffen zijn langzamerhand onaanvaardbaar 
geworden. In dezelfde gedachtengang vinden 
voorstanders van alternatieve sancties de gevangenis 
een criminogeen en dehumaniserend milieu dat 
vervangen zou moeten worden door straffen in de 
gemeenschap. 

Oorspronkelijk stond bij de propagandisten het 
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resocialiserende karakter van alternatieve straffen 
voorop. Zo stelde een der ontwikkelaars van elektro-
nisch huisarrest in 1969 dat den straf de recidive 
vermindert en dat dc contacten met het centrale 
(controle)station een humaan en opvoedend effect op 
de dader hebben (Schwitzgebel, 1969). Velen meenden 
dat Igemeenschapssancties', zoals dienstverlening, de 
betrokkenheid van de gemeenschap bij delinquenten 
vergroot en de verantwoordelijkheidszin en herinte-
gratie van de dader bevordert. Een aantal alternatieve 
straffen, zoals bemiddelingsprojecten, dragen nog 
steeds dit karaktcr, maar de meeste huidige alterna-
tieven hebben duidelijk ook andere doelstellingen. 

Deze los van elkaar staande ontwikkelingen hebben 
een klimaat geschapen dat als het ware lontvankelijle 
is voor veranderingen in de strafrechtstoepassing. De 
voornaamste oorzaak zowel van het ontwikkelcn van 
steeds nieuwe lalternatievel varianten als van hun 
grote verspreiding, moet men loch zocken in het 
voortdurend urgenter worden van sociale, econo-
mische en financiele problemen met het gevangenis-
wezen. Die problemen betreffen enerzijds de — in de 
meeste landen — voortgaande toename van de gevan-
genispopulatie en anderzijds de hoge kosten van het 
bouwen en exploiteren van gevangenissen. 

Doelstellingen 

Zoals gezegd stonden de doelstellingen van alterna-
tieve straffen vooral in het teken van opvoeding en 
verbetering. Dit is nog steeds terug te vinden in 
sancties als dienstverlening, bemiddelingsprojecten en 
schadevergocding, bedoeld om de geschonden 
rechtsorde te herstcllen en genoegdoening aan het 
slachtoffer te bieden. Zo heeft Finland bij de 
invoering van dienstverlening in 1991 ondcr racer als 
doclstellingen vermeld 'het vermijden van de schade-
lijke bijwerkingen van de gevangenisstraf en het 
streven om het werken in Inormale' socialc organi-
saties tot een positieve ervaring voor de dader te 
maken' (Takala, 1991, 1992). 

Dit is echter niet (meer) het geval bij interventies als 
(elektronisch) huisarrest, intensief reclasseringstoe-
zicht, gedwongen (drugs)bchandeling, drugcontroles 
door middel van urinetests en regelmatige huiszoc-
kingen op het bezit van verboden middelen. Met 
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name in de VS., maar ook in Canada en Engeland, 
ziet men een geleidelijke verschuiving optreden van 
resocialisering als voornaamste doelstelling van de 
straf naar toezicht en controle op een adequate 
uitvoering binnen de gemeenschap van de door de 
rechter opgelegde verplichtingen. De redenen hiervoor 
zijn duidelijk: in de eerste plaats is men er beducht 
voor dat de rechter de nieuwe sancties niet zal willen 
toepassen omdat hij het straf- en vergeldingskarakter 
van de sancties onvoldoende vindt (de zogenaamde 
soft options). In de tweede plaats — en dit geldt vooral 
voor de V.S., Canada en Engeland — vreest men dat 
het publiek zich onvoldoende beschermd voelt tegen 
mogelijke herhaling van het gepleegde misdrijf. 

Deze — op zichzelf begrijpelijke — benadering heeft 
echter twee negatieve gevolgen gehad. Zo zijn 
sommige straffen, zoals intensief toezicht-projecten z6 
zwaar en ingrijpend in het persoonlijke leven, dat een 
aanzienlijk deel van de tot een vrijheidsstraf veroor-
deelden liever zijn detentie in de inrichting uitzit 
(Petersilia, 1991). Bovendien neemt, met het aantal 
bijzondere voorwaarden, het risico van het overtreden 
van die voorwaarden toe en daarmee de kans op 
terugkeer naar de gevangenis (Petersilia, 1991). 

Illustratief voor de veranderde benadering zijn de 
Engelse doelstellingen van dienstverlening uit 1989 
(National Standards for Community Service Orders): 
het opleggen van straf; het geven van genoegdoening 
aan de gemeenschap; het verrichten van arbeid ten 
dienste van de gemeenschap. De Home Office-circu-
laire voegt daaraan toe dat de arbeid wel een zinvolle 
ervaring voor de dader mag zijn, maar dat het werk in 
de eerst plaats zwaar en veeleisend moet zijn. Nog 
duidelijker komt dit naar voren in de doelstelling van 
intensief toezicht- (IT-) projecten in de V.S.: het 
tijdens de toezichtperiode verminderen van het recidi-
verisico door de gelegenheid en de neiging daartoe in 
te perken. Dit wordt voornamelijk bereikt door het 
`incapaciterende en speciaal afschrikkende middel van 
intensieve regulering van en controle op de verblijf-
plaats van de dader en de daaruit voortvloeiende 
grotere kans op ontdekking en strikte uitvoering van 
de strafrechtelijke gevolgen van eventuele overtre-
dingen (Harland en Rosen, 1987). Daarnaast zijn er 
nog bijkomende doelstellingen zoals bevrediging van 
de vergeldingsbehoefte door middel van zware en 
pijnlijke straffen, genoegdoening aan het slachtoffer en 
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resocialisatie (Harland en Rosen, 1987). De grootste 
nadruk wilt echter op de controle-aspecten. 

Nog belangrijker dan het streven naar een voor 
daders rechtvaardiger en effectievere strafrechtspraak, 
zijn de meet instrumentele systeemgerichte doelstel-
lingen. Zo hebben alternatieve straffen volgens de 
Amerikaanse Rekenkamer voornamelijk drie doelstel-
lingen (U.S. Accounting Office, 1990): vermindering 
van de gevangenispopulatie; kostenbesparing door 
vervanging van de dure gevangenisstraf door 
goedkopere alternatieven; terugdringing van de 
recidive. 

Voor een aantal staten was dit niet voldoende. 
Sommige staten stelden zich ten doel geschikte inter-
mediate straffen in de gemeenschap te ontwikkelen 
(New Jersey), de bescherming van de burgers te 
verhogen (Minnesota), terwijI weer andere zowel de 
groei van de gedetineerdenpopulatie als de daarmee 
samenhangende kosten wilden beheersen, maar ook 
wilden tegemoetkomen aan de eis van burgers dat 
delinquenten fink gestraft moesten worden (Georgia). 
Een consequentie van dit laatste was het streven om 
alternatieve straffen te ontwikkelen die nog zwaarder, 
pijnlijker en 'fficapaciterendef zijn dan de vrijheids-
straf (Jones, 1990). 

De expliciete doelstellingen zoals die in officiele 
stukken tot uiting komen, kunnen als volgt worden 
samengevat: reductie van het aantal gedetineerden; 
vergroting van de bescherming van de burger; 
vergelding voor de criminele daad; reparatie aan het 
slachtoffer; resocialisatie van de dader; versterking 
van de rol van de reclassering; kostenbesparingen. 

Een aantal van deze doelstellingen is tegenstrijdig. 
SteIt men vergelding en reparatie aan het slachtoffer 
centraal, dan valt de nadruk op de `verdiende' straf 
(just desert). Wordt het accent op resocialisatie gelegd, 
dan staan de noden en behoeften van de dader 
centraal. Maar afgezien hiervan lijkt het niet 
waarschijnlijk dat de nieuwe sancties aan al deze 
doelen en verwachtingen zullen kunnen tegemoet-
komen. Het lijkt crop dat — wellicht om twijfelaars te 
overtuigen — alternatieve straffen worden voorgesteld 
als het strafrechtelijk ei van Columbus, de oplossing 
van alle nijpende problemen in de strafrechtstoe-
passing. 

Naast expliciete hebben de nieuwe sancties ook 
latente doelstellingen (Tonry, 1990). Zo wit de 
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overheid haar burgers en de politiek laten zien dat 
men de criminaliteit met harde hand aanpakt, terwijl 
men toch zuinig omspringt met belastinggelden. Ook 
de reclassering ziet zich weer een belangrijker rol 
toebedeeld in de criminaliteitbestrijding. Strengere 
controle op het naleven van de door de rechter 
opgelegde condities biedt een goede mogelijkheid om 
de eigen geloofwaardigheid, die in de jaren zestig en 
zeventig steeds meer was bedreigd, te herstellen: dat 
betekent in het algemeen meer budgetten, meer 
personeel en meer projecten. Bovendien biedt het de 
gelegenheid om het beroep weer meer aanzien te 
geven en de professionele en psychologische satisfactie 
van de reclasseringsmedewerkers te verhogen. 

Beschrijving van een aantal alternatieve sancties 

Hieronder zal ik een overzicht geven van enige van 
de meest voorkomende alternatieve sancties. Bij deze 
sancties wordt gepoogd vervolging te voorkomen, of 
te komen tot een zinvolle interventie bij niet al te 
zware delicten. 

Mediation (bemiddeling) en verzoening 

Deze komen vooral voor in Canada, de V.S., 
Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en 
Noorwegen. Gestart in 1974 in Ontario (Canada) 
verspreidde deze sanctie zich snel in de V.S. waar 
inmiddels twintig staten dergelijke projecten hebben. 
Mediation bestaat uit een bemiddelingsgesprek tussen 
dader en slachtoffer, georganiseerd door een (reclasse-
rings)maatschappelijk werker en enige vorm van resti-
tutie, meestal schadevergoeding, soms werkzaam-
heden. 

In een aantal landen wordt mediation alleen 
toegepast bij minderjarigen, maar in Duitsland vindt 
uitbreiding naar het volwassenen strafrecht plaats. In 
Engeland waren in 1990 zo'n 31 mediation schemes, 
waarvan zeventien speciaal gericht op burenruzies. Uit 
een Home Office-onderzoek blijkt dat 80% van de 
slachtoffers van jeugdcriminaliteit en 50% van de 
slachtoffers van volwassen daders bereid waren mee te 
werken aan een bemiddelingsactie. Van de daders was 
90% bereid hieraan mee te werken (Marshall, 1991). 

In Ontario wordt de bemiddelingsovereenkomst 
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gesloten voor de rechtzitting en is vervolgens 
onderdeel van een voorwaardelijke veroordeling. In 
andere landen (Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, 
Quebec) wordt de strafzaak na welslagen van de 
bemiddeling geseponeerd door het Openbaar 
Ministerie. In Duitsland zijn de projecten stevig in het 
strafrechtsysteem verankerd. Ongeveer eon derde van 
de rechtbanken, parketten en reclassering zijn thans 
direct of indirect bij de uitvoering van Tiiter-Opfer 
Ausgleich betrokken, waarbij 11% van de projecten 
gcricht zijn op volwassenen (Schreckling, 1991). In het 
algemeen blijkt dat hoe sterker de rechterlijke macht 
bij de projecten is betrokken, hoe groter de kans dat 
mediation als een reele strafoptie wordt beschouwd. 
Het voornaamstc resultaat van bemiddeling is dat het 
leidt tot opluchting en eon zekere vrede bij het 
slachtoffer: de directe ontmoeting met de dader blijkt 
het slachtoffer in staat te stellen de gevolgen van het 
delict beter te verwerken en het vervolgens van zich af 
te zetten (Marshall, 1991). 

Rest itutie en/of compensatie 

Deze sancties omvatten het betalen van schadcvcr-
goeding, het teruggeven van het gestolene of repareren 
van de schade, het verrichten van arbeid als genoeg-
doening. In praktisch alle landen vormt schadever-
goeding en/of repareren van dc schade onderdeel van 
de opgelegde straf. In Canada wordt bij de meeste 
voorwaardelijke veroordelingen als bijzondere 
voorwaarde schadevergoeding en/of onbetaalde arbeid 
opgelegd, terwij1 het ook altijd onderdeel van 
mediation vormt. 

Dagboetes 

lets hoger op de stratladder en bedoeld om de korte 
vrijheidsstraf te vervangen zijn de volgende twee straf-
optics: dagboetes en dienstverlening. Dagboetes zijn 
geindividualiseerde boetes die opgelegd worden bij 
praktisch alle delicten, met uitzondering van gewelds-
en zedendelicten. Dclicten worden naar ernst 
geschaald en de ernst van het gepleegde delict wordt 
vertaald in aantal dagboetes of bocte-eenheden. Om 
een zekere eenheid in de boete-rechtspraak te bevor-
deren hebben rechtbanken in dit verband (onofficiele) 
richtlijnen of referentiepunten opgesteld. Vervolgens 
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neemt men het inkomen van de dader in beschouwing. 
Na aftrek van vaste lasten en de kosten die samen-
hangen met het aantal afhankelijke gezinsleden, wordt 
het dag-inkomen bepaald. Daarop wordt een vast 
percentage van het dagelijks inkomen met het aantal 
boete-eenheden vermenigvuldigd. Zo krijgt men een 
boete die proportioneel is aan de ernst van het feit en 
die aan daders van dezelfde delicten, maar met 
verschillende inkomens, een vergelijkbare financiele 
last oplegt (Hillsman en Greene, 1992). 

In een aantal landen is de dagboete volgens de 
bedoeling het voornaamste alternatief geworden voor 
de korte vrijheidsstraf (< zes maanden). Dit geldt 
voor Zweden, Finland, Denemarken, Frankrijk, 
Duitsland, Portugal, Griekenland, Oostenrijk en 
Hongarije. Finland introduceerde de dagboete in 
1921, Zweden in 1931, Denemarken in 1939, 
Duitsland in 1975 en Frankrijk in 1983. Recentelijk is 
de dagboete experimenteel ingevoerd in Engeland en 
op diverse plaatsen in de V.S. (Hillsman en Greene, 
1992). 

Het systeem kent natuurlijk variaties. In Zweden is 
de dagboete 1/1000 van het jaarinkomen van de 
dader, met aftrek van belasting, het aantal afhanke-
lijke gezinsleden en eventuele schulden. Zo wordt de 
boete opgehoogd tot een niveau waarop alleen nog 
het inkomen nodig voor de allernoodzakelijkste 
levensbehoeften ter beschikking staat. Toestemming 
kan worden verleend voor betaling in termijnen of 
verlenging van de betaalperiode. Niet betaalde boetes 
kunnen omgezet worden in vervangende hechtenis, 
maar men is hiermee terughoudend om de doelstelling 
van vervanging van de korte vrijheidsstraf niet te 
ondergraven (Thornstedt, 1975). 

In Duitsland wordt de dagboete berekend op het 
inkomen dat de dader zou verliezen als hij gedetineerd 
zou zijn. Bij de berekening wordt rekening gehouden 
met individuele omstandigheden. Een herziening van 
het Wetboek van Strafrecht bepaalde dat de korte 
vrijheidsstraf — behalve in uitzonderlijke gevallen — 
vervangen moest worden door de boete. Daartoe heeft 
men in 1975 de dagboete ingevoerd, waarbij deze 
proportioneel aan de ernst van het feit, rechtvaardig 
en inbaar zou moeten zijn. In 80% van de betreffende 
zaken wordt thans een boete opgelegd en slechts in 
6% een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (Sessar, 
1989). Het bepalen van het inkomen van de dader is 
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overigens niet altijd zonder problemen, zo bleek uit 
een onderzoek in Baden-Wurttemberg. In een derde 
van de gevallen moest de rechter overgaan tot het 
schatten van het inkomen op grond van het beroep 
van de dader (Albrecht, 1982). 

Er zijn een aantal condities die het succes van het 
systeem bepalen. In de eerste plaats moet de dagboete 
overeenkomen met de ernst van het feit en toege-
sneden zijn op de draagkracht van de dader. In de 
tweede plaats moet deze sanctie kunnen worden 
afgedwongen, dat wil zeggen de boetes moeten 
worden geind. Uit Amerikaans en Engels onderzoek 
blijkt dat dric factoren met een succesvolle inning 
samenhangen: de boete moet de draagkracht van de 
dader niet te boven gaan al mag betaling hem wel 
moeite kosten, termijnbetalingen moeten zoveel 
mogelijk beperkt worden en de betalingsperiode moet 
niet te lang zijn (Cole, 1992). Men kan inning van de 
dag-boetes overlaten aan een incassobureau of aan de 
fiscus. Men kan dit ook opdragen aan de reclassering, 
waarbij men deze een zeker belang bij de inning geeft. 
Dit systeem wordt in de V.S. veel toegepast, waar de 
reclassering een deel van zijn budget verkrijgt door 
het innen van de opgelegde boetes (Cole, 1992). In een 
wereld als de onze, waar veel om geld draait, is de 
dagboete een van de meest adequate, want ingrijpende 
straffen. Effectief afgedwongen, vormt ze een buiten-
gewoon nuttige alternatieve straf die zeker vaker 
toegepast kan worden dan nu nog in veel landen het 
geval is. 

Dienstverlening 

Deze straf is voor het eerst toegepast in de V.S in 
1966 in verkeerszaken. Hoewel de sanctie zich 
vervolgens over het hele grondgebied heeft verbreid, 
werd toepassing beperkt tot zogenaamde white collar 
misdrijven en jeugddelinquenten. Ook nu nog wordt 
dienstverlening in de V.S. meestal als toevoeging bij 
een andere straf opgelegd en slechts zelden als 
zelfstandige straf. Dit is eveneens het geval in Canada, 
maar niet in Europa waar het veelal om een 
zelfstandige straf gaat. 

In Duitsland werd dienstverlening in 1975 wettelijk 
vastgelegd, maar de sanctie wordt — met uitzondering 
van het jeugdstrafrecht — uitsluitend toegepast als 
alternatief voor de vervangende hechtenis. Toepassing 
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als bijzondere voorwaarde is in 1974 uit het federale 
strafrecht gehaald en naar de strafrechtstoepassing 
van de afzonderlijke Lander verwezen (Sessar, 1989). 
Doelstelling van het Duitse systeem was de vervan-
gende hechtenis terug te dringen. Toen deze 
doelstelling werd gehaald, heeft men dienstverlening 
in de Lander steeds meer toegepast in het kader van 
een voorwaardelijke veroordeling. 

In Frankrijk is in 1984 een wet op onbetaalde 
arbeid ten behoeve van de gemeenschap in werking 
getreden. Een conditie voor toepassing is dat daders 
die eerder voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
van meer dan vier maanden werden veroordeeld, niet 
meer voor dienstverlening in aanmerking komen. Als 
gevolg hiervan wordt dienstverlening slechts voor 
lichte feiten opgelegd en kan ze niet worden 
beschouwd als alternatief voor een vrijheidsstraf 
(Perdriolle, 1984). 

In Finland is men sinds 1991 aan het experimen-
teren met dienstverlening als vervanging van een 
vrijheidsstraf tot acht maanden. In de eerste negen ' 
maanden bleek 75% van de dienstverleningen 
opgelegd te worden voor dronken rijden, terwijl deze 
slechts 30% van de gevangenispopulatie vormen 
(Takala, 1991). In 1992 werd zo'n 20% van de korte 
vrijheidsstraffen vervangen door dienstverlening, dat 
is veertien dienstverleningen op elke honderd onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen (Takala, 1992). 

