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Voorwoord

In de maanden september en oktober 1990 heeft het WODC op verzoek van de
Overleg- en adviescommissie Alternatieve Sancties (OCAS) een enquête gehou-
den onder rechters, officieren van justitie, advocaten en coordinatoren dienst-
verlening teneinde mogelijke knelpunten bij de toepassing van dienstverlening
te achterhalen. Van de uitkomsten van deze enquête wordt in dit rapport verslag
gedaan...

Wij zijn diegenen die een enquêteformulier hebben ingevuld erkentelijk voor
hun bereidheid mee te werken aan het onderzoek. Ad Essers, werkzaam bij het
WODC, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verwerking en analyse
van de enquêtegegevens. Huub Simons droeg zorg voor vormgeving en
eindredaktie van de tekst.
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Samenvatting

In september en oktober 1990 heeft het WODC op verzoek van de Overleg- en
adviescommissie Alternatieve Sancties (OCAS) een schriftelijke enquête gehou-
den onder rechters, officieren van justitie, advocaten en coordinatoren dienst-
verlening. Doel van deze enquête was het achterhalen van eventuele knelpunten
bij de toepassing van de Wet Straf van Onbetaalde Arbeid (dienstverlening).

De uitkomsten van de enquête duiden niet op grote problemen. Hetgeen niet
wegneemt dat er wel een aantal knelpunten kan worden aangewezen die direct
verband houden met de wettelijke regeling:
1. de verplichting in het dienstverleningsaanbod de aard van de te verrichten

werkzaamheden te vermelden;
2. de mogelijkheid dienstverleningen van meer dan 150 uur op te leggen;
3. het stellen van aanvangstermijnen;
4. de verdwijning van het twee-zittingenmodel.

Het belangrijkste probleem betreft ongetwijfeld het voorschrift de aard van de
te verrichten werkzaamheden te vermelden in het vonnis en in het dienstverle-
ningsaanbod. De feitelijke omvang van dit knelpunt is echter niet goed kwanti-
tatief uit te drukken. Dat geldt ook voor de drie andere knelpunten, maar aan-
genomen mag worden dat de toepassing van dienstverlening niet werkelijk is
belemmerd. Sommige respondenten spraken in dit verband van `creatief opere-
ren, wat inhoudt dat in de praktijk regelmatig toch met het twee-zittingenmodel
wordt gewerkt. Ook worden `open' aanbiedingen geaccepteerd, waarvan de ver-
dere uitwerking wordt overgelaten aan de coordinator dienstverlening.

Daarnaast zijn er knelpunten die niet zozeer met de wettelijke regeling
samenhangen, maar wel een reëel probleem vormen. Een van die knelpunten
wordt gevormd door problemen met uitkerende instanties. Een ander knelpunt
zijn de `moeilijk plaatsbaren'. Vooral drugverslaafden en verslaafden aan alco-
hol kunnen voor problemen zorgen als zij ergens als dienstverlener geplaatst
moeten worden. Ook lichamelijk gehandicapten zijn niet altijd gemakkelijk
onder te brengen op een projectplaats. Voorts blijken verdachten op de zitting
niet altijd op de hoogte te zijn van de mogelijkheid van dienstverlening. Aan dit
probleem wordt vaak tegemoet gekomen door de zitting aan te houden om zo
de verdachte in de gelegenheid te stellen een voorstel uit te werken.

Van een geheel andere aard zijn problemen die samenhangen met verschillen
tussen arrondissementen inzake de maatstaven die gehanteerd worden bij de
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toepassing van dienstverlening. De verhouding van dienstverlening ten opzichte
van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is niet overal dezelfde en is ook niet in
alle arrondissementen min of meer formeel vastgelegd in omrekeningstabellen.
Ook deze kwestie staat enigszins los van de wettelijke regeling, maar vormt
niettemin een reëel probleem. Welke maatstaven worden gehanteerd en in het
verlengde daarvan de vraag in hoeverre de dienstverlening een reële bijdrage
levert aan het terugdringen van de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, kan
op grond van de enquête niet worden vastgesteld. Daarvoor is, net als voor de
overige knelpunten en problemen, een uitvoeriger veldonderzoek noodzakelijk.
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1 Inleiding

In het voorjaar van 1990 heeft de Overleg- en adviescommissie Alternatieve
Sancties (OCAS) het WODC verzocht een enquête te houden met als doel
eventuele knelpunten bij de toepassing van de Wet Straf van Onbetaalde Arbeid
(dienstverlening). De uitkomsten van deze enquête zou de OCAS kunnen
gebruiken bij een eerste evaluatie van deze op 1 december 1989 in werking
getreden wet. De OCAS verricht deze evaluatie op verzoek. van de
staatssecretaris van Justitie (brief d.d. 17 november 1989).

1.1 Schriftelijke enquête

Om tegemoet te komen aan de wens van de OCAS om op redelijk korte termijn
een eerste indruk te krijgen van mogelijke knelpunten, is gekozen voor een
schriftelijke enquête.

Een dergelijke aanpak heeft als beperking, dat niet rechtstreeks de (toepas-
sings)praktijk wordt bestudeerd om bepaalde knelpunten op te sporen, maar dat
informatie via `derden' wordt verkregen. Daarmee komen eventuele knelpunten
wel naar voren, maar de omvang van bepaalde problemen is moeilijk te beoor-
delen: gaat het om een incident of om een steeds weer terugkerend probleem.
Een bijkomend probleem is dat geen zekerheid bestaat over het moment waarop
bepaalde knelpunten zich hebben voorgedaan. De bedoeling was knelpunten te
achterhalen die zich voordoen sinds het van kracht worden van de wettelijke
regeling. Het gaat dus om `nieuwe' knelpunten sinds 1 december 1989. Of res-
pondenten zich bij hun gedachtenvorming werkelijk beperken tot die periode is
echter niet altijd vast te stellen of te controleren.

De te gebruiken vragenlijst is samengesteld na een aantal oriënterende gesprek-
ken met mensen die praktijkervaring hebben met de toepassing van dienstver-
lening. Gesproken is met rechters, officieren van justitie, advocaten en coor-
dinatoren. Ook is over de vragenlijst overleg gevoerd met de voorzitter van de
OCAS en met de Projectstaf Alternatieve Sancties op het Ministerie van Jus-
titie.

Een concept-vragenlijst is ter invulling voorgelegd aan enkele bij de toepas-
sing van dienstverlening betrokken functionarissen. Op basis daarvan is de defi-
nitieve vragenlijst samengesteld (opgenomen als bijlage bij dit rapport).
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De vragenlijst bestaat uit twee gedeeltes. In het eerste gedeelte wordt een aantal
kwesties aan de orde gesteld, die te beschouwen zijn als knelpunten, of die tot
knelpunten kunnen leiden. Gepoogd is bepaalde aspecten betreffende de toepas-
singspraktijk in kaart te brengen. Daarbij gaat het nadrukkelijk om de gang van
zaken sinds 1 december 1989. Er wordt gevraagd naar concrete ervaringen of
bevindingen.

In het tweede gedeelte gaat het niet om de praktijk, maar om opvattingen
over dienstverlening. De respondenten wordt gevraagd zich uit te spreken over
een aantal stellingen. Achterliggend idee is dat bepaalde opvattingen tot een
bepaalde dienstverleningspraktijk kunnen leiden.

1.2 Respons

In overleg met de OCAS is besloten de enquête te richten aan verschillende res-
pondent- of beroepsgroepen: rechters, officieren van justitie, advocaten en coor-
dinatoren dienstverlening. Op deze wijze zouden verschillende gezichtspunten
en ervaringen naar voren kunnen komen. Daarmee werd tevens voorkomen dat
eventuele knelpunten die slechts voor één of enkele respondentgroepen `spelen',
maar daarom niet minder relevant hoeven te zijn, buiten beeld zouden blijven.

De dienstverleners zelf zijn niet voor dit onderzoek benaderd. Voornamelijk
omdat het onderzoek zich richt op knelpunten bij de toepassing van dienstver-
lening en niet op knelpunten bij de uitvoering. De door dienstverleners ervaren
problemen hebben, naar mag worden aangenomen, voor een belangrijk deel be-
trekking op de uitvoering van de dienstverlening, van de opgedragen werkzaam-
heden, en minder op de door de wettelijke regeling geboden toepassingsmoge-
lijkheden. Om soortgelijke redenen zijn ook de projectverschaffers niet bij de
enquête betrokken.

Aan de enquête is een landelijk karakter gegeven. In alle arrondissementen zijn
in de periode september-oktober 1990 rechtbanken, parketten, advocaten en
coordinatoren aangeschreven. Aangezien niet alle genoemde functionarissen (m
gelijke mate) ervaring hebben met de toepassing van dienstverlening, is gekozen
voor beperking van het aantal respondenten. Aan de presidenten van rechtban-
ken en de hoofdofficieren van justitie is gevraagd de vragenlijst voor te leggen
aan respectievelijk drie rechters en drie officieren, die met enige regelmaat bij
dienstverleningszaken zijn betrokken. Aan de coordinatoren is verzocht zo mo-
gelijk vijf advocaten te noemen die ervaring hebben met dienstverlening. Deze
advocaten zijn vervolgens door de onderzoekers rechtstreeks aangeschreven met
het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In alle arrondissementen zijn de
coordinatoren dienstverlening aangeschreven, met dien verstande dat dit beperkt
bleef tot in principe één coordinator bij de arrondissementale reclasseringsstich-
tingen. Reclasseringsmedewerkers van het Leger des Heils en van CAD's die
zich bezighouden met het coordineren van dienstverleningen zijn om praktische
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Tabel 1: Respons

respondentgroep n %

rechters 50 87,7
officieren van justitie 46 80,7
advocaten 41 45,1
coordinatoren 18 94,7

totaal 155 69,2

redenen niet benaderd. Uiteindelijk zijn 224 vragenlijsten gestuurd naar:
- 57 rechters
- 57 officieren van justitie
- 91 advocaten
- 19 coordinatoren dienstverlening

De respons kan redelijk tot goed worden genoemd. Na verwijdering van enkele
niet voor verwerking geschikte vragenlijsten bleven 155 vragenlijsten over, een
respons van 69,2%. De respons van de afzonderlijke respondentgroepen is
weergegeven in tabel 1.

Alleen bij de advocatuur valt het aantal teruggestuurde vragenlijsten tegen.
Naar de redenen hiervoor kunnen we slechts gissen. Ten tijde van het uitsturen
van de enquête voerde de sociale advocatuur actie over vergoedingen tegen het
Ministerie van Justitie. In dat kader weigerden enkele advocaten medewerking
aan het onderzoek. Een aantal advocaten heeft niet aan het onderzoek mee-
gedaan, omdat zij (te) weinig dienstverleningszaken hebben gehad sinds 1
december 1989.

De respons vanuit Haarlem was aan de lage kant (42%), die vanuit Breda,
Dordrecht, Groningen, 's-Hertogenbosch, Maastricht en Middelburg hoog (83
tot 100%).

Over het algemeen hebben de respondenten vrij veel ervaring met de toepassing
van dienstverlening: 73 % van de geënquêteerden was sinds 1 december 1989
betrokken geweest bij elf of meer dienstverleningszaken en 16 % bij zes tot tien
zaken. Slechts 11 % had te maken gehad met vijf of minder dienstverleningen.
Dit waren voornamelijk advocaten.

1.3 Reikwijdte

De reikwijdte van het hier beschreven onderzoek is beperkt. We wezen reeds
op enkele beperkingen die inherent zijn aan het houden van een enquête: om-
vang en frequentie van voorkomen van problemen is niet bekend en evenmin is
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altijd duidelijk wanneer knelpunten zich hebben voorgedaan (voor of na het in
werking treden van de wet). Dat er geen veldonderzoek is uitgevoerd, hangt
enerzijds samen met de wens van de OCAS op korte termijn over informatie te
beschikken en anderzijds met het feit dat de wettelijke regeling van recente
datum is. Een grootschalig empirisch georiënteerd onderzoek vergt meer tijd en
zou bovendien niet moeten plaatsvinden zo kort na het van kracht worden van
de wet (toen de eerste plannen voor het onderzoek werden gemaakt, was de
wettelijke regeling nog geen half jaar van kracht).

1.4 Indeling rapport

De indeling van dit rapport volgt enigszins de indeling van de vragenlijst. In
hoofdstukken 2 t/m 5 worden de uitkomsten gepresenteerd van het eerste deel
van de vragenlijst: de toepassingspraktijk. In hoofdstuk 2 gaat het om de toe-
passing van dienstverlening: hantering van omrekeningstabellen en toepassing
in combinatie met andere hoofdstraffen. In hoofdstuk 3 wordt een aantal zaken
besproken die een zeker samenhang hebben met de persoon van de dienstver-
lener: het al of niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dienstverlening
tijdens de zitting, `moeilijk plaatsbaren' en overwegingen voor het niet toepas-
sen van dienstverlening. In hoofdstuk 4 passeren enkele organisatorische kwes-
ties de revue: vermelding van aard van de werkzaamheden in dienstverlenings-
aanbod, het dienstverleningscontracten aanvangstermijnen. Hoofdstuk 5 gaat in
op niet naar behoren verrichte dienstverleningen. In hoofdstuk 6 wordt een
reeks van knelpunten opgesomd, die door een aantal respondenten naar voren
zijn gebracht. In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de opvattingen die over
enkele aspecten van dienstverlening bestaan. In hoofdstuk 8 tenslotte worden
enkele conclusies getrokken.

6



2 Toepassing van dienstverlening

Een aantal vragen uit de enquéte heeft betrekking op de positie van
dienstverlening ten opzichte van vrijheidsbeneming in het kader van een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf of van preventieve hechtenis. Ook is
gevraagd naar het bestaan van combinaties van dienstverlening met andere
hoofdstraffen en eventuele consequenties van niet naar behoren verrichte
dienstverleningen (in termen van eventuele omzetting van niet gewerkte uren in
aantal dagen vrijheidsstraf). Al deze vragen hebben betrekking op de positie
van dienstverlening ten opzichte van de vrijheidsbeneming.

Teneinde inzicht te krijgen in de positie van dienstverlening is onder meer ge-
vraagd naar zogeheten omrekeningstabellen. Getuige enkele bij geretourneerde
vragenlijsten gevoegde lijsten worden in een aantal arrondissementen (waar-
onder Leeuwarden en Zwolle) standaard omrekeningstabellen gehanteerd.

In tabel 2 is te zien hoeveel respondenten aangeven dat er omrekeningstabel-
len worden gehanteerd. Onderscheid is gemaakt naar de volgende omrekenings-
tabellen: de verhouding dienstverlening-onvoorwaardelijke gevangenisstraf en
de verhouding dienstverlening-preventieve hechtenis in termen van aftrek. Ook
is gevraagd naar een eventuele omrekening van het aantal nog te werken uren
bij een 'niet naar behoren verrichte' dienstverlening in een alsnog uit te zitten
vrijheidsstraf.

Omrekeningstabellen worden vooral gehanteerd voor de vaststelling van de
omvang van dienstverlening, wanneer deze wordt toegepast in plaats van een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Betwijfeld moet worden of dit ook impliceert
dat er zwart op wit gestelde tabellen enlof richtlijnen bestaan, of dat deze, als

Tabel 2: Gebruik omrekeningstabellen; in % (n=155)

dienstverlening dienstverlening niet naar behoren
t.o.v. onvoor- en aftrek verrichte dienstver-

waardelijke preventieve lening en omzetting
vrijheidsstraf hechtenis in vrijheidsstraf

ja 73,5 49,7 25,2
nee 14,2 18,7 13,5
onbekend 12,3 31,6 61,3
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Tabel 3: Omrekeningstabel dienstverlening-vrijheidsstraf

uren
dienstverlening weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf

2 3 4 6 8 12 16 20 24

10 10
15 6
20 15 9
25 3 3
30 8 19 11
35 4 5
40 19 18 26
50 13 35
60 12 10 17
75 1 23
80 1 22 5 19
85 1
95 2

100 8 36
110 2
120 1 1 22 22
130 1
140 5
150 54
160 1 1 22
170 2
180 1 45
200 1 3 26
210 43
220 1
240 1 1 86

zij al bestaan, voor iedereen ter inzage zijn. Van de geënquêteerde rechters
vermeldt 92 % dat omrekeningstabellen worden gehanteerd en van de officieren
van justitie 74%. Van de advocaten bevestigt niet meer dan 61 % het bestaan
van omrekeningstabellen en van de coordinatoren zelfs niet meer dan 50%.

Niet iedereen die het bestaan van een omrekeningstabel heeft bevestigd, heeft
kunnen aangeven hoe deze tabel er precies uitziet. Sommigen hebben in de vra-
genlijst bij een reeks van weken/maanden vrijheidsstraf geen equivalenten in
uren dienstverlening aangegeven, anderen zijn niet in detail getreden en hebben
slechts equivalenten genoteerd voor vrijheidsstraffen van een bepaalde duur, uit-
gedrukt in hele maanden. Hieruit kan worden opgemaakt dat er in veel gevallen
geen sprake is van een vaste tabel, maar hooguit van een indicatie. In tabel 3
zijn de antwoorden uit de vragenlijst weergegeven. Deze tabel is op te vatten
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als een omrekeningstabel. Uit de tabel valt af te lezen hoeveel respondenten bij
een bepaald aantal weken vrijheidsstraf een bepaald aantal uren dienstverlening
heeft genoteerd.

Uit deze tabel blijkt dat er een grote spreiding bestaat.' Zo stellen sommige
respondenten 40 uur dienstverlening gelijk aan 2 weken gevangenisstraf, ande-
ren stellen het gelijk aan 3 of 4 weken gevangenisstraf. Het equivalent voor 1
week gevangenisstraf varieert van 10 uur dienstverlening tot 35 uur dienstverle-
ning. De grootste overeenstemming bestaat er over het equivalent voor 6 maan-
den gevangenisstraf, namelijk 240 uur. Echt verrassend is dat natuurlijk niet
gezien het officiële uitgangspunt dat de dienstverlening toegepast kan worden
als alternatief voor maximaal 6 maanden gevangenisstraf en het maximum aan-
tal uren dienstverlening 240 bedraagt.

Het percentage respondenten dat aangeeft dat er omrekeningstabellen worden
gehanteerd voor de aftrek van dagen doorgebracht in preventieve hechtenis bij
de bepaling van de omvang van de dienstverlening, is lager dan bij de verhou-
ding dienstverlening-gevangenisstraf (49,7%; zie tabel 2). Ook hierbij doen
zich grote verschillen voor tussen de diverse beroepsgroepen. Van de rechters
wijst 74% op het bestaan van dergelijke tabellen. Bij de officieren van justitie
is dat slechts de helft (50%) en bij de coordinatoren minder dan de helft (44%).
Van de advocaten meent niet meer dan 22% dat dergelijke omrekeningstabellen
bestaan. Deze uitkomst is voor tweeërlei uitleg-vatbaar: 1. er worden wel om-
rekeningstabellen gehanteerd voor de aftrek van preventieve hechtenis, maar
minder vaak dan bij het vaststellen van de omvang van dienstverlening in rela-
tie tot de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf; 2. preventieve hechtenis wordt niet
altijd verdisconteerd in de omvang van de dienstverlening. Een uitgewerkte om-
rekeningstabel zou er ongeveer zo uitzien als hierboven in tabel 3.