Het interessantst is de ontwikkeling in Engeland 
omdat men daar zeer veel ervaring heeft opgedaan bij 
de toepassing als vervanging van detentie. De 
Community Service Order is oorspronkelijk ingevoerd 
als hoofdstraf. De nieuwe Criminal Justice-wet van 
1991 heeft het . mogelijk gemaakt dienstverlening te 
combineren met een voorwaardelijke veroordeling met 
intensief reclasseringstoezicht. Deze uitbreiding zou 
ertoe kunnen leiden dat de sanctie voor lichtere 
delicten wordt toegepast dat tot nu toe het geval was. 
Dit blijkt onder meer uit vergelijkend onderzoek 
tussen Engeland en Canada: In Engeland werd dienst-
verlening toegepast bij duidelijk ernstiger delicten dan 
in Canada, waar het slechts om een bijzondere 
voorwaarde gaat (Vass en Menzies, 1989). Overigens 
is in Engeland vanaf het moment van invoering de 
helft van de rechterlijke macht en van de reclasse-
ringswerkers van oordeel geweest dat dienstverlening 
niet uitsluitend als alternatief voor de vrijheidsstraf 
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tocgepast zou moeten worden (Pease, 1985). 
In beginsel hanteert men in Engeland cen tarieven-

stelsel dat de straf als het ware als een betaling ziet 
voor het misdrijf. Maar in werkelijkheid zijn er grote 
discrcpanties in de toepassing van dienstverlening 
naar ernst van het delict gemeten. Ook de frequentie 
van toepassing door de verschillende rechtbanken, het 
soort werk dat verricht wordt en de werkomstandig-
heden vertonen grote variatie (Pease, 1985; Skinns, 
1990). Pease pleit dan ook voor betere richtlijnen op 
dit terrein. Dienstverlening werd hooldzakelijk 
opgelegd aan vermogens- (65%) en verkeersdelin-
quenten (27%) en zo'n derde van de dienstverleners 
had al eerder vastgezeten. 

In 1989 bracht het Home Office National Standards 
for Community Service uit met als doelstellingen een 
veelvuldiger toepassing, een strakkere regulering en 
een grotere uniformiteit in de toepassing. Daarbij 
wcrd benadrukt dat dienstverlening als een realistisch 
alternatief voor detentic moet worden bcschouwd, dat 
bok in aanmerking komt voor recidivisten en dat de 
te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de 
gemeenschap fysiek en psychisch zwaar moesten zijn. 
Bovendien werd crop gewezen dat het beleid bij 
mislukking streng, voorspelbaar en consistent moet 
zijn, om het vertrouwen van de rechterlijke macht en 
het publiek te behouden: na enkele keren niet op het 
werk verschijnen moet de zaak weer voor de rechtcr 
worden gebracht. 

Een van de gevolgen van de National Standards was 
een toename van voortijdige beeindigingen van dienst-
verlening van 14% in 1988 tot 17% in 1989, die tot 
hernieuwde dctentie leidden. Zogenaamde 'breach 
proceedings' werden meestal gestart nadat de veroor-
deelde drie maal niet op het werk was verschcnen, 
waar dit voorheen vier of vijf maal was (Lloyd, 1991). 

De hieronder te behandelen straffen zijn uitdruk-
kelijk bedoeld als vervanging van de vrijheidsstraf en 
zijn dan ook gericht op ernstiger delinquenten. 

Attendance- en dagcentra 

De Engelse Attendance Centres werden door politic-
korpsen opgericht op verzoek van het Home Office 
dat de centra financierde. Het bleek geen gelukkige 
greep en de centra leiden een kwijnend bestaan. Zij 
zijn bedoeld als vervanging van een vrijheidsstraf voor 
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17-20 jarigen, maar het is zeer de vraag of die 
doelstelling wordt gerealiseerd. Elke tweede zaterdag 
gedurende drie uur worden lessen gegeven in houtbe-
werking, auto-onderhoud, EHBO en heel veel licha-
melijke oefening. Een Attendance Centre Order wordt 
meestal voor 36 uur opgelegd en na afloop behoort de 
verantwoordelijke politie de jongere te verwijzen naar 
verdere hulpverlening, maar dit wordt zelden gedaan 
en er is geen enkele nazorg. 

Dagcentra worden door de reclassering opgezet en 
geleid en zij hebben een grote groei gekend: in 1985 
waren er al meer dan tachtig. Een verblijf wordt 
opgelegd aan 17-25 jarigen, meestal als bijzondere 
voorwaarde bij een voorwaardelijke straf met een 
maximum van zestig dagen en in sommige gevallen op 
basis van vrijwilligheid. De gemiddelde client is een 
werkloze jonge man die veroordeeld is voor een 
vermogensdelict, meestal diefstal of inbraak. Van 
degenen die tot een verblijf werden veroordeeld (in 
tegenstelling tot vrijwillige clienten) heeft de helft al 
eens een vrijheidsstraf uitgezeten (Mair, 1987). 

In de V.S. zijn recentelijk zogenaamde Day 
Reporting Centres opgezet (McDevitt en Miliano, 
1992) in zo'n zestal staten. Daar gaat het echter om 
centra waarnaar gedetineerden worden verwezen die 
vlak voor hun parole of in preventieve hechtenis 
zitten. De centra vormen dus niet een alternatieve 
straf, maar een optie om gedetineerden eerder te 
ontslaan. De gemiddelde duur van de dagbehandeling 
is veertig tot vijftig dagen. Behalve bepaalde 
bijzondere condities zoals dienstverlening, moeten alle 
clienten met een drugsverslaving (37%) of alcoholpro-
bleem (47%) een verplichte behandeling ondergaan. 
Daarnaast past men regelmatig urinecontroles op 
druggebruik toe en gaat men na of deelnemers 
's avonds thuis zijn (curfew checks). De gepleegde 
delicten zijn voornamelijk vermogensdelicten (een 
kwart), druggerelateerde (vermogens)misdrijven 
(29%), dronken rijden (18%) en geweldsdelicten (8%). 
Als niet aan de project-eisen wordt voldaan of als de 
urinetests positief zijn, kan de staf beslissen dat de 
client naar de gevangenis terugmoet. Bij de uitvoering 
wordt elektronisch huisarrest als ondersteuning 
ingezet. Dit alles dient vooral om de client duidelijk te 
maken dat het om een strenge interventie gaat en om 
de buurt te verzekeren dat hun veiligheid gegaran-
deerd wordt. 
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Elektronisch huisarrest 

Elektronisch huisarrest is een typisch en tot dusver 
exclusief Amerikaans produkt. Al in 1964 zijn er 
experimenten met Electronic monitoring (EM) uitge-
voerd (Schwitzgebel, 1969). Er zijn twee 'monitoring' 
systemen: een `actief systeem waarbij een zendertje in 
de vorm van een enkel- of polsbandje wordt aange-
bracht en via de telefoon signalen worden uitgezonden 
naar een centrale computer; het tweede `passieve' 
systeem controleert de aanwezigheid van de dader via 
onregelmatige telefoon-oproepen. Het laatste systeem 
is technisch eenvoudiger en goedkoper (Baumer en 
Mendelsohn, 1992). 

In 1971 werd met EM begonnen als alternatief voor 
plaatsing in een inrichting en het werd gezien als een 
manier om de psychologisch destructieve detentie te 
vermijden en de sociale integratie te bevorderen. Maar 
de doelstelling veranderde geleidelijk en nu is het doel 
om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de 
overbevolking in de gevangenissen en aan kostenbe-
sparing. Bovendien wordt het strafkarakter veel meer 
benadrukt dan voorheen (Renzema, 1992). 

In de jaren tachtig is het aantal EM-projecten sterk 
toegenomen. In 1990 waren er in alle staten van de 
V.S. EM-projecten en stonden dagelijks tussen de 
10.000 en 20.000 personen onder elektronisch toezicht. 
De meeste van hen vertonen meer overeenkomst met 
gedetineerden dan met voorwaardelijk veroordeelden 
en in ongeveer de helft van de gevallen vindt 
inderdaad vervanging van detentie plaats. Wanneer 
EM wordt toegepast om werkverlof of vroegtijdige VI 
mogelijk te malen is er ook werkelijk sprake van 
verlichting van de gevangenisproblematiek (Renzema, 
1992). 

EM heeft drie componenten: elektronische controle, 
frequente contacten tussen staf en dader en urinecon-
troles op druggebruik. De gemiddelde duur in de V.S 
is 79 dagen, ruim 2,5 maand. Geleidelijk ziet men een 
ontwikkeling naar een aanzienlijk zwaardere 
doelgroep clan in het begin. In 1989 kwam de helft 
van de populatie direct uit een detentiesituatie, was 
voorwaardelijk vrijgelaten of was direct tot EM 
veroordeeld. Ook werd EM steeds vaker toegepast bij 
voorlopige hechtenis. Dit is gepaard gegaan met de 
uitbreiding van het toezichthoudend personeel, gedeel-
telijk bekostigd uit de inkomensafhankelijke bijdragen 
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die tot EM veroordeelden moesten betalen. 
Ook in Engeland zijn experimenten met EM 

opgezet. De belangrijkste motor was ook hier de 
overbevolking in de gevangenissen. In eerste instantie 
zijn de Engelse experimenten beperkt tot vervanging 
van de voorlopige hechtenis (Mair en Nee, 1990). Het 
ging om kleinschalige experimenten: slechts vijftig 
overwegend jonge daders werden onder elektronisch 
toezicht thuis geplaatst. Na een periode van EM 
kwam de zaak weer voor de rechter en werd een 
vonnis uitgesproken. 

Toepassing van EM is echter niet zonder 
problemen. Belangrijk zijn de technische feilen, zoals 
het niet doorkomen van signalen, overbelasting van 
het telefoonnet en de onjuiste mededeling dat de 
dader in overtreding is. Daarnaast leidt toepassing in 
het kader van de voorlopige hechtenis tot veel 
problemen, omdat de sanctie niet een `eindsanctie' is, 
maar slechts leidt tot een vervolgsanctie die veelal 
neerkomt op een vrijheidsstraf. Wanneer EM een 
zelfstandige straf is, houden de meeste veroordeelden 
het wet uit, maar in het geval van preventieve 
hechtenis krijgen ze het steeds benauwder en zien 
ontsnapping vaak als de enige uitweg (Mair en Nee, 
1990; Maxfield en Baumer, 1992). 

Intensief Toezicht (IT) programma's 

Intensive Supervision Programs zijn eveneens een 
Amerikaans initiatief en zijn gericht op een betrek-
kelijk zware categorie delinquenten. Deze projecten 
bestaan uit een aantal straf- en behandelingscompo-
nenten waarbij de reclassering zeer intensief toezicht 
uitoefent. Er bestaat een grote variatie in IT-pro-
jecten. Globaal kan men drie toepassingsmodellen 
onderscheiden (Byrne, 1986). Het rechtsmodel legt de 
nadruk op de `verdiende' straf, gebaseerd op de ernst 
van het feit. De consequentie van dit model is dat de 
dader niet verplicht wordt een behandeling te 
ondergaan. De straftoemeting wordt bepaald door de 
wetgever of door een straftoemetingscommissie. 
Hoewel nergens in zijn zuivere vorm toegepast, vindt 
men in alle projecten straf- of vergeldingselementen 
als boetes, financiele bijdragen voor de reclassering, 
dienstverlening of huisarrest. 

Het risico-model wit een evenwicht tussen het `recht-
vaardig' straffen en het rekening houden met het 
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recidiverisico. Dit model impliceert een zekere 
voorspelling van toekomstig crimineel gedrag, hoewel 
men zich bewust is dat dit problematisch is (O'Leary 
en Clear, 1984). 

Het behandelingsmodel bevat weliswaar een aantal 
punitieve elementen, maar in tegenstelling tot de beide 
andere modellen is behandeling hierbij ecn vereiste. 
Men werkt hierbij met individuele behandelings-
plannen ten aanzien van scholing, werk, therapic of 
counseling. 

Ook de toepassing van IT-projecten kent variatie. 
Zo kan de rechter een dader veroordelen tot IT; in 
dat geval blijft onduidelijk of de rcchter — zonder IT — 
wet een vrijheidsstraf opgelegd zou hebben. In 
sommige staten moet de dader ecrst tot een gevange-
nisstraf zijn veroordeeld voor hij in aanmerking komt 
voor IT. Een selectiecommissie bepaalt vervolgens wie 
naar het IT-project wordt verwezen. Ook de reclas-
sering kan een dader in een IT-project plaatsen als 
deze een voorwaardelijke straf met reclasseringstoe-
zicht opgelcgd heeft gekregen. Ten slotte kan IT 
opgelegd worden als voorwaarde voor een vrocgtijdige 
VI. Dit laatste komt voor op het moment van vonnis-
wijzing, in de vorm van shock probation, bij herziening 
van het vonnis of in geval van zogenaamde split 
sentences (eerst gevangenisstraf, daarna IT). 

IT is bedoeld voor `hoge risico'-delinquenten met 
een lang en gcvarieerd delictverleden en een grote 
kans op ernstige recidive en `gevaarlijke' delinquenten 
met een hoog risico van geweld. In werkelijkheid 
worden geweldsdelinquenten en daders met een lang 
delictverleden meestal uitgesloten van deelname aan 
IT-projectcn (Clear en Hardyman, 1990). In veel 
projecten bestaat de doelgroep hoofdzakelijk nit 
vermogensdelinquenten — inbrekers en kleine drugs-
dealers —, van wie de meesten slechts een eerder 
veroordeling hadden opgelopen (Pearson, 1988; 
Pearson en Harper, 1990). In enkele projecten wordt 
de doelgroep gerecruteerd uit delinquenten die in 
aanmerking komen voor parole en dit is een ernstiger 
categorie. Het probleem is hier dat projecten die 
pretenderen een alternatief voor de vrijheidsstraf te 
vormen per definitic kwetsbaar zijn voor het verwijt 
dat zij de veiligheid van het publiek in gcvaar 
brengen. Om dit verwijt te logenstratien, hanteren zij 
zeer restrictieve selectie-criteria, waarbij ernstige delin-
quenten, die zeer waarschijnlijk een vrijheidsstraf 
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opgelegd zouden krijgen, praktisch worden uitge-
sloten. In het algemeen kan men zeggen dat IT-
clienten die uit een gedetineerdenpopulatie worden 
gerecruteerd een zwaardere categorie vormen dan 
voorwaardelijk veroordeelden. Naarmate de projecten 
zich dus op een zwaardere groep richten slagen ze er 
beter in een alternatief voor de vrijheidsstraf te bieden 
(Lurigio en Petersilia, 1992). 

IT is een zeer veeleisende interventie en moet niet 
onderschat worden. Zo kwam uit een omvangrijke 
evaluatie van veertien IT-projecten naar voren dat in 
een daarvan 25% van de gedetineerden deelname 
weigerde: zij verkozen de gevangenis! Een van de 
daders die ervaring met beide sancties had drukte dit 
aldus uit: 'It's harder to do time in the community 
than in prison. In jail you just do as you're told, on 
ISP you have to take responsability for your life' 
(geciteerd door Petersilia en Turner, 1990). 

Kleine groepen en veel contacten vormen de 
hoeksteen van IT-projecten. De gemiddelde case-load 
is 25 delinquenten per IT-medewerker. Het totaal 
aantal maandelijkse contacten varieert van twee tot 32 
per maand. Daarnaast zijn er grote verschillen in 
controles op huisarresi (Byrne, 1986). In veel IT-
projecten zijn de volgende elementen te vinden: een 
afweging van risico's en behoeften van de dader op 
grond van een objectief (meet) instrument; dienstver-
lening; (elektronisch) huisarrest; (urine)controles op 
drugs- en alcoholgebruik; gedwongen hulpverlening 
en/of behandeling op basis van gebleken noden en 
behoeften. 

De verschillen betreffen voorl de case-load, het 
scheiden van de toezicht- en de hulpverleningsfunctie, 
het opleggen van een boete, schadevergoeding of een 
financiele bijdrage aan het project (Byrne, 1986; 
Pearson, 1988). Sommige projecten passen ook shock 
incarceration of split sentences toe, waarbij de dader 
eerst een tijdje in de gevangenis zit alvorens IT in 
werking treedt (Pearson en Harper, 1990). Het 
doorsnee IT-project wordt gekenmerkt door tenminste 
twee face-to-face contacten per week, huisbezoeken 
's nachts, dienstverlening en restitutie, vaak gecombi-
neerd met elektronisch huisarrest en urinecontroles. 
Hulpverlening en/of behandeling vormen niet altijd 
een onderdeel van IT-projecten. IT wordt in de V.S. 
gepropageerd als 'tough, strict and harsh' en veel 
mensen willen dat ook zo (Clear en Hardyman, 1990). 
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Boot-camps 

Boot-camps is een straf gericht op jonge, niet 
gewelddadige first offenders, die een vrijheidsstraf van 
een a twee jaar opgelegd zouden krijgen. In plaats 
daarvan kunnen ze naar een hoot-camp gestuurd 
worden voor een' periode van maximaal zes maanden 
(de gemiddelde detentieduur is drie a vier maanden), 
gevolgd door een periode van Intensief Toezicht. 
Deelname is vrijwillig, maar het alternatief is een 
aanzienlijk langere gevangenisstraf. Als deelnemers er 
niet in slagen het programma af te maken, worden ze 
teruggestuurd naar de gevangenis. 

Boot-camps worden gekenmerkt door een militair 
regime met veel discipline, waarbij iedere (zelfs lichte) 
overtreding streng wordt gestraft (Morash en Rucker, 
1990). Dit wordt gecombineerd met lichamelijk zware 
arbeid, onderwijs, het aanleren van beroepsvaardig-
heden en soms counseling. Boot-camps hebben een 
groot aantal doelstellingen: 
— specifieke preventie: men verwacht dal de 'shock' 
ervaring van het boot-camp cen specifiek afschrik-
kende werking zal hebben; 
— generale preventie: de straf-elementen van boot-
camps (inclusief de kaal geschoren hoofden) worden 
in de media breed uitgemeten. Vooral politici zeggen 
hiervan een preventief effect te verwachten; 
— vergelding; 
— onschadelijkmaking (incapacitation): deze 
doelstelling kan alleen worden bereikt als men op de 
relatief korte detentieperiode een Intensief Toezicht-
periode laat volgen; 
— resocialisatie: men verwacht dat het militaire regime 
ecn leefstijI ontwikkelt die blijvend is; bovendien 
hebben de training- en behandelingsprogramma's 
resocialisatie als doelstelling; 
— minder beslag op celruimte tegen minder kosten: dit 
zal alleen gerealisecrd worden als het duurdere hoot-
camp inderdaad een langere vrijheidsstraf vervangt. 

Boot-camps zijn zeer populair geworden bij het 
Amerikaanse publiek, dat een sterk geloof heeft in het 
pedagogisch nut van een militaire basistraining voor 
jonge volwassenen. Bovendien bieden zij de 
gclegenheid jonge first offenders een relatief korte 
maar strenge straf op te leggen. Uit een onderzoek 
onder staten met boot-camps bleek dat hoewel alle 
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staten vermindering van de recidive het allerbelang-
rijkst vonden, ze het hoofdaccent van het programma 
hetzij op onderwijs of sociale tekorten, hetzij op de 
noodzaak van behandeling (alcohol of drugs), hetzij 
op afschrikking door middel van lichamelijke arbeid 
en fysieke training, legden. Die keus hing af van wat 
men als hoofdoorzaak van criminaliteit beschouwde 
(MacKenzie en Souryal, 1991). De helft van de staten 
beweerde ook geweldsdelinquenten tot het programma 
toe te laten, maar verreweg de meeste deelnemers zijn 
veroordeeld voor diefstal, inbraak of drugsgerela-
teerde vermogensdelicten. Van de deelnemers is 90% 
tot 95% aan drugs verslaafd en daarom vormen 
drugs-voorlichting en behandeling een onderdeel van 
alle projecten. Er zijn slechts weinig projecten die 
daadwerkelijk Intensief Toezicht laten volgen op de 
detentieperiode. Dit is te betreuren want het werd snel 
duidelijk dat programma's met nazorg een grotere 
kans op succes maakten dan het simpelweg terug-
sturen van de jongere naar een omgeving waar hun 
criminele vrienden, de drugshandel, werkloosheid en 
gebrek aan steun op hen wachtten (MacKenzie, 1990; 
Osler, 1991). 

Effectiviteit van alternatieve straffen 

De vraag naar de effectiviteit van alternatieve 
straffen kan op verschillende manieren worden beant-
woord, afhankelijk van de doelen die men met deze 
straffen wit bereiken. Een eerste vraag in dit verband 
is of de alternatieven voor de vrijheidsstraf inderdaad 
die vrijheidsstraf vervangen. Een tweede vraag betreft 
de kosten: zijn de alternatieve goedkoper dan de 
vrijheidsstraf en hebben ze tot kostenbesparingen 
geleid. Ten slotte is daar de hamvraag: leiden deze 
straffen tot minder recidive dan de sancties die ze 
vervangen. 

In het volgende zal worden getracht een antwoord 
op deze vragen te formuleren op grond van de 
beschikbare onderzoek-literatuur. Daarbij zij aange-
tekend dat het meeste onderzoek in de V.S. is 
verricht. De voornaamste reden hiervan is dat weten-
schappelijke evaluatie van nieuw beleid in de V.S. een 
sterkere traditie heeft dan in de meeste Europese 
landen. 
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Vervanging van Sc vrijheidsstraf 

Het voornaamste risico van alternatieve sancties is 
dat zij niet de vrijheidsstraf maar andere ambulante 
straffen vervangen. Dit is bij voorbeeld het geval 
geweest in Engeland bij de toepassing van dienstver-
lening, ondanks regelgeving die in beginsel dienstver-
lening voor delicten die Imprisonable' waren verplicht 
stelde. 

Intensief Toezicht-projecten zijn uitdrukkelijk 
ontwikkeld als alternatief voor detentie en willen de 
veiligheidsrisico's op alle mogelijke manieren 
reduceren. Daartoe wordt het intensieve toezicht 
uitgeoefend en worden daders die de door de rechter 
opgclegde verplichtingen overtreden onmiddellijk naar 
de gevangenis teruggestuurd. Dit is metcen de zwakke 
stee van de projecten. een eenvoudige waarheid is nu 
eemnaal dat hoe meer toczicht men op iemands 
gedrag uitoefcnt, hoe meer afwijkingen en overtre-
dingen men zal vaststellen. Het uitgeoefende toezicht 
is zo intensief dat aanzienlijk meer zogenaamde 
technische overtredingen worden vastgesteld dan het 
geval is bij `normaal reclasseringstoezicht. 

Op grond van de onderzoekgegevens, concluderen 
sommige critici dal alternatieve straffen alleen maar 
hebben geleid tot uitbreiding van het net van sociale 
controle in plaats van tot vervanging van detentie, 
gezien de geweldige explosie van de gevangenispopu-
latie in landen als de VS., Canada, Engeland en 
Australie (Chan en Zdenkowski, 1986). Zij menen dat 
er hooguit van enig effect sprake is op het onderstc 
segment van de gedetineerdenpopulatie en dat 
bovendien de rechter slechts alternatieven oplegt aan 
daders die toch geen vrijheidsstraf zouden krijgen. 

De Amerikaanse Rekenkamer (GAO, 1990) wijst er 
echter op dat verwachtingen over reductie van de 
gevangenispopulatie alleen al illusoir zijn op grond 
van de omvang van de meeste projecten. Zo heeft 
New Jersey's project een capaciteit van ongeveer 
vierhonderd plaatsen, terwijl er 12.000 gedetineerden 
zijn. New York's hoot-camps had een capaciteit van 
vierhonderdvijftig op een gevangenisbevolking van 
veertigduizend! Anderzijds bereikt Florida met zijn 
EM-programma vijfenzestighonderd daders, maar 
toch blijft de gevangenispopulatie groeien. De 
oorzaak hiervan is dat de omvang van de gevangenis-
populatie nog door veel meer factoren wordt 
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beInvloed dan alleen door de omvang van de toege-
paste alternatieven. 

In dat verband zijn de omvang en aard van de 
criminaliteit, de invloed van de publieke opinie, de 
straftoemeting en wettelijke maatregelen van de 
overheid waarschijnlijk van veel groter belang. Dat 
betekent dat men alleen op micro-niveau over 
vervanging kan spreken, en niet op macro-niveau. 
Beperkt men zich hiertoe, dan kan worden gezegd dat 
er met meer zekerheid van vervanging sprake is in het 
geval van back-door-programma's dan in geval van 
front-door-programma's. 

In het eerste geval is er namelijk altijd sprake van 
gedetineerden maar in het laatste geval is men er 
nooit zeker van dat de rechter echt een gevangenis-
straf in het hoofd had toen hij een alternatieve straf 
oplegde. Gezien het feit dat de meeste alternatieve 
straffen zich richten op niet-ernstige vermogensdelin-
quenten mag men concluderen dat er een zekere net-
widening plaatsvindt. De meeste projecten komen niet 
verder dan een vervangingspercentage van 50% a 60% 
op zijn best. Dit betekent dat een aanzienlijk aantal 
gestraften een zwaardere straf krijgt opgelegd dan 
voorheen het geval was (Byrne, 1990). 

De enige manier om in dit opzicht een zekere 
willekeur te voorkomen is het ontwikkelen van straf-
toemetingsrichtlijnen, die de rechter enig houvast 
moeten geven. Men ziet dan ook dat ook in Europa 
initiatieven op dit terrein worden ontwikkeld met 
name in Engeland en door de Raad van Europa 
(Consistency in sentencing). 

De kosten van alternatieve straffen 

Het kostenprobleem hangt nauw samen met de 
kwestie van de vervanging van de vrijheidsstraf. 
Eventuele kostenbesparingen zullen namelijk hoger 
zijn naarmate meer alternatief gestraften in de gevan-
genis terecht gekomen zouden zijn indien het alter-
natief niet voorhanden was. Indien slechts in de helft 
van de gevallen sprake is van vervanging en de andere 
helft wellicht alleen een boete of een voorwaardelijke 
straf gekregen zou hebben, dan zijn de besparingen 
aanzienlijk minder groot (Byrne, 1990). 

Wanneer men hieraan het aantal terugplaatsingen 
op grond van mislukking toevoegt, dan maken de 
bijkomende kosten voor hernieuwde vervolging, 
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berechting en gevangenisverblijf eventuele kostenbe-
sparingen nog onzekerder. Deze elementaire begin-
selen zijn door optimistische evaluators nogal eens uit 
het oog verloren. 

Een van de complicaties bij de berekening van 
detentiekosten is dat men meestal het totale inrich-
tingsbudget deelt door het aantal gedetineerden, 
zonder rekening te houden met de vaste personeels- en 
onderhoudskosten (Wiebush, 1993). Met andere 
woorden: de meeste inrichtingskosten worden nauwe-
lijks beinvloed door fluctuaties in de inrichtingsbe-
volking. Voegt men daar de constant (te) hoge bezet-
tingsgraad aan toe, dan blijken veel onderzoekers zich 
onterecht rijk gerekend te hebben. 

Daar komt bijdat IT-projecten zeer arbeidsintensief 
zijn, Met alleen vanwege het intensieve toezicht maar 
ook vanwege de lage case-load die hieraan gekoppeld 
is. Als men dan ook nog IT gaat toepassen in plaats 
van het traditionele reclasseringstoezicht, bij 
voorbeeld in geval van proefverlof of bij VI-gestelden, 
dan zullen de kosten alleen maar oplopen (Bragdon, 
1993). 

Uit het vele onderzoek komt naar voren dat hoe 
gedetailleerder de berekeningen, des te kleiner de 
verschillen tussen detentie en altematieve straffen. 
Factoren die van invloed zijn op de uitkomst zijn: 
aantal vervangingen van de gevangenisstraf, de duur 
van de vervangen detentie, de soort inrichting waar 
detentie vervangen wordt, het aantal personen dat 
opnieuw gedetineerd wordt — in casu het beleid inzake 
technische overtredingen —, de marginale detentie-
kosten, veranderingen in de populatie die een alterna-
tieve straf krijgt opgelegd, omvang van de case-load, 
personeelskosten van de reclassering, intensiteit van 
het toezicht en aantal en omvang van additionele 
resocialiserende programma's (drugsbehandeling, 
arbeidsbureau, maatschappelijk werk, enzovoort). 

Effecteti op de recidive 

Maatschappelijk werkers zeggen meestal dat 
recidive geen reed criterium is voor het meten van het 
succes van een justitiele interventie. Zij wijzen op 
andere criteria, zoals een adequate uitvoering van de 
straf, tevredenheid van de rechterlijke macht, een 
betere sociale integratie van de delinquent en een 
aantal maatschappelijk baten die voortvloeien uit bij 
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voorbeeld dienstverlening of schadevergoeding of uit 
het (opnieuw) deelnemen aan het arbeidsproces. 

Toch blijft recidive een keihard criterium al was het 
maar omdat crimineel gedrag zowel oorzaak als recht-
vaardiging van het ingrijpen van de overheid is. 
Daarom ook besteden de meeste evaluaties zeer veel 
aandacht aan de effecten van alternatieve straffen in 
termen van recidive-reductie. Daarbij wordt de 
recidive van alternatief gestraften meestal vergeleken 
met die van een controlegroep van gedetineerden of 
van een groep voorwaardelijk veroordeelden. Recidive 
wordt gemeten aan de hand van nieuwe arrestaties, 
nieuwe veroordelingen, self-report-gegevens of 
technische overtredingen, hoewel deze laatste beter 
kunnen worden beschouwd als indicatief voor de 
mislukking van de dienstverlening. 

In een wat oudere recidive-studie vergeleken Pease 
e.a. (1977) een groep dienstverleners met een controle-
groep die deels tot een vrijheidsstraf, deels tot een 
andere straf was veroordeeld. De recidive-frequentie 
van de dienstverleners was hoger dan die van de 
controlegroep, maar toen men rekening hield met 
leeftijd — de dienstverleners waren jonger — verdween 
het verschil. Er was evenmin verschil in ernst van de 
gepleegde delicten. 

Waar elektronisch huisarrest uitsluitend als vervan-
gende detentie werd opgelegd, lag de nadruk geheel 
op de sanctie-voorwaarden. Dit had tot gevolg dat er 
een grens bleek te zijn aan de mate waarin daders een 
dergelijke straf kunnen verduren en bovendien bleek 
er geen enkel verschil in recidive tussen EM-gestraften 
en gedetineerden (Mainprize, 1992). 

Latere EM- projecten hebben resocialiserende 
activiteiten toegevoegd (John en Stipak, 1992). Back-
door EM-projecten hebben betere resultaten dan 
front-door projecten. Deze laatste leidden tot meer 
ontsnappingen, op grond van negatieve verwachtingen 
over het komende vonnis. Dit kwam zowel in het 
Engelse experiment naar voren als in de V.S., waar in 
1990 reeds zo'n twaalfduizend daders EM opgelegd 
kregen. Maar ook factoren zoals getrouwd zijn, 
samenwonen met een partner of met de ouders, 
hielden verband met een succesvolle beeindiging van 
het project (Maxfield en Baumer, 1992). Met 
betrekking tot het toevoegen van behandelingsas-
pecten merken Petersilia en Turner (1990) op dat het 
opvoeren van de controle weinig effect heeft op de 
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daders, maar dat een combinatie van toezicht met 
hulpverlening, werk, restitutie en dienstverlening wel 
lagere recidivecijfers oplevert. 

Met betrekking tot de Engelse dagcentra wordt in 
1988 nog gemeld dat men niet weet hoe succesvol deze 
projecten zijn omdat de voornaamste doelstelling is de 
vervanging van detentie (Mair, 1988). Maar later is 
daartoe toch een poging gedaan door een kleine 
duizend gevallen uit 38 dagcentra te onderzoeken 
(Mair en Nee, 1992). De follow-up periode was twee 
jaar na de veroordeling en het ging merendeels om 
jonge mannen veroordeeld voor (auto)inbraak, 
diefstal en verkeersdelicten. Na twee jaar was 63% 
opnieuw veroordeeld. Dit hing ook samen met 
leeftijd: twee derde van de jonger dan 25-jarigen 
recidiveerde tegen 49% van de ouder dan 36-jarigen. 
Ook was de recidive van hen die eerder hadden 
vastgezeten hoger dan van hen die niet eerder tot een 
vrijheidsstraf waren veroordeeld. De dagcentra 
slaagden er wel in om de recidive tijdens de toezicht-
periode te beperken: gedurende die zes maanden 
recidiveerde slechts 23%, wat gezien de ernst van de 
populatie geen slecht resultaat is. 

De gepleegde dclicten bleken niet ernstiger te zijn 
dan de delicten die daarvoOr gepleegd waren. Er 
kwamen grote verschillen in resultaten naar voren 
tussen dagcentra, maar deze hidden voornamelijk 
verband met het straf- en delictverleden van hun 
respectievelijke populaties. De conclusie moet zijn dat 
dageentra niet veel invloed 'Own te hebben op het 
latere gedrag van hun clienten. Zij wijken daarin niet 
erg af van de gevangenis die ze vervangen. 

IT-projecten zijn er in vele soorten. Ze worden 
dikwijls toegepast bij (gedwongen) behandeling van 
alcohol- en drugverslaafden, die voor een ernstig 
delict met justitie in aanraking zijn gekomen en 
waarvoor een vrijheidsstaf geindiceerd is. Zowel in 
Australie als in de V.S. zijn evaluatics van dit type 
programma verricht. In Australie vergeleek men de 
resultaten van drugs-, alcohol- en dubbelverslaafden 
(Skene, 1987). Het succespercentage was voor de 
alcoholgroep 71%, voor de dubbelverslaafde groep 
62% en voor de drugsgroep 38%. Stabiele relaties 
hielden verband met hogere successcores voor de 
alcoholgroep maar niet voor de drugsgroep. De reden 
hicrvan was dat partners van drugsverslaafden 
meestal zelf ook gebruikers waren en daarom in dit 
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opzicht geen invloed op hun verslaafde partners 
konden uitoefenen. 

In de V.S zijn een aantal projecten geevalueerd. 
Hieruit bleek dat kortdurende projecten met een 
weinig ingrijpend programma geen enkel effect hebben 
(Green en Phillips, 1990). Veel programma's komen 
neer op heel veel controle, frequente drugtests, 
huisarrest, soms ook dienstverlening en het helpen 
aan werk. Behandeling was schaars en varieerde sterk 
tussen projecten. De auteurs stellen vast dat er geen 
verschil in recidive is tussen deze groepen en verge-
lijkbare groepen onder routine reclasseringstoezicht. 
Zij wijten dit aan de beperkte inhoud van de behande-
lingscomponent (Petersilia e.a., 1992). In een aantal 
IT-projecten werden vergelijkingsgroepen gevormd uit 
enerzijds voorwaardelijk veroordeelden en anderzijds 
VI-gestelden. Praktisch altijd had de voorwaardelijke 
groep de laagste recidivecijfers en de VI-groep de 
hoogste, terwijl de IT-groep daar tussenin zat 
(Wiebush, 1993; Erwin en Bennett, 1987). 

Toch zijn bij deze summiere constatering twee 
kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats heeft 
een aantal onderzoekers erop gewezen dat de zeer 
intensieve controle op IT-clienten meer overtredingen 
en delicten aan het licht brengt dan bij de vergelij-
kingsgroepen het geval is. In de tweede plaats hebben 
evaluaties in Californie (Petersilia e.a., 1992) en 
Massachusetts (Byrne en Kelly, 1987) het bijzondere 
belang van de behandelingscomponent voor recidive-
vermindering naar voren gebracht. De Californische 
doelgroepen bestonden uit ernstige delinquenten met 
een hoog recidive-risico. Tussen de IT-groep en de 
controlegroep bleek geen verschil in recidive. 

De onderzoekers stellen vast dat alleen toezicht en 
controle, zonder substantiele behandeling, geen effect 
heeft op de recidive. In de drie geevalueerde projecten 
was er minder recidive onder IT-clienten die hulpver-
lening kregen, werk hadden, restitutie betaalden en 
dienstverlening verrichten. Byrne en Kelly komen tot 
dezelfde conclusie op grond van hun evaluatie van een 
project in Massachusetts. Zij stellen dat een verlaging 
van de recidive kan worden bewerkstelligd door een 
combinatie van afschrikking en resocialisatie. De 
dreiging van de gevangenis leidt tot een grotere 
bereidheid tot het meewerken aan een behandeling. 
Anders gezegd: afschrikking door strikt toezicht en 
controle heeft een indirect effect op de recidive 
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doordat het adequate behandeling mogelijk maakt. 
Als recidive-reductie eon van de strafdoelen is, dan is 
behandeling een noodzakelijk straf-onderdeel. In dit 
verband blijken drie terreinen van bijzonder belang: 
behandeling van verslaving, het toeleiden naar arbeid 
en behandeling van gezins/relatieproblemen. 

Er kleeft een groot aantal problemen aan het meten 
van effecten van alternatieve straffen, waar ik hier niet 
op in kan pan.' Toch kunnen met enig vertrouwen de 
volgende conclusies worden getrokken: verschillen in 
recidive tussen projecten hangen samen met het delict-
en strafverleden van de betreffende doelgroepen. 
Verschillen in recidive tussen experimentele en contro-
legroepen kunnen door een aantal factoren worden 
verklaard: 
— door het veel intensievere toezicht op de experi-
mentele groep dan op de controlegroep kan verte-
kening optreden in de cijfers van overtredingen en 
opnieuw gepleegde delicten. De hogere recidive van 
IT-clienten ten opzichte van voorwaardelijk veroor-
deelden is waarschijnlijk zo'n artefact; 
— de recidive van IT-clienten is in het algemeen lager 
dan die van delinquenten met VI: de cijfers van deze 
laatsten liggen 23% tot 45% hoger dan bij IT-clienten 
(GAO, 1990). De Amerikaanse rekenkamer voegt 
hieraan toe dat detentie klaarblijkelijk geen enkele 
rem vormt op voortgaande criminaliteit; 
— mislukking van projecten hangt sterk samen met het 
gevoerde reclasseringsbeleid ten aanzien van 
overtreding van de voorwaarden. Een streng beleid 
leidt tot lage successcores (veel intrekkingen en 
opnieuw detentie); een soepel beleid leidt tot hoge 
successcores (niet onmiddellijk vervolgen maar 
informeel oplossen); 
— afschrikking door middel van intensief toezicht en 
controle, gecombineerd met behandeling heeft een 
duidelijk effect op crimineel gedrag en leidt tot 
vermindering van de recidive; 
— met het oog daarop zou behandeling bij voorkeur 
gericht moeten worden op (drug)verslaving, arbeids-
participatie en gezins/relatie-problemen. 
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Noten 

' Volgens de laatste berichten is 
men inmiddels in Engeland met 
het experiment gestopt. 