Het percentage respondenten dat wijst op het gebruik van omrekeningstabellen
bij het omzetten van niet gewerkte uren bij `niet naar behoren verrichte'
dienstverleningen in onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, is gering (25,2%; zie
tabel 2). Ook hierbij is overigens het percentage hoger bij rechters en officieren
van justitie (rond de 35%) dan bij advocaten en coordinatoren (rond 10%). Bij
deze kwestie is het percentage `onbekend' verreweg het grootst (62%). Waar-
schijnlijk hangt dit samen met het geringe aantal dienstverleningen dat `niet
naar behoren wordt verricht' (10 à 12%). Het komt niet zo vaak voor dat er
een dergelijke omzetting moet plaatsvinden. Ook hier zou een uitgewerkte om-
rekeningstabel vergelijkbaar zijn met die in tabel 3.

1 Deze spreiding hebben we ook aangetroffen in de meeste afzonderlijke arrondisse-
menten. Verschillende respondenten uit hetzelfde arrondissement blijken niet dezelfde
omrekeningstabellente hanteren of dezelfde opvattingen te hebben over het equivalent
in aantal uren dienstverlening voor aantal weken vrijheidsstraf.
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Tabel 4: Combinatie dienstverlening en andere hoofdstraffen; in % (n=155)

geen combinatie 3,9
combinatie met vv. vrijheidsstraf 83,9
combinatie met vv. vrijheidsstraf en boete 43,9
combinatie met vv. en ov. vrijheidsstraf 27,1
onbekend 1,3

Hierbij dient nog te worden aangetekend dat niet alle niet volledig uitgevoerde
dienstverleningen als mislukt worden beschouwd. Soms wordt een resterend
(klein) aantal uren `geschonken'. In zulke gevallen komen de betrokkenen niet
allemaal (opnieuw) voor de rechter. Daarnaast zijn er ook enkele respondenten
die gedeeltelijke vervulling van de opgedragen werkzaamheden (uren) beschou-
wen als niet vervuld; in zulke gevallen volgt volledige tenuitvoerlegging van de
voorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf.

Volgens vrijwel alle respondenten worden dienstverleningen gecombineerd met
andere hoofdstraffen. Dit wil overigens niet zeggen dat dit in werkelijkheid ook
altijd gebeurt. In tabel 4 is te zien welke combinaties worden toegepast. Let
wel, de tabel geeft niet aan hoe frequent deze combinaties voorkomen.

Als er sprake is van een combinatie dan is het vooral een combinatie van
dienstverlening met een voorwaardelijke vrijheidsstraf. Vrij veel respondenten
maken melding van een combinatie van dienstverlening met een voorwaarde-
lijke vrijheidsstraf en een geldboete.

Aangezien in de enquête alleen gevraagd is naar de mogelijkheid van combi-
naties en derhalve niet bekend is of dienstverlening vaker dan andere hoofd-
straffen in combinatie met ander hoofdstraffen wordt toegepast, kunnen geen
conclusies worden getrokken ten aanzien van de waardering van dienstverlening
als zelfstandige hoofdstraf.
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3 Persoon van de dienstverlener

In dit hoofdstuk worden enkele aspecten van de toepassing van dienstverlening
besproken, die een zekere samenhang (kunnen) vertonen met de persoon van de
dienstverlener.

Een eerste aspect betreft het al dan niet op de hoogte zijn van de verdachte van
de mogelijkheid van dienstverlening ten tijde van de zitting. Tabel 5 maakt dui-
delijk dat dit regelmatig voorkomt.

Als voornaamste oorzaak wordt genoemd het feit dat een verdachte voor de
zitting geen contact heeft gehad met reclassering en/of advocaat. Tegen deze
achtergrond is het weinig verrassend dat van de advocaten, in vergelijking met
de andere beroepsgroepen, een veel groter percentage (66%) te kennen heeft
gegeven dat het niet voorkomt, dat een verdachte niet op de hoogte is van de
mogelijkheid van dienstverlening.

Dat een verdachte niet op de hoogte is van de mogelijkheid een dienstverle-
ning voor te stellen, betekent zeker niet dat daardoor dienstverlening uitgesloten
is. Volgens 40% van de respondenten wordt in zulke gevallen tijdens de zitting
altijd een dienstverleningsaanbod `uitgelokt'. Volgens 56,2% van de responden-
ten gebeurt dat soms. Slechts een enkele respondent meent dat dit niet gebeurt.

Alhoewel sinds 1 december 1989 formeel gesproken geen `twee-zittingenmodel'
gehanteerd kan worden, wordt in een groot aantal arrondissementen nog wel
(eens) volgens dit principe gewerkt. Twee varianten zijn mogelijk. De eerste
betreft aanhouding van de zitting tot na de uitvoering van de dienstverlening.
Pas dan (tijdens een tweede zitting) wordt er definitief vonnis gewezen. Dit
gebeurt vooral wanneer wordt betwijfeld of de verdachte de dienstverlening zal

Tabel 5: Verdachte niet op de hoogte van mogelijkheid dienstverlening; in % (n=155)*

incidenteel (1-3 keer) voorgekomen 29,7
regelmatig (4-6 keer) voorgekomen 11,6
vaker (7 keer of meer) voorgekomen 9,7
niet voorgekomen 33,5
onbekend 15,5

* Sinds 1 december 1989
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Tabel 6: Factoren gelieerd aan `moeilijk plaatsbaren'; in % (n=80)#

verslaving aan drugs
verslaving aan alcohol
lichamelijke handicap
onaangepast gedrag
geestelijke handicap
gebrek aan motivatie
allochtonen
volledige werkkring
wao-ers
psychiatrische patiënten

* Genoemd door minimaal 5 respondenten

48,7
23,7
23,7
15,0
12,5
11;2
6,2
6,2
6,2
6,2

volbrengen. De tweede variant is het aanhouden van de zitting, zodat er een
voorstel tot dienstverlening kan worden voorbereid en gepresenteerd (tijdens de
tweede zitting). Dit gebeurt uiteraard met name in gevallen, waarbij de ver-
dachte pas tijdens de zitting met de mogelijkheid van dienstverlening wordt
geconfronteerd.

Volgens 35,5% van de respondenten komt het `twee-zittingenmodel' soms
voor, volgens 7,1 % gebeurt dat altijd. In Rotterdam wordt altijd volgens het
`twee-zittingenmodel' gewerkt, in Assen en Roermond nooit.

Van een enigszins andere orde is de vraag of eventuele werkloosheid van de
verdachte van invloed is op de omvang van de dienstverlening. Volgens 19,4%
van de respondenten (bij rechters en officieren van justitie wat meer, bij advo-
caten en coordinatoren wat minder) is er wel sprake van een relatie tussen het
al dan niet hebben van werk en de omvang van dienstverlening. Het. is echter
niet zozeer een kwestie van langere dienstverleningen voor werklozen, als wel
in bepaalde gevallen dienstverleningen van kleinere omvang voor mensen met
een baan. Al te lange dienstverleningen zouden bij mensen met weinig vrije tijd
ertoe leiden dat de dienstverlening over een te lange periode moet worden uit-
gesmeerd.

Ruim de helft (51,6 %) van de respondenten (de coordinatoren allemaal!) heeft
te maken gehad met `moeilijk plaatsbaren'. Een reeks van factoren, kenmerken
en eigenschappen kan iemand tot een `moeilijk plaatsbare' dienstverlener ma-
ken. In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de meest genoemde. Vermeld
is door hoeveel respondenten, die melding hebben gemaakt van `moeilijk plaats-
bare' dienstverleners, de desbetreffende factoren zijn genoemd.

Verslaafden aan drugs en/of alcohol en lichamelijk gehandicapten worden
het meest veelvuldig genoemd als `moeilijk plaatsbaren'. In het navolgende
kunnen we zien dat sommige factoren kunnen leiden tot het niet toepassen van
dienstverlening.
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Tabel 7: Overwegingen voor niet toepassen dienstverlening; in % (n=137)

veroordeling bij verstek 75,2
vermoede ongemotiveerdheid van verdachte 59,1
verdachte heeft al eerder dienstverlening verricht 54,0
ontkennende verdachte 53,3
verdachte is verslaafd 15,3
verdachte is recidivist 13,1
zedendelict 12,4
geweldsdelict 8,8
verdachte is 'moeilijk plaatsbaar' 8,0

Er zijn diverse overwegingen die kunnen leiden tot het niet toepassen van
dienstverlening. Slechts 11,6% van de respondenten maakt geen melding van
zulke overwegingen. In .tabel 7 zijn de verschillende overwegingen op een rij
gezet met daarbij aangegeven hoeveel respondenten de desbetreffende
overwegingen hebben genoemd.

Het zijn niet zozeer plegers van bepaalde delicten die van dienstverlening
worden uitgesloten. Eerder lijkt het zo te zijn dat grote waarde wordt gehecht
aan het vrijwillige karakter van de dienstverlening. Daarom wordt geen dienst-
verlening opgelegd aan niet ter zitting verschenen verdachten, van wie niet
bekend is of zij met dienstverlening zouden instemmen of niet, aan ongemoti-
veerde verdachten en aan ontkennende verdachten.