Zie hiervoor mijn rapport 
Alternatieven voor de vrijheids-
straf; lessen uit het buitenland, 
WODC-1993. 
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Summaries 

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
Documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focusses on a central 
theme connected with criminal law, criminal policy 
and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles 
of each issue. The central theme of this issue (vol. 19, 
no. 9, 1993) is Punishing otherwise. 

Fitting in the alternative sanction 
G.J. Ploeg and A.P.G. de Beer 
During the last decade, alternative sanctions in the 

Netherlands have been developed in an increasing 
variety of forms. The only one with a formal legal 
status is the Dutch equivalent of community service 
order. The other types are still considered to be in the 
experimental stage. The authors present a theoretical 
subdivision of alternative sanctions into five basic 
models: the mirroring-model, focussing on the offence 
committed; the shortcomings-model, focussing on the 
personal or social skills or level of information; the 
restore-model, to which drawbacks in the offenders' 
social position are central; the retribution-model, 
focussed on damages inflicted on persons, matter or 
legal order; and the treatment-model, based on a 
long-term treatment of specific personality disorders. 
The focus of the sanction must be relevant to the 
offence committed. The authors then deal with the 
punitive aspects of these types of alternative sanctions 
and offer descriptions of concrete projects with respect 
to these aspects. Finally, a way to introduce alter-
native sanctions on a broader base into the system 
and practice of penal law is suggested. 
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Change of practice; another appliance of alternative 
sanctions for juveniles 
P.II, van der Latin 
Over 2500 alternative sanctions (community service 

and training programs) are imposed each year on 
juveniles. On a total of 6000 penal sanctions this is 
quite a remarkable result of some 10 years of experi-
menting. However, relatively few alternative measures 
seem to replace custody. At least two thirds replace 
fines and suspended sentences. Though not in conflict 
with the guidelines, the author regrets this 
development, since the number of custodial sentences 
has not decreased and the results of alternative 
measures in terms of re-offending are promising. In 
order to change today's practice, the author suggests 
both procedural and programme changes. Alternative 
sanctions should be imposed only by courts (and not 
by the public prosecutor). Programmes should be 
made more intensive and demanding, so that their 
credibility, as perceived by the judicial authorities, will 
improve. 

Judicial contours of new sanctions 
U. van de Pal 
The punitive corset of imprisonment and fine is 

oppressing, in spite of the recent extension of the 
repertory of sanctions with community service. The 
administration of justice is in growing need of new 
alternative sanctions and measures or new methods to 
implement these. The author discusses the emanci-
pation of the community service, that is deemed 
necessary. He is in favour of extending the existing 
difference between sanctions and penal measures to 
alternative sanctions. For the imposition of 
community service it is no longer necessary that the 
suspect takes up an offer to that end. New sanctions 
should also be in proportion to the crime committed. 
The judiciary does not need to execute the alternative 
sanctions and measures on its own. But the content of 
the sanction is limited by the cause for proceeding 
judicially, e.g. the crime committed. Rehabilitation 
may be an aim of the execution, but does not 
constitute a sanction in itself. Finally, an adequate 
legal protection in the execution of — new — sanctions, 
should be provided for. 
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Alternative sanctions; instead of and during detention 
J.P. Balkema 
Alternative sanctions are imposed as penalties by 

judges and prosecutors and as sanctions instead of 
imprisonment by the prison administration. It is 
important to make a distinction between those two 
ways of applying alternative sanctions. Alternative 
sanctions imposed by the prison administration must 
be realised by the convicted person within the term of 
the execution of the imprisonment instead of which 
they are imposed. This means that these alternative 
sanctions should be legally settled as a condition for 
leave and not as a sanction as such. 

The public and the alternative sanction; a widespread 
public support for alternative sanctions. 
P. H. van der Laan 
Contrary to what is expressed recently by politicians 

and the judiciary, there seems to be widespread 
support for other than traditional penal sanctions. A 
survey among over 1000 Dutch men and women 
shows that many people feel community service, 
training programmes, vocational training, compen-
sation, and reconciliation very appropriate sentences. 
Support for alternative measures increases if some 
extra information is given on the offense, the offender 
and the circumstances under which the offense was 
committed. By no means alternative dispositions seem 
to have reached the limits of public acceptance. 

The legal status of offenders 
A. van den Berg 
This article compares the situation of the legal 

status of prisoners and the legal status of offenders 
undergoing non-institutional treatment. As far as 
imprisonment is concerned the enforcement of this 
sanction has slowly, but steadily, drifted away from 
the international rules for the treatment of prisoners. 
On the other hand there is no connection, except for 
the community service, between the international rules 
for the treatment of offenders undergoing non-
custodial sanctions and our national legislation. 
Describing some new alternatives in the Netherlands I 
try to show that there are a lot of differences between 
the districts. This creates inequality and legal 
insecurity. Especially as alternatives for imprisonment 
become more severe there should be a procedure with 
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legal safeguards for the offender to complain about 
decisions made by the enforcing and implementing 
authorities. Therefore rights and duties of the offender 
should be laid down in a statutory law similar to the 
regulations for prisoners. 

Alternatives for detention; an overview 
J. J unger- Tas 
Alternative sanctions as substitutes for impris-

onment have been developed for the first time in 
countries plagued by a prison crisis, i.e the United 
States and the United Kingdom. However, most 
western countries are actually struggling with serious 
prison overcrowding and, as a consequence, the use of 
alternative sanctions has spread all over the western 
world. This paper presents a review of the most 
important and most frequently used alternatives to 
imprisonment and looks at the effectivity and 
efficiency of these sanctions. The sanctions have three 
main objectives: to reduce prison overcrowding, to 
reduce costs and to reduce recidivism. A considerable 
number of evaluation studies examined the question 
whether and to what extent these objectives have been 
met by the new sanctions. The main conclusions are 
that substitution of a prison sentence takes place in 
only about half of all eligible cases and that there has 
as yet been no appreciable reduction in costs. As far 
as recidivism is concerned the results indicate that 
offenders in alternative projects have about similar 
recidivism rates as probationers — or do somewhat 
worse —, and do better than offenders put on parole. 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

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. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. 
Tijdschriftartikelen kunnen in 
beperkte mate tegen vergoeding 
gekopieerd en toegezonden worden. 
In beide gevallen kan men zich 
wenden tot de afdeling documen-
tatie van het WODC, Postbus 
20301, 2500 EH 's-Gravenhage, 
tel.: 070-370 65 53 (C.J. van 
Netburg), 070-370 66 56 
(mr. E.M.T. Beenakkers) en 
070-370 65 63 (P. van Rossem). 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Algemeen 

1 
Cohen, S. 
Hunan rights and crimes of the 
state: the culture of denial 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
26e jrg., nr. 2,1993, pp. 97-115 

Dit is de schriftelijke weergave 
van een lezing. De auteur pleit 
voor plaatsing op de criminolo-
gische agenda van overheidsmis-
drijven en schendingen van de 
mensenrechten en behandelt 
voorts de sociologie van de 
ontkenning. Een eerdere poging 
om de criminologic te interesseren 
voor mensenrechten, in het begin 
van de jaren zeventig, acht hij 
mislukt omdat het concept 
`overheidsmisdrif toen veel te 
ruim werd opgevat. Sindsdien zijn 
de mensenrechten (de normatieve 
politieke taal van de toekomst) 
binnen de criminologie in beeld 
gekomen via de victimologie. Er 
bestaan echter nog belangrijke 
lacunes in de kennis en toepassing 
ervan. 
De 'cultuur der ontkenning' 
bestaat uit psychologische en 
sociologische mechanismen 
waarmee misdaden worden 
verdrongen of weggeredeneerd. 
Drie vormen van ontkenning 
worden onderscheiden, die elk 
werkzaam zijn op individueel en 
collectief niveau: ontkenning van 
het verleden, letterlijke 
ontkenning ('we hebben het niet 
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gewetenl) en ontkenning die 
bestaat uit een reconstructie van 
wat er gebeurd is (rationalisaties 
en neutralisaties). 
Cohen meent dat progressieve 
criminologen het onderwerp 
negeren en wijt dit aan drie 
kenmerkcn van het door hen 
aangehangen postmodernisme. 
Het cerste is het morele relati-
visme dat een nieuwe filosofische 
waardigheid verleent aan aloude 
ontkenningsmechanismen (`Wij 
hebben andere flannel) en 
waarden chin de westerse'). Net 
tweede vvordt gevormd door het 
afgekondigde einde van de 
geschiedenis. Als het westersc 
democratisch kapitalisme de 
ideologische strijd inderdaad heal 
gewonnen, waarom probeert het 
dan niet zijn waarden elders 
ingang tc doen vinden? Het derde 
bestaat uit de afwijzing van al het 
rationele onderzoek dat werkt 
met positivistische werkelijkheids-
categorical). Met die houding 
wordt het feitelijk onmogelijk 
atwitter te komen vat er 
werkelijk is gebeurd. 
De auteur cindigt hoopvol, net 
de constatering dater altijd 
mcnsen zijn geweest die de 
waarheid hebben erkend, hoe 
moeilijk de omstandigheden ook 
waren. Zelfs in het Milgram 
experiment weigerde 30 procent 
van dc subjecten op de knop te 
drukken. 

Met literatuuropgave. 

2 
Niekerk, NI. van 
Ethnic studies in the 
Netherlands: an outline of 
research issues 
Research notes from the 
Netherlands, nr. 1,1993, 
pp. 2-10 

Eerst geeft de auteur cen histo-
Fisch overzicht van immigratie 
naar Nederland en de houding 
van de Nederlandse autoriteiten 
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jegens de nieuwe bevolkings-
groepen. Deze autoriteiten gaven 
ook de opdracht tot een groat 
aantal universitaire studies. 
Onderzoek gericht op de arbeids-
markt gaf een beeld te zien van 
disproportionele hoge werkloos-
heidsniveaus. Ook huisvcstings-
studies gaven een negatief beeld, 
zij het dat hierin ook verbete-
ringen werdcn gesignaleerd. In 
schoolstudies wordt steeds meer 
de rol van socialisatieprocessen 
benadrukt. Heel weinig studies 
behandelen het thema van de 
etnische identiteit. Taalstudies 
daarentegen vormen wel cell 
groot aandeel in de onderzoeksin-
spanningen. Empirisch onderzoek 
over racismc is ook vaak gedaan 
en word; over het algemeen uitge-
voerd door politieke weten-
schappers. Door de beleidsorien-
tatie van de mccste etnisehe 
studies is Cr te weinig aandacht 
gegeven aan theorievonning. Wat 
de tockomst betreft zouden er 
mcer studies moon korner) 
vanuit veel bredere algemcne 
invalshoeken dan de huidige. 
Deze vergen misschien wel nicer 
tijd en energie, maar leveren meer 
informatie op. 
Met literatuuropgave. 

3 
Zimring, F.E. 
Research on the death penalty. 
On the liberating virtues of 
irrelevance 
Law & society review, 27e jrg., 
nr. 1,1993, pp. 9-17 

Sinds het onderzoek naar de 
doodstraf, vanaf 1987, niet meer 
plaatsvindt in het kader van 
concrete strafproccssen, is het 
aanmerkelijk beter geworden en 
kan het zelfs, indirect, kitten tot 
eel) bespoediging van de 
alschaffing van de doodstraf. De 
auteur somt de verschillen op 
tussen het onderzoek in dienst 
van eel) proces en het zuiver 



wetenschappelijke onderzoek, en 
stelt voor het toekomstige 
onderzoek te richten op de 
volgende vragen: Hoe komt het 
dat de publieke opinie in 
democratieen altijd gekant is 
tegen afschaffing van de 
doodstraf, maar dat de doodstraf, 
na eenmaal te zijn afgeschaft, 
nooit meer opnieuw wordt 
ingevoerd? Welke elementen van 
overheid en samenleving 
beInvloeden de aantallen 
executies. Hoe komt het, bij 
voorbeeld, dat in de jaren tachtig 
bijna de helft van de staten in de 
V.S. weliswaar wettelijk de 
doodstraf kende, maar deze nooit 
toepaste? Welke gevolgen heeft de 
executie van de dader op de 
verwerking van het leed door 
(verwanten van) de slachtoffers? 
Welke invloed heeft de veroor-
deling tot de doodstraf, of de 
herinvoering van executies, op de 
leden van de jury, de vervolgende 
instantie, gevangenisautoriteiten 
en -bewaarders, rechters en verde-
digers? In sommige staten houden 
sommige advocaten zich 
uitsluitend bezig met processen 
waarbij de doodstraf in het 
geding is. Hoe zien zij hun rol en 
hoe bezien zij de legitimiteit van 
het strafrechtssysteem? Zal de 
publieke steun voor de doodstraf 
veranderen wanneer de staten in 
het noorden van de V.S. de 
doodstraf ook werkelijk gaan 
executeren? 
Met literatuuropgave. 
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Jeugdbescherming en -delin-
quentie 

4 
Brownfield, D., A.M. Sorenson 
Self-control and juvenile delin-
quency; theoretical issues and an 
empirical assessment of selected 
elements of a general theory of 
crime 
Deviant behavior, 14e jrg, nr. 3, 
1993, pp. 243-264 

Hirschi's bindingstheorie (1969) is 
al sinds jaren leidende gedachte in 
veel criminologisch onderzoek en 
criminaliteitsbeleid, ook in ons 
land. In een meer recente versie 
van Gottfredson en Hirschi (1990) 
dient het nieuwe begrip 'self-
control', respectievelijk het gebrek 
daaraan, ter verklaring van 
(jeugd)crimineel gedrag. Het komt 
in de plaats van het vroegere 
begrip sociale bindingen. De 
auteurs laten zien dat door deze 
transformatie van de oorspronke-
lijke Hirschi-viereenheid: 
attachment, commitment, invol-
vement en beliefs, het laatste 
element, de normatieve overtui-
gingen, komt te vervallen. 
Volgens de auteurs is dit een 
omissie. De nieuwe algemene 
bindingstheorie is minder 
compleet en mist die verklarings-
kracht die de vroegere Hirschi 
eigen was. Een factor-analyse van 
ouder, door Hirschi zelf eerder 
gepresenteerd, materiaal resulteert 
weliswaar in een positieve 
opbrengst voor beide versies; de 
oorspronkelijke theorie heeft 
echter extra verklaringskracht 
juist door de belief-component. 
De morele overtuigingen blijken 
direct samen te hangen met 
crimineel gedrag. 
Met literatuuropgave. 
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5 
Calhoun, G., J. Jurgens c.a. 
The neophyte female delinquent; 
a review of the literature 
Adolescence, 28e jrg., nr. 110, 
1993, pp. 461-471 

In de laatste twee decennia is (in 
de Verenigde Staten) het aandeel 
van meisjes in de jeugdcrimina-
liteit tocgenomen. Bovendien 
begaan ze in de regel zwaardere 
delicten dan hun voorgangsters. 
Ging het voorheen met name om 
sekse-gerelateerde delicten, zoals 
prostitutie, steeds meer komen 
jonge vrouwen ook met politic en 
justitie in aanraking voor 
geweldsdelicten en bij voorbeeld 
diefstal in vereniging. De 
zwaardere jeugdcriminaliteit 
neemt aldus meer en meer de 
plaats in van positie-gebonden 
deviant gedrag, de zogenoemde 
status offences. Als de etiologisch 
belangrijkste factor bij dc meisjes-
criminaliteit komt uit de literatuur 
onverminderd een gebrekkige 
gezinsachtergrond naar voren: 
kindermishandeling, seksueel 
misbruik, incest en verwaarlozing. 
Meisjcs in detentie hebben vaak 
de traditionele en treurige carriere 
doorlopen van seksucel misbruik 
op jonge leeftijd door vader of 
oom, weglopen, via prostitutie, 
verlies aan zelfrespect, zwaardere 
delictvormen en druggebruik tot 
verslaafde prostituee. De 
Californische aanpak van groeps-
gewijze behandeling en 
begeleiding van delinquente 
jongeren in een gezinssetting, de 
group homes, lijkt tot betere 
resultaten te leiden dan 
(uitsluitend) detcntie. Hierbij 
hoort intensieve begeleiding door 
de (jeugd)reclassering. 
Met literatuuropgave. 
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6 
Edwards, W.J. 
Predicting juvenile delinquency: 
a review of correlates and a 
confirmation by recent research 
based on an integrated theore 
tical model 
Justice quarterly, 9e jrg., nr. 4, 
1992, pp. 553-583 

Vijf criminologische theorieen 
(anomie, sociale controle, diffe-
rentiele associatie, etikettering en 
zelfachting) worden geintegreerd 
in een model dat een verklaring 
moet bieden voor jeugddelin-
quentie. Dit model werd getoetst 
op 532 gedetineerde jeugddelin-
quenten en verklaarde 29 procent 
van de variantie in delinquente 
betrokkenheid. Uit het model 
blijkt dat sociale controle kan 
worden gebruikt ter verklaring 
van het beginnen met delinquent 
gedrag. Ecn gebrekkige sociale 
controle leidt tot de omgang met 
delinquente vrienden, tot 
negatieve etikettering en tot een 
!age zelfachting, die op hun beurt 
weer verbonden zijn met delin-
quent gedrag. Bovendien bestaat 
er een directe negatieve relatie 
tussen sociale controle en delin-
quente betrokkenheid. Over de 
etiketterings- en zelfachtings-
theorie zegt de auteur dat de 
concepten ervan beter moeten 
worden gemeten, en dat moet 
worden vastgesteld of zij 
voorafgaan aan of volgen op 
delinquent gedrag. Hi] eindigt met 
een pleidooi voor de toetsing van 
meer `ingedikte' geintegreerde 
modellen. 
Met literatuuropgave. 