Getuige het hoge percentage respondenten dat melding maakt van niet toe-
passen van dienstverlening bij verdachten die al eerder een dienstverlening heb-
ben verricht, wordt door velen het principe `eerste en laatste kans' gehuldigd.
Dit roept de vraag op, of de dienstverlening wordt gezien als een gunst, of dat
de dienstverlening wellicht als (te) weinig effectief wordt beschouwd om deze
nog eens toe te passen. Zeker is wel dat bij de toepassing van dienstverlening
in het bijzonder gelet wordt op de verdachte en zijn persoonlijke achtergrond.
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4 Organisatie van dienstverlening

Een aantal vragen uit de enquête heeft betrekking op organisatorische aspecten:
hoe wordt in de praktijk omgegaan met het dienstverleningsaanbod, vastlegging
in een contract en aanvangstermijnen.

Art. 22c, lid 2 schrijft voor dat het dienstverleningsaanbod in ieder geval de
aard van de te verrichten werkzaamheden dient te versnelden. In de praktijk
wordt volstaan met verwijzing naar een (al eerder) goedgekeurde lijst van pro-
jecten (31,6%), met verwijzing naar projecten in termen van onderhoud, ad-
ministratie, verzorging e.d. (27,7%), of met verwijzing naar zowel een goed-
gekeurde lijst als naar projecten in termen van onderhoud enz. (15,5%). Van
de respondenten geeft 15,5 % aan dat in het aanbod een concreet project wordt
vermeld.

De consequentie van een en ander is dat in de meeste gevallen de concrete
invulling van de dienstverlening wordt overgelaten aan de coordinator. Een an-
dere mogelijke consequentie is toepassing van dienstverlening volgens het `twee-
zittingenmodel': men moet terugkomen om een concreet aanbod voor te leggen.

Gesteld zou kunnen worden dat alleen in geval van een concreet aanbod de
rechter en de officier van justitie zich meer rechtstreeks met de executie be-
moeien. Een aantal respondenten heeft in dit verband de kanttekening geplaatst,
dat Nederland geen executie-rechter kent. Zij menen dat de rechter alleen
dienstverlening kan opleggen en geen invloed kan/mag hebben op de aard van
de dienstverlening.

Dienstverleningscontracten worden gewoonlijk gesloten tussen de dienstverlener
en de coordinator, nadat op de zitting het dienstverleningsaanbod is geaccep-
teerd. In tabel 8 is te zien welke werkwijze wordt gevolgd ten aanzien van deze
contracten.

Relatief veel rechters (36 %) weten niet welke handelswijze wordt aangehou-
den. Zij volstaan met het opleggen van dienstverlening, daarbij eventueel ver-
wijzend naar een goedgekeurde lijst van projecten, en bemoeien zich niet met
de verdere uitwerking (executie) en hebben daar ook geen zicht op. Afgaande
op de coordinatoren is de meest voorkomende werkwijze, dat het contract bij
voorbaat wordt goedgekeurd. Van de coordinator wijst 62% op deze manier
van werken. Overigens, waarschijnlijk wordt in geval van concrete dienstver-
leningsvoorstellen tijdens de zitting (zie hiervoor) op deze manier gewerkt.
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Tabel 8: Wijze van hantering van dienstverleningscontracten; in % (n=155)

contract wordt gestuurd naar officier van justitie;
goedkeuring nodig alvorens dienstverlening kan aanvangen

contract wordt gestuurd naar officier van justitie;
deze meldt zich alleen als hij niet akkoord is

contract wordt bij voorbaat goedgekeurd;
opsturen is niet nodig

onbekend

11,0

23,2

42,6

23,2

De wet (art. 22d, lid 2b) verlangt dat een termijn wordt aangegeven, waar-
binnen de dienstverlening moet zijn aangevangen. Volgens 70% van de respon-
denten wordt een dergelijke aanvangstermijn aangehouden, 20% stelt dat geen
aanvangstermijn wordt gehanteerd en 10% weet het niet. Indien er gewerkt
wordt met een aanvangstermijn, dan is dat volgens ongeveer 80% van de res-
pondenten een vaste termijn, volgens 20% een termijn die kan variëren. Vrij-
wel altijd ligt die termijn tussen 1 en 3 maanden. .

Ruim de helft van de respondenten (56 %) acht deze termijn relevant. Slechts
zelden - 8 % van de respondenten maakt daar melding van - lijkt een aanvangs-
termijn tot problemen te leiden. De meeste respondenten menen dat er geen
problemen zijn (37%), of hebben geen weet van problemen (55%). Dat zich
geen problemen voordoen acht men het gevolg van de over het algemeen soe-
pele hantering van deze termijnen. Het zijn de coordinatoren die naar verhou-
ding nog het meest (23 %) melding maken van problemen. Deze problemen zijn
vaak het gevolg van een laat doorsturen van het vonnis naar de coordinator.

Sommige respondenten hebben expliciet melding gemaakt van eindtermijnen
in plaats van aanvangstermijnen. Dat houdt in dat wordt aangegeven binnen
welke termijn de dienstverlening moet zijn uitgevoerd.

Betrekkelijk veel respondenten (37%) weten niet door wie de dienstverlener op
de hoogte wordt gebracht van het feit dat hij de dienstverlening naar behoren
heeft verricht. Dit betreft in het bijzonder de rechters (56 %).

In de meeste gevallen is het de coordinator die de dienstverlener inlicht
(66%), in een aantal gevallen de officier van justitie (20%). Overigens, volgens
6 % van de respondenten wordt de dienstverlener niet van de uiteindelijke afloop
op de hoogte gebracht (afgezien natuurlijk van het feit dat hij zelf wel weet of
de dienstverlening naar behoren is verricht).

Meestal wordt van de dienstverlener geen verslag verlangd. Dit gebeurt volgens
slechts 13 % van de respondenten. Een wat hoger percentage van de responden-
ten (23 %) acht dit wel wenselijk. Vooral veel advocaten (48 %) zijn deze me-
ning toegedaan.
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5 Niet naar behoren verrichte dienstverleningen

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op dienstverleningen die niet naar be-
horen zijn verricht, dienstverleningen die zijn stilgelegd en eventuele moeilijk-
heden die zijn ondervonden bij langere dienstverleningen (meer dan 150 uur).

In de enquête is gevraagd wat verstaan wordt onder `niet naar behoren ver-
richt'. In tabel 9 is te zien wanneer een dienstverlening niet naar behoren is
verr icht. Aangegeven is door hoeveel respondenten de verschillende mogelijk-
heden zijn genoemd.

' Afwezigheid (gedeeltelijk) wordt het meest veelvuldig naar voren gebracht
als reden voor het niet naar behoren verrichten van een dienstverlening. Hoe de
dienstverlener zijn werk verricht of zich gedraagt op de projectplaats, wordt
door ongeveer de helft van de respondenten genoemd als mogelijke reden voor
het niet naar behoren verrichten van de dienstverlening.

Een dienstverlening wordt stilgelegd wanneer de dienstverlening niet naar be-
horen is verricht (volgens 73 % van de respondenten), in het geval dat de dienst-
verlener in verzekering wordt gesteld of in voorlopige hechtenis wordt genomen
(57 %), bij tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf (35 %), of bij recidive (22 %).

Volgens de meeste respondenten hebben langere dienstverleningen niet tot pro-
blemen geleid. 28 % heeft wel gewezen op problemen. Deze groep bestaat voor-
al uit coordinatoren; 15 van de 18 coordinatoren hebben gewezen op een of
meer problemen. In tabel 10 zijn de problemen opgesomd.

Tabel 9: Door respondenten genoemde redenen voor niet naar behoren verrichte dienst-
verleningen; in % (n=155)

opgelegde uren niet volledig uitgevoerd 93,5
dienstverlener is niet verschenen op projectplaats 91,6
dienstverlener komt, onregelmatig op projectplaats 74,2
werkzaamheden zijn niet goed verricht 55,5
dienstverlener toont te weinig inzet 48,4
dienstverlener is afspraken niet nagekomen 5,8
dienstverlener heeft zich misdragen 3,2
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Tabel 10: Door respondenten genoemde problemen in verband met langere dienstver-
leningen; in % (n=43)

grotere kans op mislukken 72,1
legt te zware druk op de dienstverlening 32,6
tekort aan projectplaatsen 18,6
projectplaatsen maken bezwaar 16,3
begeleidingsproblemen 3,2

Uit de door de respondenten gegeven toelichtingen blijkt dat men problemen
heeft ondervonden bij het zoeken van geschikte en voldoende projectplaatsen,
met name wanneer het ging om projecten waar alleen 's avonds en in het week-
end kon worden gewerkt.

Volgens niet meer dan 3 % van alle respondenten hebben problemen als
gevolg van dienstverleningen van meer dan 150 uur geleid tot het niet meer
opleggen van langere dienstverleningen.

Uit het voorgaande zou kunnen worden opgemaakt dat het opleggen van
dienstverleningen van meer dan 150 uur niet in noemenswaardige mate tot
problemen heeft geleid. Daarbij dient in ogenschouw te worden genomen dat
betrekkelijk weinig lange dienstverleningen worden opgelegd; het zou gaan om
ongeveer 11 % van alle dienstverleningen.
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6 Knelpunten

In dit hoofdstuk komen enkele met naam en toenaam in de enquête genoemde
knelpunten aan de orde alsmede knelpunten die door de respondenten in een
toelichting zijn vermeld.

Problemen met uitkeringsinstanties (met name gemeentelijke sociale diensten)
lijken zich op het eerste gezicht nauwelijks te hebben voorgedaan. Nog geen
10 % van de respondenten maakt hiervan melding. Van de coordinatoren noemt
echter ruim 60% zulke problemen. Volgens de helft van deze coordinatoren
herhalen deze problemen zich. Problemen zijn gewoonlijk het gevolg van het
niet op de hoogte zijn van geldende afspraken omtrent dienstverlening aan de
kant van uitkerende instanties, of zijn het gevolg van bezwaren die worden
gemaakt tegen het overeengekomen aantal (overdag) te werken uren.

Volgens 19 % van de respondenten heeft de wettelijke regeling van de dienst-
verlening geleid tot een structurele werkverzwaring. De coordinatoren wijken
hiervan in zoverre af, dat van 50% bevestigend geantwoord op de vraag naar
structurele werkverzwaring. Als voornaamste redenen noemen zij: toename van
het aantal zaken, meer `moeilijk plaatsbaren', langere begeleiding als gevolg
van langere dienstverleningen en problemen in verband met aanvangstermijnen.

Door een aantal rechters en officieren van justitie is gewezen op het feit dat
`open' dienstverleningsvoorstellen niet meer mogelijk zijn. Zittingen moeten
daardoor soms worden aangehouden, hetgeen meer werktijd vergt.

Ruim 23 % van de respondenten heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt nog
andere knelpunten te noemen. We geven een overzicht voor de afzonderlijke
respondentgroepen.

Door advocaten is gewezen op de volgende zaken:
- rechtsongelijkheid ten aanzien van buitenlandse verdachten zonder woon-

plaats in Nederland; zij komen niet voor dienstverlening in aanmerking;
- de feitelijke uitvoering is (nog) niet in overeenstemming met de wet, hetgeen

heeft geleid tot onduidelijkheid in de praktijk;
-het gevaar dat dienstverlening te snel wordt opgelegd; deze is nog altijd

gekoppeld aan de zwaarste straf die het WvSv kent; de raadsman moet in
eerste instantie voorkomen dat dienstverlening wordt opgelegd.
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Coordinatoren hebben de volgende punten naar voren gebracht:
- de toepassing van leerprojecten als alternatieve sanctie wordt door deze wet

geblokkeerd;
- de eis om met een schriftelijk aanbod te komen, welke niet altijd wordt

gehonoreerd met feitelijke oplegging;
- projectplaatsen worden overbelast;
- onbekendheid met de wet bij advocaten.

Een aantal officieren van justitie heeft melding gemaakt van de volgende knel-
punten:
- de verplichting om de aard van de werkzaamheden in het vonnis op te

nemen; dit leidt tot nodeloze vertraging, er zijn vaker twee zittingen nodig;
- de wettelijke regeling is te ingewikkeld;
- het maximum van 240 uur is te laag in geval van een lang voorarrest (bij

aftrek zouden geen uren meer overblijven);
- combinaties met andere straffen zijn niet eenvoudig te formuleren;
- problemen bij het toepassen van dienstverlening bij zwaardere zaken; soms

ziet men bij forse delicten de straf bij behandeling in tweede instantie (hoger
beroep) zodanig teruggaan, dat dienstverlening alsnog mogelijk wordt.

De rechters tenslotte noemden de volgende punten:
- onwetendheid bij alle betrokkenen;
- dienstverlening kan slechts opgelegd worden na bereidverklaringdoor reclas-

sering; dit leidt tot aanhoudingen van de zitting;
- veel aanhoudingen hebben het apparaat nagenoeg stil gelegd; door `blanco'

dienstverleningen te accepteren is daar een eind aan gemaakt (het ingaan op
gemotiveerd verzoek ter zitting en het zogenoemde open aanbod van de re-
classering is thans, merkwaardigerwijs, in strijd met de wet);

- de termijn waarbinnen de dienstverlening moet worden verricht is te weinig
flexibel;

- als dienstverlening een goede reactie lijkt, ontstaat de neiging dan maar een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf te overwegen en dienstverlening op te
leggen; dat is een onjuiste, oneigenlijke redenering;

- de wettelijke beperking van combinatiemogelijkheden van hoofdstraffen.
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7 Opvattingen over dienstverlening

De enquête is afgesloten met een aantal stellingen, waarover de respondenten
zich konden uitspreken in termen van eens of oneens. Teneinde te voorkomen
dat de respondenten zich al te `zwart-wit' in de zin van alleen maar `eens' of
`oneens' zouden moeten uitspreken, is bij iedere stelling een schaal gevoegd
lopend van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor `oneens' en 5 voor `eens'. Door een
van de cijfers te omcirkelen hadden de respondenten de mogelijkheid een enigs-
zins genuanceerd oordeel te geven over de desbetreffende stellingen.

In het navolgende worden de uitspraken over de verschillende stellingen
gepresenteerd in de vorm van `gemiddelde scores'. Hoe dichter deze score de
5 benadert, des te meer stemt men in met de desbetreffende stelling. Nadert de
gemiddelde score de 1, dan is men het duidelijk oneens. Een score rond de 3
zou kunnen worden opgevat als weinig uitgesproken, of als neutraal.

7.1 Karakter van de dienstverlening

De verschillende respondentgroepen blijken het in verregaande mate met elkaar
eens te zijn als het gaat om de typering van het karakter van de dienstverlening.
De dienstverlening wordt bovenal gezien als straf (gemiddelde score 4,3):

1 2 3 4 5
1 1 y

De dienstverlening wordt nauwelijks als een gunst beschouwd (gemiddelde
score 2,2):

1 2 3 4 5
1 y 1

Over de dienstverlening als opvoedkundige maatregel zijn de respondenten
minder uitgesproken, getuige de score van 3,3:

1 2 3 4 5
1 1 y

21



Niet veel anders ligt het ten aanzien van de dienstverlening als genoegdoening
aan de maatschappij, zij het dat het oordeel nog wat meer de richting van
`eens' opgaat: 3,5:

1 2 3 4 5

7.2 Positie van dienstverlening

Een tweetal stellingen vraagt de respondenten zich uit te spreken over het al
dan niet laten prevaleren van de dienstverlening boven de onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf. De eerste stelling luidt als volgt:

Bij een gevangenisstraf van drie maanden of minder: dienstverlening, tenzij

Advocaten en vooral coordinatoren zijn het hiermee eens (scores respectievelijk
4,2 en 4,4). Vrij vertaald komt dat er op neer dat zij vinden dat bij een even-
tuele gevangenisstraf van drie maanden of minder eerst dienstverlening dient te
worden overwogen en toegepast. Officieren van justitie en rechters zijn hierin
iets terughoudender (scores respectievelijk 3,3 en 3,2). De gemiddelde score
komt uit op 3,7:

1 2 3 4 5

De tweede stelling betreft het tegenovergestelde van de vorige:
Bij een gevangenisstraf van drie maanden of meer: geen dienstverlening,
tenzij ...

Advocaten zijn het met deze stelling duidelijk niet eens (score 1,7). Met andere
woorden, zij menen dat de dienstverlening zeer wel (ook) in de plaats kan
komen van de langere vrijheidsstraf. Coordinatoren, rechters en officieren van
justitie zijn wat gematigder, zonder het overigens eens te zijn met de stelling
(scores respectievelijk 2,3, 2,4 en 2,9). De gemiddelde score voor alle respon-
denten tezamen bedraagt 2,4:

1 2 3 4 5
9

Dat de dienstverlening daarmee ook gelijkwaardig zou zijn aan de langere vrij-
heidsstraf is echter niet gezegd. De uitspraken over de volgende stelling kunnen
als zodanig worden opgevat:

Het uitgangspunt dat 240 uur dienstverlening gelijkwaardig is aan 6
maanden gevangenisstraf is misplaatst.
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Deze. stelling wordt onderschreven noch afgewezen (gemiddelde score 3;3):

1 2 3 4 5
y

Over het nut van omrekeningstabellen is men overigens weinig uitgesproken.
Dat blijkt uit de gemiddelde score van 2,9 op de volgende stelling:

Het hanteren van omrekeningstabellen is zinloos, omdat de karakters van de
sancties dienstverlening en vrijheidsstraf te zeer van elkaar verschillen.

1 2 3 4 5
y I

Iets van omrekeningstabellen zien we terug in de volgende stelling:
Het is onjuist dat bij een mislukte dienstverlening het aantal 'naar behoren
verrichte' uren wordt afgetrokken van de uiteindelijk op te leggen onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf.

Echt een uitgesproken mening over deze stelling lijken de respondenten niet te
hebben (gemiddelde score 2,5), maar men neigt ertoe de stelling niet te onder-
schrijven:

1 2 3 4 5

De koppeling van de dienstverlening aan de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is
niet voor iedereen een vanzelfsprekende zaak. Aan de respondenten is de vol-
gende stelling voorgelegd.

Dienstverlening is ten onrechte gekoppeld aan onvoorwaardelijke vrijheids-
straf en dient als geheel zelfstandige straf/sanctie gezien te worden.

Advocaten (3,6) en rechters (3,5) blijken het enigermate eens te zijn met deze
stelling. Officieren van justitie blijken hier een fractie neutraler tegenover te
staan (3,2). De coordinatoren daarentegen zijn het duidelijk niet eens met deze
stelling (1,9). Voor hen ontleent de dienstverlening zijn status aan de vrijheids-
straf; de dienstverlening kan niet los gezien worden van de vrijheidsstraf. De
gemiddelde score voor alle respondenten komt uit op 3,3:

1 2 3 4 5
a
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7.3 Persoon van de dienstverlener

Een aantal stellingen kan in verband worden gebracht met de persoon van de
dienstverlener. Dat geldt zeker voor de volgende stelling:

Het opleggen van dienstverlening bij moeilijk plaatsbaren is alleen mogelijk
als er voldoende relevante voorlichtingsrapportage over hen wordt gegeven.