7 
Fergusson, D.M., L.J. Horwood 
e.a. 
Ethnicity, social background and 
young offending; a 14-year 
longitudinal study 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
26e jrg, nr. 2, 1993, 
pp. 155-170 

Evenals in andere westerse 
landen, komen in Nieuw Zeeland 
jongeren uit etnische minderheden 
(Maori) vaker met politie en 
justitie in aanraking dan hun 
leeftijdsgenoten van blank-
Europese komaf. Het labeling 
perspectief noch het cultuur-
relativisme van het 'Maori 
perspectier is in staat het grote 
verschil te verklaren. Een 
geboortecohort van uiteindelijk 
zo'n 750 jongeren is longitudinaal 
onderzocht op hun delinquent 
gedrag op 12-14 jarige leeftijd 
(self-report en opgave ouders). 
Onder meer met behulp van 
statische analyse laten de auteurs 
zien dat overwegend sociaal- 
economische factoren verantwoor-
delijk zijn voor de twee maal zo 
hoge criminaliteit onder de 
Maori's. De etnische factor op 
zich — als variabele — wordt bijna 
in zijn geheel wegverklaard door 
een combinatie van opleidings-
niveau van de ouders, levensstan-
daard van het gezin, gezins-
omvang, leeftijd van de moeder 
en opvoedingsstijl. Waar het 
Maori perspectief meer de nadruk 
legt op de sociaal-historische 
achtergrond van de kolonisatie, 
benadrukken de auteurs de 
maatschappelijke factoren die de 
actuele ongelijkheid in stand 
houden. Deze kunnen evenzeer de 
hogere criminaliteit verklaren van 
jongeren in de onderlaag van de 
blanke samenleving. 
Met literatuuropgave. 
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8 
Junger, M., W. Polder 
Religiosity, religious climate, 
and delinquency among ethnic 
groups in the Netherlands 
The British journal of crimi-
nology, 33e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 416-435 

Onderzocht is de invloed van 
religiositeit op het delinquente 
gedrag van Marokkaanse, Turkse, 
Surinaamse (i.c. Hindoestanen, 
Creolen en Javanen) en 
Nederlandse jongens. Hierbij 
wordt religie gezien als een 
element van de sociale band, 
aangezien religies belonend zijn en 
kerken sociale netwerken 
verschaffen. Vervolgens wordt het 
onderscheid van Stark e.a. tussen 
morele en seculiere gemeen-
schappen toegepast op de etnische 
groepen, hetgeen leidt tot de 
conclusie dat de Marokkanen en 
Turken leven in morele en de 
Nederlanders in een seculiere 
gemeenschap. Stark e.a. menen 
dat binnen morele gemeen-
schappen we!, maar binnen 
seculiere gemeenschappen geen 
relatie kan worden verwacht 
tussen religiositeit en delinquentie. 
Uit de resultaten blijkt dat binnen 
de meeste groepen een bescheiden 
negatieve relatie bestaat tussen 
religiositeit en delinquent gedrag. 
Deze relatie werd niet gevonden 
bij de Hindoestanen en Turken. 
De hypothese van Stark e.a. werd 
niet bevestigd. De tegengestelde 
hypothese van Tittle en Welch 
evenmin. Binnen zowel morele als 
seculiere gemeenschappen werd 
tussen religiositeit en delinquentie. 
Sociaal-economische factoren 
blijken niet te zijn gerelateerd aan 
religiositeit. Ten slotte wordt de 
karakterisering van gemeen-
schappen als moreel of seculier 
becommentarieerd. 
Geconcludeerd wordt dat meer 
informatie over de sociale 
netwerken in een gemeenschap 
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nodig is om een verklaring te 
vinden voor de relatie tussen 
religiositeit en delinquentie, welke 
toepasbaar is op verschillende 
culturen. 
Met literatuuropgave. 

9 
Kelley, Th.M. 
Neo-cognitive learning theory: 
implications for prevention and 
early intervention strategies with 
at-risk youth 
Adolescence, 28e jrg., nr. 110, 
1993, pp. 439-460 

Reeentelijk doet de neo-cognitieve 
leertheorie uit de psychologie 
opgeld NJ de verklaring van 
deviant en delinquent gedrag van 
jeugdigen. Deze `psychologie van 
de geest' van onder anderen R.C. 
Mills claimt cen grotere verkla-
ringskracht en effectievere inter-
ventie-mogelijkheden te bieden 
dan de oudere cognitieve theorie 
en de bindingen/strain/sociale 
controle-benadering uit de crimi-
nologic. Drie assumpties staan 
centraal: ieder kind heeft een 
natuurlijke geestestoestand waarin 
sociaal aangepast gedrag vanzelf-
sprekend is en van waaruit het 
kind vanzelf geneigd is tot gezond 
verstand, leergierigheid, evenwich-
tigheid en een onvoorwaardelijk 
positief zellbeeld; de kans op 
deviant en delinquent gedrag 
ontstaat daar waar kinderen 
worden blootgesteld aan 
vervreemde en vervreemdende 
referentiekaders. Als gevolg van 
(gezins)spanning, conflicten en 
een verhoogd onzekerheids-niveau 
treedt in de plaats van het 
onvoorwaardelijke natuurlijke 
leren een voorwaardelijk leren. 
Het ivoorwaardelijke Ik' reageert 
met deviant gedrag als probleem-
oplosser, waaraan het een nieuw 
zelfbeeld kan ontlenen; de twee 
kwalitatief verschillende gecste-
stoestanden kunnen los van 
elkaar worden gestimuleerd. Men 
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hoeft niet te proberen om delin-
quente jeugdigen een bepaald 
waardensysteem Lin te leren. 
framers, ook hun biologische 
computer is op natuurlijke wijze 
geprogrammeerd; het gaat er als 
het ware om de juiste directory te 
vinden naar de vanzelfspre-
kendheid. Bij de behandeling van 
jeugdige delinquenten dienen 
hiertoe de optimale omstandig-
heden te worden geschapen. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechts-
pleging 

10 
Bazemore, G. 
Formal policy and informal 
process in the implementation of 
juvenile justice reform 
Criminal justice review, 18e 
jrg., nr. 1,1993, pp. 26-45 

Aangezet door structurele overbe-
volking, gewelddadige incidenten, 
ontsnappingen en problemen met 
overplaatsingen, experimcnteert 
de staat Florida sinds kort met 
een nieuviv selectieprocedure voor 
dc jeugdgevangenissen. De inrich-
tingen waren [evens verworden 
tot opvangcentra en afvalbak van 
weglopers, thuisloze jongeren en 
kruimeldieven. De nieuwe aanpak 
omvat een justitiele selectiecom-
missie voor de hele staat, zo 
objectief mogelijke intake-criteria, 
een risico-analyse instrument bij 
plaatsingen en een continue 
evaluatie. Doe is een zo gediffe-
rentieerd mogelijke tenuitvoer-
legging van straffen, met alleen de 
zwaarste categoric in de (dure) 
gevangenis. De resultaten zijn 
bemocdigend: een aanzienlijke 
afname van de populatie jeugdige 
gedetineerden doordat de lichte 
gevallen veelal elders worden 
ondergebracht; een resulterend 
groter aandeel van geweldsdelin-
quenten en recidivistcn in de 



gevangenis; en minder overtre-
dingen van de voorwaarden bij 
huisarrest. Het welslagen is echter 
tevens afhankelijk van informele 
aspecten zoals de beeldvorming 
bij individuele officieren en 
rechters, de samenwerkingsbe-
reidheid bij onder andere de 
reclassering en het mobiliseren 
van politieke steun. Consensus 
management is des te belangrijker 
waar de belangen niet altijd 
samenvallen. 
Met literatuuropgave. 

11 
Brownlee, I.D., D. Joanes 
Intensive probation for young 
adult offenders 
The British journal of crimi-
nology, 33e jrg. nr . 2, 1993, 
pp. 216-230 

Voorwaardelijke veroordelingen 
kunnen verzwaard worden 
doordat er bepaalde straffen, 
zoals boete, in opgenomen 
kunnen worden. In Engeland en 
Wales zijn er diverse evaluatiepo-
gingen ondernomen om het effect 
van deze verzwaarde voorwaarde-
lijke straffen op 17- tot 20-jarige 
regelovertreders te onderzoeken. 
De auteurs doen verslag van een 
dergelijk evaluatieproject in 
Leeds. Zij evalueren het 
zogeheten Edge-project over een 
periode van twee jaar, en baseren 
zich daarbij op 303 gevallen van 
doorverwijzingen. Zij stellen vast 
dat er sprake is van een werkelijk 
doeltreffend alternatief voor 
vrijheidsbeneming gezien de hoge 
diversiegraad van 89%. Dit effect 
is het sterkst te vinden bij hen die 
veroordeeld werden wegens eigen-
domsmisdrijven zoals inbraak. 
Ook constateren zij een grote 
mate van kosten-effectiviteit 
zonder dat daarbij het publiek 
geconfronteerd wordt met 
recidive. Terugkijkend op hun 
studie menen de auteurs te 
kunnen concluderen tot 
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optimisme voor de toekomst. 
Met literatuuropgave. 

12 
De Jong, W., S. Franzeen 
On the role of intermediate 
sanctions in correctional reform; 
the views of criminal justice 
professionals 
Journal of crime and justice, 
16e jrg., nr. 1, 1993, pp. 47-73 

De auteurs rapporteren de resul-
taten van 150 interviews met 
rechters, officieren van justie en 
reclasseringsambtenaren uit 
twintig verschillende Amerikaanse 
staten. De meerderheid van de 
respondenten vindt dat de 
mogelijkheden tot het opleggen 
van alternatieve sancties, zoals 	• 
intensief toezicht, `bootcamps' en 
elektronisch huisarrest, moeten 
worden uitgebreid. Uitbreiding 
van deze mogelijkheden zou een 
oplossing kunnen bieden voor de 
overbevolking in de gevange-
nissen, het zou tot besparingen 
kunnen leiden en het zou, met 
name bij verslaafden, meer 
uitzicht bieden op rehabilitatie 
van delinquenten. De respon-
denten zien echter ook obstakels 
voor een grootschalige invoering 
van alternatieve sancties. De 
belangrijkste daarvan zijn: 
weerstanden bij het grote publiek, 
de kosten die gemoeid zijn met de 
vereiste reorganisatie van justitiele 
instellingen en het gebrek aan 
onderzoeksresultaten met 
betrekking het relatieve succes 
van de verschillende vormen van 
alternatieve sancties. Over het 
algemeen ziet men de mogelijk 
aanzuigende werking van alterna-
tieve sancties niet als een groot 
probleem. Men vindt wel dat deze 
sancties meer eenduidig zouden 
moeten worden opgelegd. Het 
opstellen van dwingende richt-
lijnen voor rechters wijst men 
echter af. 
Met literatuuropgave. 
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13 
Farrington, D.P., P-0.H. 
Wikstr6m 
Changes in crane and 
punishment in England and 
Sweden in the 1980's 
Studies on crime and crime 
prevention, 2e jrg., 1993, 
pp. 142-170 

Een strafrechtelijk systeem bestaat 
nit een aantal opvolgende stappen 
vanaf het geplecgde misdrijf en de 
melding daarvan bij de politic tot 
de eventuele veroordeling tot een 
vrijheidsstraf. In het onderhavige 
artikel is nagegaan hoe in Zweden 
en in Engeland misdrijfplegers 
door het systeem stromen. 
Daarbij werd steeds de 
waarschijnlijkheid berekend om 
van de ene in de volgende fase 
van het strafrechtclijk proces te 
belanden. De berekeningen zijn in 
beide landen verricht voor zes 
categoiiieen misdrijven: inbraak in 
woningen, diefstal van voertuigen, 
beroving, mishandeling, 
verkrachting en moord. De verza-
melde statistische gegevens 
hadden betrekking op 1981 en 
1987. In beide landen bleek het 
aantal vermogensmisdrijven 
tussen 1981 en 1987 te zijn toege-
nomen. Het aantal geweldsmis-
drijven bleek alleen volgens de 
politiestatistieken te zijn gegroeid 
en niet volgens de slachtoffer-
studies. In beide landen bleek de 
kans dat een misdrijf tot een 
veroordeling leidt, te zijn 
afgenomen. De waarschijnlijkheid 
dat op een misdrijf een vrijheids-
straf volgt, bleek zelfs zeer 
aanzienlijk te zijn teruggelopen. 
Evenals in eerder onderzoek werd 
een negatieve samenhang 
gevonden tussen de ontwikkeling 
van de criminaliteit en de 
waarschijnlijkheid van een veroor-
deling. Opvallende uitzondering 
hierop vormden de inbraken in 
woningen in Zweden. 
Met literatuuropgave. 

170 	Justitiele Verkenningen, jrg. 19, or. 9,1993 

14 
Fuller, JR., W.M. Norton 
Juvenile diversion; the impact of 
program philosophy on net 
widening 
Journal of crime and justice, 
16e jrg., nr. I, 1993, pp. 29-45 

Speciale diversie-projecten, 
programma's die zijn ontworpen 
om jeugdige delinquenten buiten 
het officiele strafrechtcircuit te 
houden, vertonen nog al eens een 
aanzuigende werking. De 
deelnemers van deze projecten 
zijn ook jongeren waarbij 
normaal gcsproken geen enkele 
interventie zou plaatsvinden. 
Volgens de auteurs hebben met 
name diversie-projecten die zijn 
gebaseerd op 'behandelingsdoelen' 
last van deze aanzuigende 
werking. Omdat dit soort 
projecten een ander doe nastreeft 
dan diversie-projecten met een 
strafoogmerk, zouden er, om het 
voortbestaan van de projecten 
niet in gevaar te brengen, lichtere 
gevallen geselectcerd worden. 
Deze stelling wordt gedeeltelijk 
empirisch ondersteund door de 
resultaten van onderzoek onder 
jongeren in opeenvolgende 
diversie-programma's in de 
Amerikaanse staat Florida. Een 
discriminant-analyse wees uit dat 
de deelnemers van een diversie-
project met een behandelingsdoel, 
qua strafrechterlijk verleden niet 
verschilden met jongeren die ten 
tijde van dat project geen inter-
ventie ontvingen, terwij1 dat wel 
het geval was toen het project was 
vervangen door een diversic-
programma met een strafkarakter. 
Met literatuuropgave. 



15 
Harris, D.A. 
The constitution and truth 
seeking: a new theory on expert 
services for indigent defendants 
The journal of criminal law and 
criminology, 83e jrg., nr. 3, 
1992, pp. 469-525 

De auteur bespreekt twee veran-
deringen in de wijze waarop het 
Amerikaanse Hooggerechtshof 
sinds 1956 is omgegaan met de 
invloed van geld op de positie van 
de verdachte in het strafrechts-
syteem. In 1956 stond het 
Hooggerechtshof toe dat een 
behoeftige verdachte niet alleen 
een advocaat kreeg toegewezen, 
maar ook andere diensten. Alle 
verdachten moesten gelijke 
mogelijkheden hebben hun zaak 
te bepleiten. Dit gelijkheidsbe-
ginsel bleek in de praktijk 
moeilijk hanteerbaar te zijn 
omdat er geen logische grens aan 
was gesteld. De staat zou niet 
alleen moeten zorgen voor gelijke 
behandeling, maar ook niet door 
hemzelf geschapen ongelijkheden 
moeten goedmaken. 
Bijna dertig jaar later, in 1985, 
werd het gelijkheidsbeginsel 
vervangen door het 'basic tools'- 
beginsel, dat inhield dat elke 
verdachte recht had op die 
middelen die noodzakelijk waren 
voor een adequate verdediging. 
De auteur betoogt dat dit laatste 
beginsel geen werkelijke oplossing 
vormt voor het probleem van de 
negatieve invloed van armoede op 
de uitkomst van het strafproces. 
In plaats daarvan stelt hij voor 
het principe van de waarheids-
vinding te introduceren. De beste 
manier om te voorkomen dat 
behoeftige verdachten een proces 
krijgen dat negatief wordt 
beinvloed door armoede, is verbe-
tering van de mogelijkheid voor 
justitie om de waarheid omtrent 
de toedracht van het gebeurde zo 
accuraat mogelijk vast te stellen. 

Met literatuuropgave. 

16 
Huber, B. 
Developments of criminal law in 
Europe; an overview 
European journal of crime, 
criminal law and criminal 
justice, le jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 57-80 

De auteur baseert zich op de 
regelmatig verschijnende onder-
zoeken m.b.t. ontwikkelingen 
binnen het strafrecht in Europa, 
zoals deze worden uitgevoerd 
door het Max Planck Instituut 
voor Buitenlands en 
Internationaal Strafrecht in 
Freiburg (Duitsland). Het betreft 
bier 21 nationale verslagen over 
wetgeving, hervormingsprojecten, 
strafrechtelijke procedures, 
wetgeving m.b.t. straffen, mensen-
rechten en internationaal recht in 
de meeste Europese landen. Het 
overzicht dat de auteur hier 
presenteert is bedoeld om te 
worden gebruikt in samenhang 
met deze belangrijke werken. 
Gezien het feit dat het betreffende 
materiaal (vervaardigd door 
wetgevers, rechtbanken, hervor-
mingsorganen en wetenschappers 
in Europa) zeer veelomvattend is, 
geeft de auteur bier de meest 
belangrijke onderwerpen. Zijn 
keuze is vanzelfsprekend een 
subjectieve. Achtereenvolgens 
komen aan de orde: de situatie 
m.b.t. criminologisch beleid in het 
algemeen; algemene rechtsprin-
cipes; het strafrechtssysteem. Deze 
worden door hem zeer uitvoerig 
besproken. De auteur heeft hierbij 
niet de intentie vergelijkende 
analyses te maken of uitgebreide 
conclusies te trekken over het 
criminologisch beleid. Toch 
kunnen en worden er door hem in 
specifieke gevallen legitieme, 
vergelijkende evaluaties uitge-
voerd. 
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17 
Jones, C. 
Auditing criminal justice 
The British journal of crimi-
nology, 33e jrg., nr. 2, 1993, 
pp. 187-202 

Het streven !mar efficientie, effec-
tiviteit en economisch 
management in Groot-Brittannie 
is ook doorgedrongen tot de 
strafrechtspleging. Tijd- en 
geldverspilling naoeten worden 
voorkomen door aansluiting te 
zoeken bij de behoeften van de 
consument. In dit paper worth 
het effect van deze ontwikke-
lingen op de verschillende justi-
tiele instanties (politic, openbaar 
ministerie, instellingen voor foren-
sisch onderzoek, rechterlijke 
mach t, reclassering en gevangenis-
wezen) bcsproken en becommen-
tarieerd. Volgens de auteur wijzen 
deze ontwikkelingen op een 
verschuiving van de rule I.  law 
mar cell vorm van managerial 
strafrechtspleging. Ook leiden ze 
tot ecn afname van de controle 
van de centrale overheid op de 
strafrechtspraktijk: beoordeling 
van de uitvoering van het belcid 
wordt niet !anger overgelaten aan 
professionals, maar aan accoun-
tants die daarmee aan de 
voorlinie van besluitvormingspro-
cessen komen te staan. Tot slot 
worth de vraag opgeworpen of de 
genoemde ontvvikkelingen wijzen 
op cen breder politick streven om 
sociale processen binnen de Britse 
samenleving te imanagen, 
ingegeven door een terugkeer 
naar conccpten als de vrije 
markt', ondernemingscultuur en 
de `sterke 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 
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18 
Silverman, M. 
Ethical issues in the field of 
probation 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 37e jrg., 
nr. I, 1993, pp. 85-94 

Dit artikel is een poging tot ecn 
discussie over enkele van de 
belangrijke ethische onderwerpen 
met betrekking tot voorwaarde-
lijke invrijheidstelling. Bijzondere 
aandacht is besteed aan de poten-
tiele tegenstrijdigheden die samen-
hangen met de belangrijkste taken 
die van oudsher zijn toege-
schreven aan de redasseringsamb-
tenaar: enerzijds die van hulpver-
lener en anderzijds die van 
wetshandhaver. Andere ethische 
problcmen komen voort uit de 
druk die ungeoefend wordt op de 
reclasseringsambtenaar als gevolg 
van de organisatiestructuur van 
ecn bepaalde afdeling en het 
hierarchisch niveau waar zich dot 
bevindt. Degenen die op 
nationaal niveau werken hebben 
met andere ethische onderwerpen 
te maken dan degenen die werken 
op provinciaal niveau, welke op 
hun beurt weer afwijken Vail 

degenen die werken op plaatselijk 
niveau. 
Met literatuuropgave. 