De vier respondentgroepen neigen ertoe het hiermee eens te zijn, zonder dat dit
overigens tot uitdrukking komt in een `hoge' score: 3,5-

1 2 3 4 5
L 1

Vanwege het bijzondere karakter van deze vorm van alternatieve sanctie zouden
ook de stellingen die gaan over leerprojecten (in sterke mate gericht op gedrags-
verandering), in deze paragraaf besproken kunnen worden.

Sommige respondentgroepen zien zeker mogelijkheden voor leerprojecten,
gezien de gemiddelde score van 3,9 op de volgende stelling:

Evenals bij minderjarigen zouden leerprojecten bij meerderjarigen ruimer
moeten worden toegepast.

1 2 3 4 5
I t y

Het zijn vooral de coordinatoren (score 4,7) en de advocaten (score 4,4) die
hier veel in zien. Rechters (3,7) en officieren van justitie (3,3) zijn wat terug-
houdender.

Of leerprojecten op soortgelijke wijze als de dienstverlening geregeld zouden
moeten worden, staat niet voor iedereen vast. De gemiddelde scores op de vol-
gende stelling, die overigens minder samenhang vertoont met de persoon van
de dienstverlener dan de voorgaande stellingen, maken dat duidelijk.

Leerprojecten voor meerderjarigen zouden op soortgelijke wijze als dienst-
verlening bij de wet geregeld moeten worden.

De meningen zijn nogal verdeeld. Coordinatoren stemmen hiermee zonder meer
in (score 4,7). Dat geldt in iets geringere mate ook voor de advocaten (score
3,9). De rechters lijken dit in het midden te willen laten (score 3,3). De offi-
cieren van justitie staan hier wat gereserveerder tegenover (score 2,6). De ge-

,.middelde score voor de respondentgroep als geheel is 3,4:

1 2 3 4 5
I 1
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Alhoewel rechters en officieren niet zonder meer afwijzend staan tegenover
leerprojecten, achten zij wellicht een wettelijke regeling minder op zijn plaats
en/of zien zij meer in toepassing van leerprojecten als bijzondere voorwaarde
bij een voorwaardelijke veroordeling.

De laatste stelling die rechtstreeks in verband gebracht kan worden met de per-
soon van de dienstverlener is de volgende:

Ontkennende verdachten moeten geen dienstverlening opgelegd krijgen,
omdat instemming met dienstverlening (art. 22d, lid 4) een schuldbekentenis
veronderstelt.

De gemiddelde score bij deze stelling bedraagt 2,8:

1 2 3 4 5
1 1 y 1 I 1

Advocaten (score 2,2) en coordinatoren (score 2,4) lijken het minder eens te
zijn met deze stelling. Rechters (score 3,1) en officieren van justitie (score 3,3)
staan min of meer neutraal tegenover deze stelling. De afwijzende houding van
advocaten en coordinatoren moet wellicht worden uitgelegd als vrees voor toe-
passing van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in plaats van dienstverleningen
bij ontkennende verdachten en niet zozeer als een uitspraak over de veronder-
stelde schuldbekentenis?

7.4 Organisatorische kwesties

De meeste stellingen houden verband met de organisatie van dienstverlening.
Over het algemeen is men het oneens met de volgende stelling (gemiddelde
score 2,4):

De wet dienstverlening eist terecht date het aanbod in ieder geval de aard
van de te verwachten werkzaamheden dient te vermelden (art. 22d, lid 2c).

1 2 3 4 5
L 1 I 1 I

De coordinatoren zijn het wel zeer oneens met deze stelling (score 1,7). Wel-
licht worden zij nog, het sterkst geconfronteerd met de consequenties van dit
voorschrift, of zien zij zich beperkt in hun vrijheid om met de dienstverlener
een geaccepteerd `open' aanbod verder uit te werken.

2 Deze stelling is voor tweeërlei uitleg vatbaar en leent zich daarom eigenlijk niet goed
voor een bepaalde uitleg.
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Van een enigszins andere orde is de stelling die aandacht vraagt voor het rech-
tersmodel:

Het is een beperking dat de wet alleen het zogenoemde rechtersmodel kent,-
dit heeft tot gevolg dat er niet meer snel door middel van dienstverlening op
delicten gereageerd kan worden (`lik op stuk ).

De gemiddelde score voor de groep als geheel is 2,5:

1 2 3 4 5
y

De rechters (score 1,8) zijn het duidelijk niet eens met deze stelling. Dat geldt
in zekere zin, zij het minder uitgesproken, ook voor advocaten (score 2,4) en
coordinatoren (score 2,4). Alleen de officieren van justitie (score 3,3) zijn ge-
neigd deze stelling nog enigszins te ondersteunen. Wellicht zien sommige offi-
cieren van justitie het wegvallen van het officiersmodel inderdaad als een gemis.

Volgens de respondenten zou het creëren van projectplaatsen niet (bij uitstek)
een taak voor de overheid zijn. Een gemiddelde score van 2,3 op de volgende
stelling illustreert dat:

Projectplaatsen dienen door de overheid te worden gecreëerd in plaats van
een beroep te doen op het aanbod uit de samenleving.

1 2 3 4 5
y

Het zoeken naar projectplaatsen lijkt al evenmin te leiden tot concurrentie
tussen allerlei bij deze activiteit betrokken instanties:

Het zoeken van projectplaatsen heeft tot gevolg dat er concurrentie ontstaat
tussen de verschillende projectwervers (Halt, Bureau alternatieve sancties
minderjarigen, reclassering, Bureau alternatieve sancties meerderjarigen,
Leger des Heifis, CAD).

De gemiddelde score bij deze stelling bedraagt 2,5:

1 2 3 4 5
y

De score van de coordinatoren (2,7), die het meest zouden merken van een
dergelijke concurrentie, wijkt nauwelijks af van die van de andere respondent-
groepen.

Enig verschil lijkt er te bestaan tussen verschillende respondentgroepen over de
invloed van de wettelijke regeling op de relatie tussen betrokkenen:
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De wet dienstverlening heeft een positieve invloed op de relatie tussen de
betrokkenen (advocaat, coordinator, officier van justitie, (politie)rechter),
waardoor onderhandelingen en afspraken beter verlopen dan voorheen.

Rechters (score 2,5) en officieren van justitie (score 2,4) lijken geneigd deze
stelling niet te onderschrijven. Mogelijkerwijs zijn zij van mening dat de zaken
niet beter verlopen dan voorheen. Advocaten (score 3,0) en coordinatoren
(score 3,3) zijn minder uitgesproken. De algemene score is 2,7:

1 2 3 4 5
1 i 1 1

Alhoewel er in de mate van duidelijkheid nog wel enig verschil te zien is, zijn
de respondenten het met de volgende stelling duidelijk niet eens:

De wet dienstverlening vraagt een nauwe samenwerking tussen alle betrokke-
nen (cotrdinatie-/stuurgroepen); deze nauwe samenwerking heeft tot gevolg
dat partijen hun eigen verantwoordelijkheid uit het oog dreigen te verliezen.

Misschien dat men het nog wel eens is met het eerste deel van de stelling
(nauwe samenwerking), maar dat men de eigen verantwoordelijkheid uit het
oog zou verliezen, wordt zonder meer afgewezen (gemiddelde score 1,8):

1 2 3 4 5

De laatste stelling in de vragenlijst is er een van meer algemene aard:
De wettelijke regeling belemmert meer een goede toepassing van de dienst-
verlening dan dat deze hieraan een passende structuur biedt.

Eens is men het zeker niet met deze stelling, maar van harte oneens is men het
nu ook weer niet (gemiddelde score 2,6). Kennelijk wordt de wettelijke rege-
ling niet in alle opzichten als ideaal beschouwd:

1 2 3 4
1 i 1 k
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8 Slotbeschouwing

In de voorgaande hoofdstukken is een aantal aspecten betreffende de toepassing
van dienstverlening besproken. Thans moet de vraag worden gesteld in hoeverre
er sprake is van bepaalde knelpunten en ook de vraag in hoeverre eventuele
knelpunten gerelateerd zijn aan de wettelijke regeling zoals die sedert 1 decem-
ber 1989 van kracht is.

Dat de wettelijke regeling geleid heeft tot grote knelpunten die de toepassing
van dienstverlening ernstig heeft belemmerd, lijkt niet aannemelijk. Dat blijkt
ook wel uit de gematigde opstelling ten aanzien van de stelling als zou de wet-
telijke regeling een goede toepassing van de dienstverlening meer belemmeren
dan er een passende structuur voor bieden (zie vorige paragraaf). Dat betekent
overigens niet dat zich geen problemen zouden voordoen. Gewezen kan worden
op een aantal knelpunten die direct verband houden met de wettelijke regeling.
Problemen worden ondervonden als gevolg van:
1. de verplichting in het dienstverleningsaanbod de aard van de te verrichten

werkzaamheden te vermelden;
2. de mogelijkheid dienstverleningen van meer dan 150 uur op te leggen;
3. het stellen van aanvangstermijnen;
4. de verdwijning van het twee-zittingenmodel.

Het belangrijkste probleem betreft ongetwijfeld het voorschrift de aard van de
te verrichten werkzaamheden te vermelden in het vonnis en daarmee ook in het
dienstverleningsaanbod. Het negatieve oordeel ten aanzien van de stelling hier-
omtrent illustreert dat. De feitelijke omvang van dit knelpunt is niet goed kwan-
titatief uit te drukken. Voor de drie andere knelpunten geldt hetzelfde, maar
aangenomen mag worden dat in de praktijk weinig problemen zijn ondervonden
in de zin dat de toepassing van dienstverlening werkelijk is belemmerd. (Zo is
het aantal langere dienstverleningen dat wordt toegepast gering.) Het lijkt meer
een kwestie van 'creatief' pereren, zoals diverse respondenten dat hebben
genoemd. Dit houdt in dat in de praktijk regelmatig twee zittingen worden aan-
gehouden en derhalve toch met het twee-zittingenmodel wordt gewerkt. Ook
worden vaak `open' aanbiedingen geaccepteerd. De verdere, concrete uitwer-
king van een dienstverleningsvoorstel wordt overgelaten aan de coordinatoren.

Een knelpunt wordt gevormd door problemen met uitkerende instanties.
Weliswaar wordt dit knelpunt niet door veel respondenten onderkend, maar het
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feit dat relatief veel coordinatoren hiervan melding maken geeft te denken.
Meer dan de andere respondentgroepen worden zij met dergelijke problemen
geconfronteerd.

Een ander knelpunt bij de toepassing van dienstverlening heeft betrekking op
de `moeilijk plaatsbaren'. Vooral drugverslaafden en verslaafden aan alcohol
kunnen voor problemen zorgen als zij ergens als dienstverlener geplaatst moe-
ten worden. Een aparte categorie wordt gevormd door lichamelijk gehandicap-
ten. Ook zij zijn niet altijd gemakkelijk onder te brengen op een projectplaats.
Het gaat hier om een probleem dat, net als dat met betrekking tot uitkerende
instanties, niet rechtstreeks samenhangt met de wettelijke regeling van dienst-
verlening. Dat geldt ook voor problemen als gevolg van het feit dat een ver-
dachte op de zitting niet op de hoogte blijkt te zijn van de mogelijkheid van
dienstverlening. Maar anders dan bij de `moeilijk plaatsbaren' wordt aan dit
probleem vaak tegemoet gekomen door de zitting aan te houden om zo de ver-
dachte in de gelegenheid te stellen een voorstel uit te werken. .

Van een geheel andere aard zijn problemen die samenhangen met verschillen
tussen arrondissementen inzake de maatstaven die gehanteerd worden bij de
toepassing van dienstverlening. Dit betreft de positie van de dienstverlening.
De verhouding van dienstverlening ten opzichte van de onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf is niet overal dezelfde en is ook niet in alle arrondissementen min of
meer formeel vastgelegd in omrekeningstabellen. Bovendien lijken niet alle
personen en instanties binnen één en hetzelfde arrondissement hierover dezelfde
opvattingen te hebben. De stelling dat de dienstverlening het karakter heeft van
een `gunst' wordt vrij algemeen afgewezen, maar gezien de overwegingen die
door sommige respondenten zijn genoemd om dienstverlening niet toe te passen
is dat misschien in de praktijk soms toch wel het geval. Ook deze kwesties
hangen niet direct samen met de wettelijke regeling zoals die sedert 1 december
1989 van kracht is, maar vormen niettemin een reëel probleem.

Hoe de maatstaven er in werkelijkheid uitzien en hoe strikt zij worden ge-
hanteerd en in het verlengde daarvan de vraag in hoeverre de dienstverlening
een reële bijdrage levert aan het terugdringen van de korte onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf, is op grond van deze enquête niet vast te stellen. Daarvoor is een
meer uitvoerig veldonderzoek nodig. Dat geldt overigens ook voor andere knel-
punten en problemen: alleen een onderzoek, dat uitgaat van empirische gege-
vens, dat de toepassingspraktijk met betrekking tot dienstverlening in kaart
brengt, is in staat een juist beeld te schetsen van mogelijke knelpunten bij de
toepassing van dienstverlening.
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Bijlage: Enquête Wet Straf van Onbetaalde Arbeid
(dienstverlening)

NB: tenzij anders vermeld steeds een antwoordmogelijkheid aankruisen!

Arrondissement

Wilt u het voor u van toepassing zijnde arrondissement aankruisen?

q Alkmaar q 's-Gravenhage q Roermond
q Almelo q Groningen q Rotterdam
q Amsterdam q Haarlem q Utrecht
q Arnhem q 's-Hertogenbosch q Zutphen
q Assen q Leeuwarden q Zwolle
q Breda q Maastricht
q Dordrecht q Middelburg

Functie

Wat is uw functie?

q advocaat
q coordinator dienstverlening
q officier van justitie
q (politie)rechter

Betrokkenheid

Hoeveel keer bent u betrokken geweest bij de toepassing van dienstverlening
sinds de invoering van de wet op 1 december 1989?

q 1-5 keer
q 6-10 keer
q 11 keer of meer
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NB: alle hieronder gestelde vragen hebben uitsluitend betrekking op strafzaken
die behandeld worden volgens de op 1 december 1989 in werking getreden
wet op de onbetaalde arbeid (dienstverlening).

la. Is het in uw arrondissement voorgekomen, dat in de periode van 1 decem-
ber 1989 tot heden, tijdens een strafzitting, hiervoor in aanmerking ko-
mende verdachten niet op de hoogte waren van de dienstverleningsmoge-
lijkheid?

q ja, incidenteel (1-3 keer)
q ja, regelmatig (4-6 keer)
q ja, vaker (7 keer of meer)
q nee-, vraag 3
q niet bekend

lb. Zo ja, wat was hiervan de oorzaak?

q verdachte had geen contact met reclassering
q verdachte had geen contact met advocaat
q anders, ni.: .............................. (zelf invullen)

2. In het geval dat de in principe hiervoor in aanmerking komende verdach-
ten niet op de hoogte waren van deze mogelijkheid, werd het dienstverle-
ningsaanbod dan tijdens de zitting `uitgelokt'?

O ja, altijd
q ja, soms
q nee
q niet bekend

3a. Wordt in uw arrondissement gewerkt met het zogenaamde twee-zittingen-
model (aanhouding na zitting)?

q ja, altijd
q ja, soms
q nee -> vraag 4
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3b. Hecht u waarde aan dit model?
(U mag meerdere mogelijkheden aankruisen.)

q nee
q ja,als de verdachte tijdens de zitting voor het eerst met de mogelijk-

heid van dienstverlening wordt geconfronteerd
q ja, als er twijfel bestaat over het volbrengen van de dienstverlening

door de verdachte
q ja, als .............................. (zelf invullen)
q geen mening

4. Spelen er in uw arrondissement sinds 1 december 1989 overwegingen, die
ertoe kunnen leiden dat er geen dienstverlening wordt opgelegd?
(U mag meerdere mogelijkheden aankruisen.)

q nee
q ja, dienstverlening wordt niet toegepast als de verdachte al eerder

dienstverlening heeft gedaan
q ja, dienstverlening wordt niet toegepast als de verdachte een recidivist

is
q ja, dienstverlening wordt niet toegepast bij vermogensdelicten
q ja, dienstverlening wordt niet toegepast bij zedendelicten
q ja, dienstverlening wordt niet toegepast bij geweldsdelicten
q ja, dienstverlening wordt niet toegepast bij delicten als: ................

(zelf invullen)
q ja, dienstverlening wordt niet toegepast bij `moeilijk plaatsbaren'
q ja, dienstverlening wordt niet toegepast bij ontkennende verdachten
q ja, dienstverlening wordt niet toegepast bij verstek
q ja, dienstverlening wordt niet toegepast bij vermoede ongemotiveerd-

heid van verdachte
q ja, dienstverlening wordt niet toegepast bij : ..............................

(zelf invullen)

Eventuele toelichting: ........................................

5. Is in uw arrondissement sinds 1 december 1989 het `werkloos-zijn' van de
verdachte van invloed op het aantal uren dienstverlening?

q ja, een werkloze krijgt meer uren opgelegd
q nee, er wordt geen onderscheid gemaakt
q niet bekend
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6. Hoe wordt in uw arrondissement omgegaan met art. 22c, lid 2 ('aanbod
dient in ieder geval de aard van de te verrichten werkzaamheden te ver-
melden')?

q er wordt volstaan met verwijzing naar een goedgekeurde lijst van
projecten

q er wordt volstaan met verwijzing naar de aard van de dienstverlening
in termen van onderhoud, administratie, verzorging e.d.

q er wordt volstaan met verwijzing naar zowel een goedgekeurde lijst
van projecten als naar de aard van de dienstverlening

q anders, nl.: . ......................... .... (zelf invullen)

7a. Worden er in uw arrondissement sinds 1 december 1989 standaard omre-
keningstabellen gehanteerd bij:

Aftrek preventieve hechtenis t.o.v. oplegging dienstverlening
(Graag het aantal uren dienstverlening invullen en eventueel toelichten.)

q ja -> 1 dag voorarrest = ... uur dienstverlening
1 week voorarrest = ... uur dienstverlening
2 weken voorarrest = ... uur dienstverlening
1 maand voorarrest = ... uur dienstverlening

q niet bekend
q nee (graag toelichten)

Eventuele toelichting: ........................................