19 
Blankenship, MB., S.E. Brown 
Paradigm or perspective?: a note 
to the discourse community 
Journal of crime and justice, 
16e jrg., nr. I, 1993, 
pp. 167-175 

De auteurs menen dat Kuhn's 
paradigma-concept in de sociale 
wetenschappen te eenzijdig is 
gebruikt, namelijk uitsluitend ter 
onderscheiding en bespreking van 
verschillende theoretische perspec- 



tieven. Het paradigma-concept 
heeft echter betrekking op het 
probleemoplossend vermogen van 
een wetenschappelijke gemeen-
schap. Anders dan gebruikelijk is 
in de criminologic, moet de 
competitie tussen theorieen niet 
gebaseerd zijn op de ideologie die 
daarachter schuilgaat, maar op de 
logische consistentie en verkla-
rende kracht ervan. De beweerde 
theoretische `revolutie' in de 
criminologie is dan ook niet empi-
risch gegrond, maar waardege-
laden geweest. Een werkelijke 
theoretische ontwikkeling heeft 
niet plaatsgevonden. 
Met literatuuropgave. 

20 
Graham, K.R. 
Toward a better understanding 
and treatment of sex offenders 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 37e jrg., 
nr. 1, 1993, pp. 41-57 

Met de toename van het aantal 
seksuele misdrijven binnen onze 
maatschappij neemt ook de 
interesse in de persoonlijkheids-
kenmerken van diegenen die een 
dergelijk misdrijf plegen toe. Ook 
is er sprake van een dringende 
vraag naar effectieve en passende 
behandelingsmethodes voor deze 
daders. De auteur onderzocht drie 
factoren: dissociatie ( afscheiding 
van de werkelijkheid); externe 
zelfcontrole i.p.v. autonomie; 
vervreemding (een gevoel van 
afzondering van zichzelf en 
anderen, machteloosheidsge-
voelens en gevoelens van 
zinloosheid). Ten aanzien van 
bovenstaande factoren stelde hij 
drie te testen hypotheses op, 
waarin tot uitdrukking komt dat 
ze vaker voor zullen komen bij 
plegers van seksuele misdrijven 
dan bij anderen. Er werden drie 
groepen mannen vergeleken: 42 
plegers van een seksueel misdrijf, 

26 andere misdadigers en 42 
anderen uit de samenleving. 
Verschillende meetinstrumenten 
m.b.t. deze drie factoren werden 
gecombineerd en toegepast op de 
drie onderzoeksgroepen. De 
hypotheses ten aanzien van de 
eerste en de laatste factoren 
werden bevestigd, maar met 
betrekking tot de tweede werd de 
hypothese slechts gedeeltelijk 
bevestigd. Ten slotte worden de 
implicaties van deze onderzoeks-
resultaten t.a.v. het begrip en de 
behandeling van seksuele 
misdrijven besproken. 
Met literatuuropgave. 

21 
Henry, B., T. Moffitt e.a. 
Early family predictors of child 
and adolescent antisocial 
behaviour; who are the mothers 
of delinquents? 
Criminal behaviour and mental 
health, 3e jrg., nr. 2, 1993, 
pp. 97-118 

Dit artikel beschrijft een 
onderzoek naar 29 kenmerken bij 
moeders en familie aan de hand 
waarvan kan worden nagegaan, 
welke kinderen een hoog risico 
lopen zich antisociaal en delin-
quent te ontwikkelen. De familie-
gegevens, ingewonnen op het 
moment dat de onderzochte 
kinderen 'nog zeer jong waren, 
werden verkregen uit de archieven 
van de 'Dunedin Multi-
disciplinary Health and 
Development Study'. De infor-
matie over het antisociale gedrag 
van het kind werd bij diverse 
bronnen en op verschillende 
leeftijden van het kind 
ingewonnen. Een groep van 
kinderen met andere gedrags-
stoornissen diende als vergelij-
kingsmateriaal en de mogelijkheid 
bestond de invloed van mogelijke 
'verwarrende variabelen' te onder-
zoeken. Bij drie groepen elfjarigen 
[antisociaal (n=50), andere 
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gedragsstoornissen (n=37) en geen 
gedragsstoornissen (n=220)] 
werden de familievariabelen 
vergeleken. Negen familievaria-
belen onderscheidden de antiso-
ciale kinderen van de niet-
gedragsgestoorde kinderen. De 
belangrijkste waren onenigheid 
tusscn de ouders omtrent het 
bijbrengen van discipline aan een 
vijfjarige en veel veranderingen 
ten aanzien van degene die het 
kind in zijn jonge jaren verzorgt. 
Ten slotte zij nog yen -mid dat bij 
de kinderen die op I5-jarige 
leeftijd bekend bij de politic 
waren, diverse familievariabelen 
zorgden voor signiticante 
verschillen in het aantal contacten 
met de politic en de leeftijd 
waarop men voor het eerst in 
contact met de politic kwam. 
Met literatuuropgave. 

22 
Ingram, A.L. 
Type of place, urbanism, and 
delinquency,. JUrther testing the 
cleternanist theory 
Jounal of research in crime and 
delinquency, 30e jrg., nr. 2, 
1993, pp. 192-212 

De deterministische theorie 
voorspelt een positieve relatie 
tussen woonorngeving en erimina-
liteit, die veroorzaakt wordt door 
de factor `urbanisatie': de 
negatieve consequentie van het 
blootgesteld zijn aan een stede-
lijke omgeving. De onderhavige 
studie onderzoekt de rclatie 
tussen type verblqfplaats en 
jongerendelinquentie en wil zo de 
kennis van de deterministische 
benadering vergroten. Data voor 
het onderzoek werden verzameld 
door middel van de self-reporting 
methode. Er werden twee 
maatstaven itangelegd voor het 
type verbliKplaats en er werd 
gebruik gemaakt van zes urbani-
satie-indicatoren en drie delin-
quentie-graden. De resultaten 
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bevestigen de detenninistische 
theorie maar in zeer beperkte 
mate. Er is geen relatie tussen het 
type verblijfplitats en de mate van 
criminaliteit. Noch is de mate van 
verstedelijking van invloed op de 
factor urbanisatie. De urbanisatie-
indicatoren blijken echter wel van 
invloed op delinquent gedrag. 
Met literatuuropgave. 

23 
Le Blanc, M. 
Late adolescence deceleration of 
criminal activity and 
development of self-  and social 
control 
Studies on crime & crime 
prevention; annual review, 
2e jrg., 1991 pp. 51-68 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de criminele 
activiteit van en de ontwikkeling 
van zelf- en sociale controle bij 
delinquente en niet-delinquente 
adolescenten. Bij beide groepen 
vermindert de eriminele activiteit 
en verbetert de zelf- en sociale 
controle tussen het midden en het 
einde van de adolescentie. 
Naarmate de zelf- en sociale 
controle toeneemt, of zich voort-
durend op een hoog niveau 
bevindt, neemt de criminele 
activiteit het sterkst af. Deze 
intra-individuele veranderingen 
vinden geleidelijk en gelijktijdig 
plaats. 
De delinquente jongeren hebben, 
omstreeks het midden van de 
adolescentie, een ontwikkelings-
achterstand ten opzichte van de 
niet-delinquente jongeren. Hoewel 
ook bij hen met het ouder worden 
de zelfcontrole toeneemt en de 
criminele activiteit afneemt, lopen 
zij die achterstand in de periode 
daarna niet in. Met de volwassen-
wording neemt het criminele 
gedrag weliswaar al. maar het 
wordt niet beeindigd en de mate 
van zelf- en sociale controlc 

verbetert wel, maar bereikt zelfs 



niet het niveau dat de niet-delin-
quenten al tegen het midden van 
de adolescentie hebben bereikt. 
Met literatuuropgave. 

24 
Menard, S., D.S. Elliott e.a. 
Social control theories in 
developmental perspective 
Studies on crime and crime 
prevention, 2e jrg., 1993, 
pp. 69-87 

Sociale controle-theorieen ter 
verklaring van crimineel gedrag 
gaan ervan uit dat mensen een 
natuurlijke neiging hebben tot 
crimineel gedrag. Wat mensen 
van dergelijk gedrag afhoudt, is 
maatschappelijke gebondenheid. 
De mate van die binding varieert. 
De bekendste controle-theore-
ticus, Hirschi, onderscheidt vier 
dimensies van maatschappelijke 
binding: gehechtheid aan anderen, 
geloof dat het verkeerd is de wet 
te overtreden, de hoeveelheid tijd 
die aan conventionele activiteiten 
wordt besteed, en de mate waarin 
verplichtingen zijn aangegaan. 
Deze theorie is getoetst met 
gegevens uit een longitudinaal 
cohort-onderzoek in de Verenigde 
Staten. De onderzoekgroep betrof 
een steekproef van 11-tot 17- 
jarigen die in 1976 was getrokken. 
De bovengenoemde vier controle-
variabelen van Hirschi waren in 
het onderzoek betrokken. De 
afhankelijke variabelen waren 
verschillende vormen van 
crimineel gedrag, en van drugge-
bruik. Het bleek dat de controle-
theorie van Hirschi vooral een 
goed voorspellend model oplevert 
van druggebruik. Het verklarend 
vermogen bleek behalve van de 
soort deviant gedrag, ook afhan-
kelijk te zijn van de leeftijd. 
Criminaliteit op zeer jeugdige 
leeftijd (tot 14 jaar) werd 
beduidend minder goed met het 
model verklaard. In afwijking van 
de theorie van Hirschi werd 

geconstateerd dat de intensiteit 
van de omgang met leeftijdsge-
noten criminaliteit bevordert, en 
niet omgekeerd. 
Met literatuuropgave. 

25 
Ruggiero, V. 
Organized crime in Italy; testing 
alternative definitions 
Social and legal studies, 2e jrg., 
nr. 2, 1993, pp. 131-148 

Eenmaal gevonden verklaringen 
voor het ontstaan van georgani-
seerde misdaad blijven buiten-
gewoon lang bestaan. Meer dan 
een eeuw lang wordt de oorzaak 
ervan gezocht in categorieen als: 
traditie en het ontbreken van 
staatsinvloed (Lombroso); patho-
logic en gebrek aan controle 
(Durkheim); aanpassing van de 
lagere klassen (Merton); desorga-
nisatie en culturele verschillen 
(Chicago School); leerprocessen 
bij geselecteerde individuen 
(Sutherland) en delinquente 
subcultuur (Cohen; Cloward en 
Ohlin). Al deze categorieen vallen, 
in meerdere of mindere mate, 
binnen het paradigma van het 
tekort, waarbij de oorzaak van 
het criminele gedrag berust op een 
deficientie t.a.v. controle, sociali-
satie, mogelijkheden, rationaliteit 
enzovoort. De auteur stelt dat er 
een poging gewaagd dient te 
worden om deze categorieen op 
bun kop te zetten. Zodoende zou 
georganiseerde misdaad 
beschouwd kunnen worden als 
het gevolg van vrije produktie, 
voortkomend uit een extreme 
groei van mogelijkheden, waarbij 
de grens tussen legaal en illegaal 
kan verschuiven. Deze analytische 
weg wordt ingeslagen in het 
laatste deel van het artikel, nadat 
de auteur allereerst de meest 
belangrijke definities van georga-
niseerde misdaad heeft 
beschreven. De schrijver conclu-
deert, na beschouwing van de 
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situatie in Italie, dat georgani-
seerde misdaad moet worden 
gedeliniecrd naar het soon 
externe relaties dat het opbouwt 
met individuele, collectieve en 
verenigde betrokkenen. 

26 
Russell, K.K. 
Development of a black crimi-
nology and the role of the black 
criminologist 

Justice quarterly, 9e jrg., nr. 4, 
1992, pp. 667-683 

In het eerste deel van het artikel 
geeft de auteur een overzicht van 
de bestaande literatuur m.b.t. ras 
en criminaliteit en plaatst deze 
vervolgens in de historische 
context. Criminologisch 
onderzoek m.b.t. criminaliteit 
gepleegd door 'zwarten' heeft tot 
nog toe geen samenhangende, 
continue en erkende onderzoeks-
resultaten opgeleverd over deze 
zogenoemde 'zwarte crimino-
logic'. Aangezien theoretische 
structuren beperkte waarde 
hebben, doordat dit theoretisch 
deelgebied ontbreekt, zijn ook de 
beleidsaanbevelingen die gedaan 
worden aan en worden overge-
nomen door het justiticel systeem 
beperkt. De auteur acht het 
daarom noodzakclijk dat er een 
'zwarte criminologie' wordt 
ontwikkeld, vergclijkbaar met het 
ontstaan van de feministische 
theorie, om deze leemte op te 
vullen. De noodzakelijke bestand-
&len en de reikwijdte van dit 
deelgcbied worden door haar 
beschreven. Daarnaast wordt in 
het tweede deel van het artikel dc 
rol van de 'zwarte criminoloog 
bij de ontwikkeling van deze 
'zvvarte criminologie' onder de 
loep genomen en op z'n waarde 
geschat. De auteur concludeert 
dat cen toename van het aantal 
`zwarte criminologen weliswaar 
noodzakelijk is bij de ontwik-
keling van een zwarte crimino- 
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logic', maar dat deze toename 
alleen niet voldoende is voor de 
volledige ontginning en vitaliteit 
van dit deelgebied van de crimi-
nologie. Bijdragen van alle crimi-
nologen zal op den duur worden 
verlangd. 
Met literatuuropgave. 

27 
Sommers, I., D.R. Baskin 
77w, situational Context of 
violent female offending 
Journal of research in crime 
and delinquency, 30e jrg., nr. 2, 
1993, pp. 136-162 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar roofovervallen en 
zware mishandeling door 
vrouwen, gcdaan vanuit het 
perspectief van de rationele 
keuze-theorie. Iiieruit blijkt dat 
roofovervallen beter vvorden 
gepland, onpersoonlijker en 
instrumenteler zijn dan mishan-
deling, wat cen meer impulsief 
delict is. Deze verschillen zijn 
echter gradueel. De auteurs 
menen dat de beslissingen met 
betrekking tot roof blijk geven 
van een beperkte rationaliteit, in 
die zin dat de daders nicer 
aandacht besteden aan directe 
kritische dan aan anderc factoren. 
Ook mishandeling vindt niet 
plaats zonder een zekere logica en 
beredenering. Het handelen van 
elke vrouwelijke dader was 'een 
functie van het gcdrag van het 
slachtoffer en van de implicatics 
van dat gedrag voor de verde-
diging van haar eigen welzijn of 
publieke zelfconcept'. De keuzes 
en beslissingen blijken echter te 
worden beperkt door de optics die 
in dc directe omgeving van het 
dagelijks leven beschikbaar zijn. 
Hierbij spelen de bekende 
factoren een rol: buurt, vrienden, 
verslaving, slechte band met 
school, ontbreken van ouderlijk 
toezicht, enz. In het leven van 
beide groepen vrouwen overscha- 



duwde de noodzaak van het 
onderhouden van een verslaving 
al het andere. Ten slotte wordt 
geconcludeerd dat de levensstijl en 
routine-activiteiten van de 
vrouwen hun kans vergrootten 
om betrokken te worden bij 
ernstige ruzies die gemakkelijk 
leiden tot agressief gedrag. 
Met literatuuropgave. 

28 
Spunt B.J. 
The link between identity and 
crime for the heroin addict in 
methadone treatment 
The international journal of the 
addictions, 28e jrg., nr. 9, 
pp. 813-825 

In dit artikel wordt het verband 
besproken tussen criminaliteit en 
zelfbeeld van de met methadon 
behandelde drugverslaafde. De 
onderzoeksgroep bestond uit 231 
personen, allen deelnemers aan 
een behandelingsprogramma van 
een viertal klinieken. Het 
zelfbeeld van de respondent werd 
vastgesteld aan de hand van de 
vraag: wilt U uw levensstijl en 
attitudes vergelijken met die van 
een modelpatient, met die van een 
patient die nog andere drugs 
gebruikt dan methadon, of met 
die van een verslaafde die op 
straat leeft? Tevens verzamelde de 
auteur dadergegevens over een 

. groot aantal criminaliteitcate-
gorieen, waarmee hij het verband 
kon vaststellen tussen criminaliteit 
en zelfbeeld. Hij concludeert dat 
respondenten met een 'op de 
straat gerichte identiteit' makke-
lijker op criminaliteit overstappen 
dan degenen met een model-
patient identiteit. Verder meent 
hij dat met methadon behandelde 
verslaafden over het algemeen een 
gunstige identiteitsverandering 
ondergaan. 
Met literatuuropgave. 

29 
Wood, P.B., B. Pfefferbaum e.a. 
Risk-taking and self-control; 
social psychological correlates of 
delinquency 
Journal of crime and justice, 
16e jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 111-130 

In dit artikel wordt gepoogd door 
middel van onderzoekstests na te 
gaan of bepaalde persoonlijk-
heidskenmerken de verschillen in 
door de betreffende persoon zelf 
vermeld delinquent gedrag 
kunnen verklaren. Beschreven 
wordt een test van het 
Gottfredson en Hirschi concept 
van zelfcontrole en de bruik-
baarheid van dit concept bij het 
verklaren van deze verschillen bij 
diefstal, vandalisme, het gebruik 
van legale en illegale middelen en 
onvoorzichtig gedrag. Analyse 
toont aan dat hoewel de verkla-
rende kracht van het samenge-
stelde model tot meting van 
zelfcontrole substantieel is, de zes 
dimensies zoals door Gottfredson 
en Hirschi geschetst niet moeten 
worden gecombineerd tot een 
zelfcontrole model. Zij moeten bij 
het zoeken naar het verklaren van 
de verschillende typen delinquent 
gedrag beschouwd worden als zes 
verschillende persoonlijkheidska-
rakteristieken. Het zelfcontrole-
model en zijn zes dimensies 
werden getest op 975 jeugdige 
respondenten, leerlingen van vier 
highschools uit verschillende 
delen van Oklahoma die 
deelnamen aan een selfreport 
onderzoek in 1991. De bevin-
dingen tonen aan dat zowel het 
Gottfredson en Hirschi zelfcon-
trole model als dat van de samen-
gestelde metingen van delin-
quentie die gewoonlijk worden 
gebruikt in het onderzoek naar 
delinquentie dienen te worden 
ontbonden in factoren. 
Met literatuuropgave. 
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30 
Yama, M.F., S.L. Tovey e.a. 
Joint consequences of parental 
alcoholism and childhood sexual 
abuse, and their partial 
mediation by Jamily environment 
Violence and victims, 7e jrg., 
nr. 4, 1992, pp. 313-325 

Deze studie heeft de effecten van 
seksueel misbruik van kinderen en 
alcoholisme bij ouders in een 
steekproef van hoger opgeleide 
vrouwen onderzocht. liuidige 
symptomen van hyperactiviteit en 
depressie werden gemeten 
tezamen met de familiaire achter-
grond. Met behulp van een 2 x 2 
factoriaal ontwerp werden de 
belangrijkste effecten op de 
symptomen voor seksueel 
misbruik en alcoholisme van de 
ouders verkregen, mar de inter-
actie was niet significant. Met 
betrekking tot het gezinsverband, 
werd een achtergrond van 
seksueel misbruik geassocieerd 
met de opvatting dat de gezinnen 
minder samenhang, meer 
conflicten, minder nadruk op 
moreel- religieuze zaken, minder 
nadruk op prestatie en minder 
gerichtheid op intellectuele, 
culturele en recreatieve zaken 
vertoonden. Vergelijkbaar zijn de 
uitkomsten ten aanzien van de 
ouders. Resultaten van de 
analyses van de covariantie sugge-
reerden dat gezinsverband een 
verbindende factor had met de 
huidige symptomen van hyperac-
tiviteit, maar niet met de 
symptomen van depressiviteit. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

31 
Collison, NI. 
Punishing drugs: criminal justice 
and drugs use 
The British journal of crimi-
nology, 33e jrg., nr. 3, 1993, pp. 
382-398 

32 
Nochajski, T.H., B.A. Miller 
en. 
The effects of a drinker-driver 
treatment program; does 
criminal history make a diffe-
rence? 
Criminal justice and behavior, 
20e jrg., nr. 2, 1993, 
pp. 174-189 

Fen onderzoek onder 187 
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In oktober 1992 is de Criminal 
Justice Act 1991 in Groot-
Brittannie in werking getreden. 
Evenals het recente overheids-
beleid geeft deze wet de voorkeur 
aan opname van drugs verslaafde 
en drugs gebruikende delin-
quenten in vrijwillige en 
opgelegde behandelingspro-
gramma's boven bestraffing. 
Schadebeperking moet de belang-
rijkste doelstelling vvorden van 
handhavingsstrategiefin. De 
auteur stelt, op basis van een 
case-study in een district van 
Groot-Brittannie, dat het feit dat 
veel druggebruikers gedurende de 
jaren tachtig met de sterke arm 
van de wet te maken kregen 
rechtstreeks voortvloeit uit de 
structuur van behandelingspro-
gramma's en de filosofiefin en 
strafpraktijken die de rechtspre-
kende instanties hanteren. 
Druggebruikers komen tiberhaupt 
niet voor behandeling in 
aanmerking, of worden na 
verloop van tijd van slachtoffers 
tot schurk gelabelled, omdat ze 
niet in staat blijken een behande-
lingsprogramma succesvol af te 
sluiten. De bevindingen uit het 
onderzoek gcven aanleiding te 
veronderstellen dat ook de 
huidige wetgeving niet de 
problemen kan oplossen waar het 
justitifile systeem zich voor 
geplaatst ziet als zij geconfron-
teerd wordt met gebruikers van 
drugs. 
Met literatuuropgave. 



gegadigden voor een groepsthe-
rapie voor plegers van rijden 
onder invloed, moest antwoord 
geven op de vraag of behandeling 
het rijden onder invloed doet 
afnemen. Tevens werd onderzocht 
of er een verband is tussen het 
criminele verleden met betrekking 
tot andere delicten dan rijden 
onder invloed en het effect van 
het behandelingsprogramma. 
Honderdvijftig personen uit de 
steekproef hadden de behandeling 
afgemaakt. De overige 37 hadden 
alleen de introductiebijeenkomst 
bijgewoond en fungeerden als 
controlegroep. Binnen een periode 
van 24 maanden bleken de 
personen met een crimineel 
verleden twee keer zo vaak 
opnieuw te worden aangehouden 
voor rijden onder invloed dan de 
personen zonder crimineel 
verleden. Aileen voor de groep die 
geen criminele antecedenten had 
voor andere feiten dan rijden 
onder invloed werkte een 
afgemaakte behandeling recidive-
verminderend. Gesuggereerd 
wordt er in de behandelingspro-
gramma's rekening zou moeten 
worden gehouden met verschillen 
tussen de deelnemers, met name 
met het strafrechtelijk verleden. 
Met literatuuropgave. 

33 
Peak, K., F. Sue Del Papa 
Criminal justice enters the 
womb; enforcing the 'right' to be 
born drugs-free 
Journal of criminal justice, 21e 
jrg., nr. 3, pp. 245-263 

Volgens geldende Amerikaanse 
rechtspraak worden foetussen 
beschouwd als zelfstandige 
individuen vanaf het moment dat 
ze in staat zijn buiten de 
baarmoeder te leven. De toename 
van het aantal verslaafde baby's 
heeft er toe geleid dat zwangere 
verslaafde vrouwen steeds vaker 
worden bestraft voor het 

toedienen van schadelijke stoffen 
aan de baby tijdens de zwanger-
schap. Aan het belang van de 
baby om clean ter wereld te 
komen, wordt in die gevallen 
meer gewicht toegekend dan aan 
het recht op privacy van de 
vrouw. In het artikel worden 
zowel argumenten voor als 
argumenten tegen criminalisering 
van aan drugs verslaafde 
zwangere vrouwen besproken. 
Ook wordt aandacht besteed aan 
overwegingen met betrekking tot 
onpartijdigheid en objectiviteit. Er 
wordt opgemerkt dat strafbaar-
stelling in het nadeel is van speci-
fieke groepen in de samenleving. 
Ook is moeilijk vaststelbaar welke 
stoffen in welke mate schade toe-
brengen. Ten slotte worden alter-
natieve mogelijkheden besproken. 
Met literatuuropgave. 

34 
Sagel-Grande, I. 
Die niederlcinclischen Alkohol-
Verkehrsprojekte 
Blutalkohol, 30e jrg., nr. 4, 
1993, pp. 209-219 

In Nederland wordt tegenwoordig 
voornamelijk met drie alcoholpro-
jecten gewerkt: de alcoholver-
keerscursus (AVC), de cursus 
`preventie alcoholdelicten' (PAD) 
en de alcoholverkeerscursus 
`Pr%.g'. In 1988 werd in Drenthe 
gestart met het alcoholverkeers-
projekt AVP, dat bestaat uit een 
zeer kort voorlichtings- en 
leermodel voor personen die het 
delict rijden onder invloed hebben 
begaan en bij wie een alcoholge-
halte van 571 mcg werd geconsta-
teerd tijdens de blaastest. 
Inmiddels wordt er met dit 
project, waarmee positieve 
ervaringen zijn opgedaan, in alle 
19 arrondissementen gewerkt. De 
PAD-cursus is bedoeld voor jong-
meerderjarigen die een delict 
begingen onder de invloed van 
alcohol. Het betreft hier vooral 
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vandalisme, diefstal en lichte 
mishandelingen. Om de cursus 
aantrekkelijker te maken betaalt 
het PAD het transactiebedrag tot 
500 gulden. Aan de PAD cursus 
mogen alleen diegenen deelnemen, 
die de veroorzaakte schade 
inmiddcls hebben vergoed. De 
cursus duurt drie halve dagen en 
geeft voorlichting over het effect 
van alcohol op lichaam en geest. 
Gelet op de tot nog toe behaalde 
resultaten wordt het PAD-project 
in Drente voortgezet en word( 
overwogen, met dit project ook in 
anderc arrondissementen te 
starten. Het project 'Pr%.g is 
bcdoeld voor hen die aan de AVC 
niet kunncn deelnemen omdat 
hun bloedalcoholpercentage ten 
tijde van het dclict beneden de 
1,31% lag. Deze cursus is — 
evenals de twee reeds genoetnde 
cursussen — bcdoeld om de kennis 
over alcohol en zijn werking te 
vergroten, de instelling ten 
opzichte van alcohol te veran-
deren en recidive te beperken. Het 
onderzoek naar het effect van 
deze cursus zal pas in 1995 
worden afgesloten. Gelet op hun 
positieve bijdrage aan de straf-
rechtspraktijk valt te verwachten, 
dat alle drie cursussen te zijner 
tijd in geheel Nederland zullen 
worden gegeven. 

35 
Weisheit, R.A. 

Studying drugs in rural areas; 
nows from the field 
Journal of research in crime 
and delinquency, 30e jrg., nr. 2, 
1993, pp. 213-232 

De meeste onderzoekers van 
drugsproblemen hcbben het 
platteland als terrein van 
onderzoek volkomen links laten 
liggen. Deze omissie klemt des te 
nicer, aldus de auteur, omdat 
rurale gebieden veel drugspro-
blemen kennen, een belangrijke 
schakel zijn in het drugstransport 
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en steeds populairder worden in 
kringen van synthetische drugs-
producenten. Veel onderzoektech-
nieken die worden ingezet bij 
problemen van stedelijk drugge-
bruik zijn volgens hem minder 
geschikt voor de rurale setting. 
De auteur deed onderzoek onder 
32 commerciele marijuanatelers 
nit Illinois en een aantal arnbte-
lijke autoriteiten. Hieruit destil-
leerde hij ecn aantal voor de 
onderzoekspraktijk relevante 
bevindingen. De rurale cultuur 
impliceert een tweetal methodolo-
gische problemen: de gemeen-
schappen zijn vaak gesloten voor 
buitenstaandcrs, waardoor onder-
zoekers weinig te weten komen 
over lokale devianten, de sociale 
relaties zijn veel minder formeel 
en ingebcd in juridische kaders, of 
sommige aspecten daarvan zijn 
niet zo vanzelfsprekend als in de 
grote stad. Wat op de auteur 
indruk maakte was de, gczien de 
royale in omloop zijnde winsten, 
merkwaardige afvvezigheid van 
geweldsgebruik. 
Met literatuuropgave. 

evangeniswezenitbs 

36 
Derks, F.C.H., J.H. Blankstein 
e.a. 
Treatment and security; the dual 
nature affivensic psychiatry 
International journal of law 
and psychiatry, 16e jrg., nrs. 1; 
2, 1993, pp. 217-240 

De auteurs gaan in op de positie 
van dc forensische psychiatric in 
Nederland. Eerst stellen zij vast 
dat naar hun mening het kernpro-
bleern de spanning tussen 
integratie en effectieve behan-
deling is. Op het ideologische vlak 
van normen, waarden en opvat-
tingen, en op het vlak van de 
dagelijkse praktijk schept deze 
tweezudige doelstelling van de 
forensische psychiatric een aantal 



problemen. De medicaliserende 
tendensen in het `Marburger 
Programm' stonden aan de basis 
van stigmatisering van die groep 
van criminelen van wie werd 
aangenomen dat hun misdrijven 
in verband stonden met moeilijk 
te corrigeren persoonlijkheidsde-
fecten. Ook liggen er door de 
duale doelstelling van de foren-
sische psychiatric een aantal 
problemen wat betreft de coordi-
natie tussen de ministeries van 
Justitie en Volksgezondheid. De 
houding van de Nederlandse 
bevolking tegenover dwangbehan-
deling wordt steeds afwijzender. 
Er komt een toenemend aantal 
gevallen waarin het vonnis van de 
rechtbank indruist tegen het 
advies van het psychiatrisch 
ziekenhuis. Wat betreft de 
vernieuwde wetgeving aangaande 
de uitvoering van tbs wijzen de 
auteurs niet zonder bezorgdheid 
op de vrijheidsbeperkende 
gevolgen van deze regels voor de 
patient. De auteurs gaan ook kort 
in op de nota van het ministerie 
van Justitie over de tbs-beleids-
plannen. Tot slot schetsen zij een 
beeld van de in Nederland geves-
tigde forensische klinieken. In hun 
ogen is een sterk negatieve conse-
quentie van de recente renovaties 
dat het leven binnen het 
ziekenhuis geen weerspiegeling 
vormt van het leven daarbuiten. 
Met literatuuropgave. 

37 
Hodgins, S., G. Cote 
The criminality of mentally 
disordered offenders 
Criminal justice and behaviour, 
20e jrg., nr. 2, 1993, 
pp. 115-129 

Alhoewel vele geinterneerde 
wetsovertreders lijden aan een 
geestelijke stoornis is er weinig 
bekend over hun criminaliteit. Dit 
onderzoek spitste zich toe op twee 
hypotheses: geestelijk gestoorde 
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gedetineerden zouden een 
verleden van meer veroordelingen 
voor geweldsdelicten hebben in 
vergelijk met niet geestelijk 
gestoorde gedetineerden; binnen 
de groep van de geestelijk 
gestoorden zouden diegenen, die 
daarnaast ook a-sociaal gedrag 
(Antisocial Personality Disorder) 
vertonen, meer veroordelingen 
achter de rug hebben. Een repre-
sentatieve steekproef van manne-
lijke gedetineerden uit de gevan-
genis van Quebec waren 
betrokken in dit onderzoek. 
Geestelijke gezondheid word 
getoetst met gebruik van het 
diagnostische interview schema. 
Er werden vergelijkingen gemaakt 
tussen de 107 gedetineerden die 
minstens een periode van geeste-
lijke verstoring hadden meege-
maakt en de andere 349 gedeti-
neerden. De eerste hypothese 
werd niet aangetoond, omdat er 
zeer kleine verschillen werden 
waargenomen. Echter de stetting 
dat APD gecombineerd met een 
grote mate van geestelijke 
gestoordheid een verhoogd risico 
van crimineel gedrag met zich 
meebrengt, werd we! aangetoond. 
Een verhoogd risico m.b.t. 
geweldsdelicten werd echter niet 
gevonden. 
Met literatuuropgave. 

38 
Logan, C.H. 
Well kept; comparing quality of 
confinement and public prisons 
The journal of criminal law and 
criminology, 83e jrg., nr. 3, 
1992, pp. 577-613 

Medio 1989 is in New Mexico een 
particuliere gevangenis voor 
vrouwen in gebruik genomen met 
200 plaatsen. De auteur is 
nagegaan hoe de detentiekwaliteit 
in deze inrichting zich verhield tot 
die in twee andere vrouwengevan-
genissen: een federate inrichting 
en een staats-gevangenis. 
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Kwaliteit van de detentie in de 
drie inrichtingen werd niet 
gemeten in termen van de 
uitkomst van de vrijheidsbe-
neming in de zin van recidive-
reductie, maar uitsluitend in 
termen van het competent, eerlijk 
en efficient ten uitvoer leggen van 
de vrijheidsstraf. Acht dimensies 
van detentie-kwaliteit werden 
daarbij onderscheiden: externe en 
interne beveiliging, bescherming 
van personeel en gedetineerden, 
orde binnen de inrichting, zorg 
voor de gedetineerden, aanwe-
zigheid van regiemsactiviteiten, 
rechtvaardige bejegening, 
materiele omstandigheden, en 
management-kwaliteit. Bij elkaar 
werden voor deze acht kwaliteits-
dimcnsies 333 indicatoren 
geconstrueerd. De daarvoor 
benodigde gegevens werden 
ontleend aan registratieve 
gegevens en aan interviews met 
gedetineerdcn en inrichtingsper-
soncel. De 333 kwaliteitsindica-
toren werden gecombineerd tot 
een 'Prison Quality Index'. In 
nagenocg alle opzichten bleek de 
particuliere inrichting hoger te 
scoren dan de twee andere inrich-
tingen. Dit blijkt vooral het 
gevolg van de veel grotere 
waardering van het inrichtingsper-
soiled. De gedetineerden waren 
beduidend minder te spreken over 
het strictere regime in de particu-
liere gevangenis. 

Slachtofferstudies 

39 
Ashvvorth, A. 
Victim impact statements and 
sentencing 
The criminal law review, juli 
1993. pp. 498-509 

Het doel van ecn VIS (victim 
impact statement) is informatie te 
verschaffen over de materiele en 
Unmateriele schade die door ecn 
slachtoffer van criminaliteit is 
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geleden. De auteur staat stil bij 
enkele implicaties van de VIS. 
Verwacht mag vvorden dat de 
VIS-rechters meer bewust zal 
maken van de bij het slachtoffer 
levende behoefte aan compen-
satie. Deze invloed op de rechter-
lijke besluitvorming zal in de 
hand worden gewerkt doordat het 
slachtoffer in een VIS zijn mening 
mag geven over het vonnis. Hoe 
zeer ook meegcleefd kan worden 
met het slachtoffer, toch zullen er 
grenzen moeten zijn aan diens 
invloed op de besluitvorming. Op 
dit punt staan voorstanders van 
het restitutieve model van rechts-
pleging tegenover hen die het 
conventionele model aanhangen. 
Deze laatsten zijn van mening dat 
vonniswijzing een kwestie moet 
zijn van 'public policy' en boven-
individuele belangen, en niet van 
private voorkeuren. Het 
voornaamste voordeel van de VIS 
is dat het de genoegdoening van 
het slachtoffer kan verhogen, en 
dat het de rechter een afgerond 
beeld kan geven. 
Met literatuuropgave. 

40 
Block, It 
A cross-national comparison of 
victims of crime: victim surveys 
of twelve countries 
International review of victi-
mology, 2e jrg., nr. 3,1993, 
pp. 183-207 

In navolging van de Verenigde 
Staten zijn veel landen periodiek 
slachtoffer-onderzoeken gaan 
verrichten. Doorgaans wordt 
daarbij aan een steekproef van de 
bevolking gevraagd of men in een 
specifieke periodc slachtoffer is 
geworden van bepaalde vormen 
van criminaliteit. Vergelijking van 
de resultaten van dergelijke 
onderzocken is om diverse 
redenen lastig. Zo zijn er 
verschillen in de wijze van steek-
proeftrekking, in de definities van 



de verschillende soorten 
misdrijven, en in de gehanteerde 
methodologie. Met name op 
methodologische verschillen 
tussen de Amerikaanse slacht-
offerstudies en die in andere 
landen gaat de auteur dieper in. 
De resultaten van slachtoffer-
studies in Canada, Engeland en 
Wales, Duitsland, Finland, Hong 
Kong, Hongarije, Israel, 
Nederland, Schotland, Zweden, 
Zwitserland en de Verenigde 
Staten zijn met elkaar vergeleken. 
Daarbij is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de 
verschillen in onderzoeksbena-
dering tussen die landen. 
Berovingen en inbraken in 
woningen komen in de Verenigde 
Staten relatief vaker voor. 
Mishandeling en bedreiging zijn 
daarentegen relatief zeldzaam. 
Daar staat tegenover dat de 
Verenigde Staten voor wat betreft 
het gebruik van vuurwapens en 
voor wat betreft dodelijk geweld 
veruit aan de top staan. 
Met literatuuropgave. 

41 
Bogaard, J. van den, 0. 
Wiegman 
Property crime victimization; 
the effectiveness of police 
services for victims of residential 
burglary 
Journal of social behavior and 
personality, 6e jrg., nr. 6, 1991, 
pp. 329-362 

Inbraak is een van de meest 
voorkomende vermogensmis-
drijven. De financiele schade 
ervan is aanzienlijk, maar 
daarnaast hebben inbraken 
ernstige psychologische conse-
quenties voor het slachtoffer. Een 
van de meest ernstige gevolgen is 
een gevoel van vervreemding van 
het huis waarin men leeft en een 
gevoel van verlies van privacy. De 
huiselijke omgeving heeft een 
bijzondere betekenis, omdat het 

een relatief grote mate van 
gedragsvrijheid mogelijk maakt en 
een veilige plaats is om zich terug 
te trekken. Schending van de 
huiselijke omgeving wekt verge-
lijkbare reacties op als bij 
schending van de lichamelijke 
integriteit, zoals verkrachting. Om 
deze psychologische problemen te 
overwinnen hebben slachtoffers 
van inbraken emotionele steun, 
informatie en advies nodig. De 
politie is de eerst aangewezen 
instantie om deze te geven. De 
politie heeft doorgaans geen 
bijzondere hulpverlening voor 
slachtoffers van inbraken georga-
niseerd, zoals dat wel vaak het 
geval is voor slachtoffers van 
geweldsmisdrijven. De auteurs 
bespreken de resultaten van zes 
onderzoeken naar het effect van 
experimenten in de Verenigde 
Staten en in Nederland waarin 
zo'n bijzondere opvang door de 
politie wel was georganiseerd. Uit 
de onderzoeken bleek zeer 
verrassend dat bijzondere politie-
interventies de psychologische 
schade van inbraken niet vermin-
deren en soms de angst om slacht-
offer te worden van een vermo-
gensmisdrijf versterken. 
Met literatuuropgave. 

42 
Ross, C.E. 
Fear of victimization and health 
Journal of quantitative crimi-
nology, 9e jrg., nr. 2, 1993, 
pp. 159-175 

Heeft de angst om slachtoffer van 
een misdrijf te worden gevolgen 
voor de gezondheid? Deze vraag 
tracht de auteur te beantwoorden. 
Zij veronderstelt dat de invloed 
op de gezondheid tweeerlei is. In 
de eerste plaats vermindert de 
angst voor een misdrijf de mate 
waarin op straat gelopen wordt. 
Toegenomen inactiviteit vergroot 
vervolgens de kans op lichame-
lijke klachten. In de tweede plaats 
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vermindert de angst om slacht-
offer van een misdrijf te worden 
het psychisch welbevinden, 
hetgeen vervolgens eveneens 
negatieve gevolgen heeft voor het 
lichamelijk welbevinden. 
Bovengenoemde veronderstel-
lingen werden getoetst met behulp 
van ecn telefonische enquete 
onder een steekproef van 2031 
Amerikaanse respondenten, die in 
1990 is gehouden. De geformu-
leerde hypothesen werden in een 
regressie-analyse bevestigd. De 
vrees om slachtoffer te warden 
heeft een significant negatief effect 
op de gezondheid. Ongeveer een 
derde van deze relatie kon worden 
verklaard uit toegenomen  macti- 
viteit en verminderd psychisch 
welbevinden ten gevolge van de 
angst voor criminaliteit. Blijft 
echter het gegeven dat de angst 
voor slachtofferschap een 
aanzienlijk direct effect heeft op 
de fysieke gezondheid. De onder-
zoeksresultaten wijzen op de 
desintegratieve gevolgen van 
criminaliteit voor een buurt. 
Naarmate nicer criminaliteit 
voorkomt, zullen mensen zich 
minder op straat begeven en 
minder contacten met buurtbe-
woners hebben. 
Met literatuuropgave. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen 
te leen worden gevraagd bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, Schedel-
doekshaven 100, 's-Gravenhage, 
tel. 070-370 65 53/54. 

Australian violence 
Australian violence prevention 
award 1992: sponsored by the 
Australian Heads of government 
Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 1993 
Beleid tegen seksuele intimidatie 
Releid tegen seksuele intimidatie: 
organisatiebelang'; verslag confe-
rentie 
Amersfoort, Landelijke Politie 
Emancipatie Commissie, 1993 
Besier, A.P. (voorz.) 
Forensische geneeskunde: een vak 
apart; aanbevelingen tot professio-
nalisering en regionalisering van de 
eerstelijns forensische geneeskunde 
Den Haag, Recherche Advies 
Commissie, 1993 
Bosman, F., K. van Es 
Het verdeelde Europa van de drugs 
Amsterdam, In de Knipscheer, 
1993 
Boutellier, H. 
Solidariteit en slachtofferschap; de 
morele betekenis van criminaliteit 
in een postmoderne cultuur 
Nijmegen, SUN, 1993 
Bunyan, T. (red.) 
Statewatching the new Europe; a 
handbook on the European state 
London, Statewatch, 1993 

Boeken/rapporten 

Calvi, F. 
Het Europa van de peetvaders; de 
maffia verovert een continent 
Amsterdam, Balans, 1993 
Dolling, D., Th. Feltes (red.) 
Community policing; comparative 
aspects of community oriented 
police work 
Holzkirchen, Felix Verlag, 1993 
Duipmans, D. 
Preventie of pretentie? De effecten 
op recidive van een preventie-
project in de provincie Groningen 
Amsterdam, Themis Publishers, 
1993 
Dupont, L. 
Strafuitsluitingsgronden en de 
structuur van het misdrijf in het 
Belgisch strafrecht 
Z.pl., Vereniging voor de 
Vergelijkende Studie van het 
Recht van Belgie en Nederland, 
1993 
Eijken, A.W.M. 
Criminaliteitsbeeld van Nederland 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
Directie Criminaliteitspreventie, 
1993 
Farrington, D.P., R.J. Sampson 
e.a. (red.) 
Integrating individual and ecolo-
gical aspects of crime 
Stockholm, National Council for 
Crime Prevention, 1993 
Geerlof, J., 0. Henneken e.a. 
Politiemonitor bevolking; lande-
lijke rapportage; meting 1993 
Den Haag, SDU, 1993 
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'Coei, L. de (red.) 
Aan de ant/eve kant; de grenzen 
van GGZ en fiffenskche 
psychiatric 
Utrecht, Nederlands Centrum 
Geestelijke Volksgezondheid, 
1993 
Heijden, P. van der, F. Smit c.a. 
Schattingen van het aantal 
slachtofferloze delicten; in het 
bijzonder voor: 	vuurwapen- 
bezit, illegaal uitrijden en linen van 
'nest 
Den Haag, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, Directie 
Politic, 1993 
Knigge, G. 
Strajnitsluitingsgronden en de 
structuur van het strajbare fit; 
een preadvies 
Z.pl., Vereniging voor de 
Vergelijkende Studie van het 
Becht van Belgie en Nederland, 
1993 
Leeuwen, J.H. van 
Dagtraining: een kansrijke aanpak 
batten de gevangenis; evahtatie van 
het 3-fang experiment DTC 
Eindhoven 
Eindhoven, Hogeschool 
Eindhoven, 1993 
Liebling, A., H. Krarup 
Suicide attempts and self injury in 
male prisons 
London, Home Office, 1993 
Lindstrom, P. 
School and delinquency in a 
contextual perspective 
Stockholm, National Council for 
Crime Prevention, 1993 
Miedema, S. 
Omgaan met langdurige 
werkloosheid; een levensstifibena-
dering naar de relatie werkloosheid 
en criminaliteit onder jong-
volwassen mannen 
Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, Onderzoekscentrum 
voor Criminologie en 
Jeugdcriminologie, 1993 
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Ooyen-Houben, NI. van, M. 
Walraven e.a. 
Hulpverlening (z)onder dating; het 
Intercultureel Motivatie Centrum 
geevalueerd 
Utrecht, Nederlands Instituut 
voor Alcohol en Drugs, 1993 
Reclassering in bedrijf 
Recla.ssering in bedriff inleidingen 
en verslag van de studiedag 
gehouden op 24 juni 1993 te 
Alkniaar 
's-Flertogenbosch, Nederlandse 
Federatie van Reclasserings-
instellingen, 1993 
Ruyter, D.J. de 
Met recht ingrijpend; een pedago-
gisch criterium voor het opleggen 
van hulp 
Amsterdam, Vrije Universiteit, 
1993 
Savona, E.U. 
Mafia-issues; analyses and 
proposals for combatting the mafia 
to day 
Z.pl., International Scientific and 
Professional Advisory Council of 
the United Nations Crime 
Prevention and Criminal Justice 
Programme ISPAC, 1993 
Spapens, T., J. Geerlof e.a. 
Politiemonitor bedrijven en instel-
lingen; handboek 
Den Haag, B&A Groep 
Beleidsonderzoek, 1993 
Spek, M.I. van der, R.C. van 
Geuns 
'Eike ondernemer rommelt wel 
war; een onderzoek 'war de 
naleving van wet- en regelgeving in 
de bouw, de horeca en de 
schoonmaak 
's-Gravenhage, VUGA, 1993 
Vigh, J., G. Katona (red.) 
'Social changes, crime and police': 
international conference, june 1-4, 
1992 Budapest, Hungary 
Budapest, Effivos Lorand 
University Press, 1993 
Walker, C., K. Starmer (red.) 
Justice in error 
London, Blackstone, 1993 



Woensel, A.M. van 
hi de daderstand verheven; 
beschouwing over functionedl 
daderschap in het Nederlandse 
strafrecht 
Arnhem, Gouda Quint, 1993 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grow aantallen 
exemplaren van Justiti*le 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. 
Om die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
JV1, januariTebruari 1994: 
Gelveld 
.1V2, maart 1994: Straffen 
JV3, april 1994: Vreemdelingen-
wetgering 
JV4, mei: Resocialisatie revisited 
3%1 5, juni: Registratieproblemen 

Congressen 

Veranderingen in de samen-
leving, criminaliteit en het straf-
recht in Europa; een uitdaging 
voor criminologisch onderwijs en 
onderzoek 
Onder deze titel zal de interna-

tionale cursus van de 
International Society of 
Criminology gehouden worden. 
Verspreid over een aantal dagen 
zullen workshops worden 
gehouden. Crime and insecurity in 
the city (The Phenomenology of 
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the problems: dr. P.O. 
Wickstrom, prof. dr. J. Goethals; 
The influence of the urban policy 
on crime and insecurity: prof. dr. 
Dennison, prof. dr. C. Kesteloot; 
Social and economic aspects of 
crime and insecurity in the city: 
prof. dr. J. Vranken, prof dr. 
F. Dubet; Researching urban 
crime and insecurity, perspectives 
and problems: dr. R. Kinsey, 
prof. dr. J. van Kerckvoorde). 
Internatimud organized and 
corporate crime (Manifestations of 
border-crossing crime: dr. 
W. Bruggeman, prof. dr. 
B. De Ruyver, prof. dr. E. Kubc; 
Corporate crime in the European 
community: prof. dr. J. Vervaele, 
prof. dr. H. van de Bunt; 
Democracy, economy and 
organized crime: prof. dr. 
P. Arlacchi, prof. dr. A. Schmidt; 
Researching organized and 
corporate crime, methodological 
and ethical problems: prof. dr. 
M Punch, prof dr. F. Bovenkerk). 
Policies to control urban crime and 
insecurity (Public and private 
policing in the city: prof. dr. J. 
van Dijk, prof. dr. L. van 
Outrive; Social policy and social 
prevention of crime and 
insecurity: prof. dr. C. Lazerges, 
prof. dr. L. Walgrave; From 
instant justice till restorative 
justice, in search of new avenues 
in judicial dealing with crime: dr. 
E. Weitekamp, prof. dr. 
T. Peters); Policies to control 
international organized and 



corporate crime (International 
police co-operation and mutual 
legal assistance in the European 
community: prof. dr. Ch. van den 
Wyngaert, prof. dr. C. Fijnaut; 
Social and administrative 
measures against organized crime: 
dr. G.J. Veerman, mr. N. Martyn; 
Criminal and administrative 

-sanctions in the matter of 
corporate crime: mr. L. 
Huybrechts; prof. dr. H. De 
Doelder); Conclusions: Changes in 
society, crime and criminal 
justice: a challenge for criminolo-
gical research (prof. dr. 
H.J. Kerner); Changes in society, 
crime and criminal justice: a 
challenge for education and 
training in criminology (prof. dr. 
M. Cusson) 
Datum: 16-20 mei 1994 
Plaats: Leuven, Belgie 
lnlichtingen: The international 
course 1994, do Timshel 
Conference Service, J.B. van 
Monsstraat 8, B-3000 Leuven, 
Belgie. Telefoon: 32-16-29.00.10. 

De Wet BOPZ en de basispoli-
tiezorg 
Op 1 januari 1994 zal de Wet 

Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen in 
werking treden. Deze wet 
vervangt de Krankzinnigenwet 
van 27 april 1884. De wet geeft 
regels voor bij voorbeeld toepas-
singen en maatregelen en voor het 
indienen van klachten. Onder 
deze wet blijven onvrijwillige 
opnemingen m.b.v. een inbewa-
ringstelling en rechterlijke 
machtiging bestaan. Nog steeds 
kan de rechter een machtiging 
verlenen indien er naar zijn/haar 
oordeel sprake is van criteria als: 
stoornis der geestelijke 
vermogens, gevaar voor zichzelf 
en anderen dat niet door andere 
personen of instellingen dan een 
psychiatrisch ziekenhuis kan 
worden afgewend. Wanneer kan 

Mededelingen 

de politie bij grensgevallen, 
binnen de wettelijke mogelijk-
heden, adequaat optreden? In 
hoeverre kan bij beoordeling van 
een patient gebruik worden 
gemaakt van de bij de politie 
aanwezig kennis? Op welke richt-
lijnen kunnen de Riaggs worden 
aangesproken? Tijdens dit congres 
zullen deskundigen vanuit diverse 
invalshoeken ingaan op de vraag 
hoe verschillende diensten moeten 
gaan samenwerken. 
Datum: 20 januari 1994 
Plaats: Congrescentrum De 
Reehorst in Ede 
Inlichtingen: Vermande studie-
dagen, Postbus 20, 8200 AA 
Lelystad, telefoon: 03200-22944. 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functio-
narissen, werkgroepen en instel-
lingen 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. 

Vanaf 1 januari 1989 worden 
de rapporten in de reeks 
Onderzoek en Beleid uitgegeven 
door Gouda Quint BV. 
Rapporten die ml deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstel-
lenden, die niet voor een 
kosteloos rapport in aanmerking 
komen, te bestellen bij Gouda 
Quint BV, postbus 1148, 6801 
MK Arnhem, telefoon: 085-45 47 
62. Informatie over eerder 
verschenen rapporten en een 
complete lijst van de WODC- 
rapporten zijn te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). 
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Hieronder volgen de titelbeschrij-
vingen van de in 1992 en 1993 
verschenen rapporten. 

Hecke, T. van, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
Polder, W., F.J.C. van 
Vlaardingen 
Preventiestrategieen in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminali-
teibpreventieprojecten 
1992, WODC 117 
Laan, P.H. van der, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Moeilijk plaatsbare jongeren; een 
under:ix* naar plaatsingen en 
pogingen tot plaatsing in tehuizen 
van OTS-pupillen in de leeftijd van 
12 tot 17 jaar 
1992. WODC 118 
Junger-Tas, J., M. Kruissink en 
P.H. van der Laan 
Ontwikkeling van cle jeugscrimina-
liteit en de just itiele jeugdbe-
scherming: periode 1980-1990 
1992, WODC 119 
Berg, E.A.I.M. van den, A. Hahn 
m.m.v. R.F. Kouwenberg en W. 
Waelen 
Politic, partners en milieu; 
woorden en daden 
1992, WODC 120 
Leuw, Ed., NI. Brouwers 
Eva/untie van de Alcohol Verkeer 
Cursussen 
1992, WODC 121 
Seim, J.M., J.J.A. Essers 
Veelvoorkomende criminaliteit op 
de Neclerlanclse Anti//en 
1993, WODC 122 
Bol, M.W., B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Politic en openbaar ministerie 
tegen rassendiscriminatie; over de 
naleving van richtlijnen 
1993. WODC 123 
Kroese, G.J., R.H.J.M. Staring 
Prestige, professie en waanhoop; 
een onderzoek under gedetineerde 
overvallers 
1993, WODC 124 

Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst 
van gezinsleden van migran ten en 
Nederlanders 
1992, WODC, K20 
Wiebrens, C.J., NI. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aatizet tot ontwikkeling van een 
outpuileffectrapportage van de 
politic 
1992, WODC K2I 
Barendse-Hoornvveg, E.J.M. 
Hoe worden civiele zaken 
afgehandeld? 
1992, WODC, K22 
Wemmers, J.M., T. van Hecke 
Srafrechtelijke (lading 
1992, WODC K23 
Veerman, G.J. m.m.v. G.J. 
Paulides 
Over jaarverslagen en wetseva-
(untie 
1992, WODC, K24 
Doornhein, L. 
Een eigen rechtsgang your minder-
jarigen 
1992, WODC, K25 
Spaans, E.C. 
'I Nieuwe Lloyd 
1993, WODC, K26 
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Bedem, R.F.A. van den 
Motieven voor naturalisatie; 
waarom vreemdelingen uit diverse 
minderheidsgroepen wel of niet 
kiezen voor naturalisatie 
1993, WODC 125 
Polder, W. 
Prestatieverschillen tussen arron-
dissementen 
1993, WODC 126 
Leuw, Ed. 
Tbs met aanwijsingen 
1993, WODC 127 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten zijn 
zolang de voorraad strekt gratis 
te verkrijgen bij het WODC (mw. 
A. Weide-Eind, 070-37065 54 tot 
15.00u). In 1992 en 1993 
verschenen de volgende 
rapporten: 



Mertens, N.M. 
De ots en andere maatregelen van 
kinderbescherming 
1993, WODC, K27 
Bedem, R.F.A. van den 
Naturalization/naturalisation/Einbii 
rgerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Couzijn, C., R.F. Kouwenberg 
.A VP Drenthe 
1993, WODC, K29 
P.H. van der Laan en M. Smit 
Jongens en meisjes in een gesloten 
jeugdinrichting; de eerste 
ervaringen met coeducatie in Het 
Poortje 
1993, WODC, K30 
Netburg, C.J. van 
Terbeschikkingstelling (van de 
regering); geannoteerde 
bibliografie 1986 t/m juni 1992 
1992, WODC, literatuurrapport 

WODC-thesaurus 

Onlangs is de eerste uitgave van 
de WODC-thesaurus gepubli-
ceerd. Het documentatiebestand 
van het WODC bestaat uit 
bibliografische en inhoudelijke 
informatie met betrekking tot 
boeken, rapporten, grijze 
literatuur (bijvoorbeeld: congres-
bijdragen), jaarverslagen, 
bibliografieen, literatuurlijsten, 
afzonderlijke bijdragen in verza-
melbundels, kamerstukken (alleen 
nota's en brieven) en boekbespre-
kingen. Informatie in de talen 
Nederlands, Engels, Duits en 
Frans wordt in het documentatie-
bestand opgenomen. Het 
documentatiebestand bestrijkt het 
binnenlandse- en buitenlandse 
terrein van het criminaliteits-
vraagstuk. Concreet bevat de 
documentatie literatuur over: 
criminologie, victimologie, 
preventie, delictsvormen, politie, 
justitiele organisatie, strafrechts-
pleging, straffen, gevangenis-
wezen, en reclassering. Deze 
hoofdgroepen worden diepgaand 

gedocumenteerd, voornamelijk 
vanuit sociaal-wetenschappelijk 
oogpunt. Per 1 september 1987 is 
gestart met een geautomatiseerde 
invoer van literatuurgegevens. Dit 
betekent dat nu zes jaar lang 
documentatie is ingevoerd inzake 
de hiervoor genoemde onder-
werpsgebieden. Momenteel 
bestaat het documentatiebestand 
uit ca. 25.000 documentbeschrij-
vingen. 

In 1986 werd besloten een 
gecontroleerd standaard trefwoor-
densysteem (een thesaurus) te 
bouwen dat geautomatiseerd kon 
worden toegepast. De WODC-
thesaurus bestaat uit een hoofdge-
deelte en een hierarchisch register. 
Het hoofdgedeelte bevat in 
alfabetische volgorde alle vastge-
stelde termen op het hiervoor 
beschreven onderwerpsgebied van 
het documentatiebestand. De 
thesaurus is, zowel inhoudelijk als 
qua produktie, het resultaat van 
samenwerking tussen 
medewerkers van de afdeling 
Documentatie en Publikaties van 
het WODC. Na ruim zes jaar is 
het monnikenwerk, waarmee een 
sterke inhoudelijke impuls aan de 
documentatie werd gegeven, 
voorlopig geklaard. 
Bestellingen of nadere inlichtingen: 
Ministerie van Justitie,WODC-
Afd. Documentatie en 
Publikaties, t.a.v. Hans van 
Netburg, Postbus 20301, 2500 EH 
Den Haag, tel. 070-3706553, 
fax 070-3707902. 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(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 
anderszins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of 
gedeeltelijke bewerking. 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 
Amsterdam. 
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 uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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