7b. Toepassing dienstverlening in plaats van onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
(art. 22b) (Graag aantal uren dienstverlening invullen.)

q ja -> 1 week onv. vrijh.straf = ... uur dienstverlening
2 weken onv. vrijh.straf = ... uur dienstverlening
3 weken onv. vrijh.straf = ... uur dienstverlening
4 weken onv. vrijh.straf = ... uur dienstverlening
6 weken onv. vrijh.straf = ... uur dienstverlening
2 maanden onv. vrijh.straf = ... uur dienstverlening
3 maanden onv. vrijh.straf = ... uur dienstverlening
4 maanden onv. vrijh.straf ... uur dienstverlening
5 maanden onv. vrijh.straf = ... uur dienstverlening
6 maanden onv. vrijh.straf = ... uur dienstverlening

q niet bekend
q nee (graag toelichten)

Eventuele toelichting: ........................................
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7c. Omzetting van 'niet naar behoren verrichtte' dienstverlening in onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf (art. 22f = art. 22g)
(Graag nog te verrichten aantal uren dienstverlening en dagen/weken/
maanden onvoorwaardelijke vrijheidsstraf invullen.)

q ja ... uur dienstverlening = ... dagen vrijheidsstraf
... uur dienstverlening = ... weken vrijheidsstraf
... uur dienstverlening = ... weken vrijheidsstraf
... uur dienstverlening = ... maanden vrijheidsstraf
... uur dienstverlening = ... maanden vrijheidsstraf

q niet bekend
q nee (graag toelichten)

Eventuele toelichting: ........................................

8a. Heeft de toepassing van langere dienstverleningen (meer dan 150 uur) in
uw arrondissement tot problemen geleid?
(U kunt meerdere antwoordmogelijkheden aankruisen.)

q ja, begeleidingsproblemen
q ja, er ontstond een tekort aan projectplaatsen voor kortere dienstver-

leningen
q ja, dit blijkt een grotere kans op mislukking te geven
q ja, projectplaatsen maken hiertegen bezwaar
q ja, dit legt een te zware druk op de dienstverlening
q ja, anders, nl.: .............................. (zelf invullen)
q nee (graag toelichten) (daarna -> vraag 9)

Eventuele toelichting: ........................................

8b. Hebben bovengenoemde problemen geleid tot het niet meer opleggen van
dienstverleningen van langer dan 150 uur?

q ja
q nee

9. Wordt in uw arrondissement dienstverlening gecombineerd met andere
hoofdstraffen? (U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.)

q nee
q ja, in combinatie met een voorwaardelijke vrijheidsstraf
q ja, in combinatie met een voorwaardelijke vrijheidsstraf en een on-

voorwaardelijke geldboete
q ja, in combinatie met een voorwaardelijke èn een onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf
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10a. Binnen welke termijn dient in uw arrondissement met dienstverlening te
zijn aangevangen (art. 22d, lid b)?

q geen aanvangstermijn
q 1 maand
q 2 maanden
q 3 maanden
q 4 maanden
q anders, nl.: .............................. (zelf invullen)

10b. Acht u bovenbedoelde aanvangstermijn relevant?

q ja
q nee

10c. Heeft bovengenoemde termijnstelling tot problemen geleid?

q ja, deze termijn blijkt te kort om een dienstverlening te regelen
q ja, anders nl.: .. ............................ (zelf invullen)
q niet bekend
q nee (graag toelichten)

Eventuele toelichting: ............................... 1 .........

1 la. Heeft u in uw arrondissement te maken gehad met `moeilijk plaatsbare'
dienstverleners?

q ja
q nee (graag toelichten (daarna -> vraag 12)

Eventuele toelichting: ........................................

11b. Kunt u aangeven wat een bovenbedoelde dienstverlener moeilijk plaatsbaar
maakt?

Toelichting: ..................................................
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12. Welk model wordt in uw arrondissement gehanteerd t.a.v. dienstverle-
ningscontracten?

q dienstverleningscontractenworden opgestuurd naar de officier van jus-
titie, wiens goedkeuring nodig is alvorens men met dienstverlening
mag beginnen

q dienstverleningscontractenworden opgestuurd naar de officier van jus-
titie; deze meldt zich alleen als hij niet accoord gaat met het contract

q het dienstverleningscontract is bij voorbaat goedgekeurd (opsturen is
niet nodig)

13a. Hebben. zich sinds 1 december 1989 in uw arrondissement problemen
voorgedaan m.b.t. de uitkering van dienstverleners?

q nee -> vraag 14
q ja, problemen zijn opgelost
q ja, problemen herhalen zich
q niet bekend -> vraag 14

13b. Kunt u bovengenoemde problemen toelichten?

Toelichting: ..................................................

13c. Welke instanties waren betrokken bij bovengenoemde problematiek?
(U kunt meerdere antwoordmogelijkheden aankruisen.)

q gemeentelijke sociale dienst
q bedrijfsvereniging afdeling NWW
q bedrijfsvereninging afdeling AAW/WAO
q anders, nl.: .............................. (zelf invullen)

14. Wat verstaat u onder `niet naar behoren verrichten' van dienstverlening
(art. 22f + art. 22g)?
(U kunt meerdere antwoordmogelijkheden aankruisen.)

q de dienstverlener is niet op de projectplaats verschenen
q de dienstverlener heeft de opgelegde uren dienstverlening niet volledig

uitgevoerd
q de dienstverlener toonde te weinig inzet
q de dienstverlener komt onregelmatig op de projectplaats
q de dienstverlener heeft werkzaamheden niet goed verricht
q anders, nl.: .............................. (zelf invullen)
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15. Wanneer wordt in uw arrondissement een dienstverlening stil gelegd?
(U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.)

q bij recidive
q bij tenuitvoerlegging van en vrijheidsstraf
q in geval van inverzekeringstelling/voorlopigehechtenis
q `niet naar behoren verrichten' van de dienstverlening (zoals bedoeld in

vraag 14)
q anders, nl . ............................... (zelf invullen)

16. Wordt de dienstverlener in uw arrondissement op de hoogte gebracht van
het feit, dat hij zijn dienstverlening naar behoren heeft verricht?

q ja, door officier van justitie
q ja, door de coordinator dienstverlening
q ja, door de advocaat
q ja, door: .............................. (zelf invullen)
q nee
q niet bekend

17. Wordt in uw arrondissement sinds 1 december 1989 van de dienstverlener
een verslag verlangd?

q ja
q nee

18. Acht u het schrijven van een verslag door de dienstverlener gewenst?

q ja
q nee
q geen mening

19. Heeft de wettelijke regeling van de dienstverlening geleid tot een structu-
rele werkverzwaring in uw praktijk?

q ja
q nee

Eventuele toelichting:...... ...................................
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20. Heeft de invoering van bedoelde wet in uw arrondissement/praktijk nog
tot andere knelpunten geleid?

q nee
q ja, nl.: .............................. (zelf invullen)

Tot slot van deze enquête verzoeken wij uw oordeel te geven over de volgende
stellingen. U kunt doormiddel van het omcirkelen van een cijfer aangeven in
hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen.

1. Dienstverlening moet vooral gezien worden als:
straf oneens 1
gunst oneens 1
`opvoedkundige' maatregel oneens 1
genoegdoening aan de maatschappij oneens 1

2. Bij een gevangenisstraf van 3 maanden of minder:
dienstverlening, tenzij ... oneens 1

2 3 4 5 eens
2 3 4 5 eens
2 3 4 5 eens
2 3 4 5 eens

2 3 4 5 eens

2 3 4 5 eens

3. De wet dienstverlening eist terecht dat het aanbod in ieder geval de aard
van de te verwachten werkzaamheden dient te vermelden (art. 22d, lid 2c).

oneens 1 2 3 4 5 eens

4. Ontkennende verdachten moeten geen. dienstverlening opgelegd krijgen,
omdat instemming met dienstverlening (art. 22d, lid 4) een schuldbeken-
tenis veronderstelt. oneens 1 2 3 4 5 eens

5. Het uitgangspunt dat 240 uur dienstverlening gelijkwaardig is, aan 6 maan-
den gevangenisstraf is misplaatst. oneens 1 2 3 4 5 eens

6. Het hanteren van omrekeningstabellen is zinloos, omdat de karakters van
de sancties dienstverlening en vrijheidsstraf te zeer van elkaar verschillen.

oneens 1 2 3 4 5 eens

7. Het is onjuist dat bij een mislukte dienstverlening het aantal `naar behoren
verrichtte' uren wordt afgetrokken van de uiteindelijke op te leggen on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf. oneens 1 2 3 4 5 eens

Bij een gevangenisstraf van 3 maanden of meer:
geen dienstverlening, tenzij ... oneens 1

39



8. Het is een beperking dat de wet alleen het zogenaamde rechtersmodel
kent; dit heeft tot gevolg dat er niet meer snel door middel van dienst-
verlening op delicten gereageerd kan worden ('lik op stuk').

oneens 1 2 3 4 5 eens

9. Het opleggen van dienstverlening bij moeilijk plaatsbaren is alleen mo-
gelijk als er voldoende relevante voorlichtingsrapportage over hen wordt
gegeven. oneens 1 2 3 4 5 eens

10. Dienstverlening is ten onrechte gekoppeld aan onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf en dient als geheel zelfstandige straf/sanctie gezien te worden.

oneens 1 2 3 4 5 eens

11. Evenals bij minderjarigen zouden leerprojecten bij meerderjarigen ruimer
moeten worden toegepast. oneens 1 2 3 4 5 eens

12. Leerprojecten voor meerderjarigen zouden op soortgelijke wijze als dienst-
verlening bij de wet geregeld moeten worden.

oneens 1 2 3 .4 5 eens

13. Projectplaatsen dienen door de overheid te worden gecreëerd in plaats van
een beroep te doen op het aanbod uit de samenleving.

oneens 1 2 3 4 5 eens

14. Het zoeken van projectplaatsen heeft tot gevolg dat er concurrentie ont-
staat tussen de verschillende projectwervers (Halt, Buro Alternatieve Sanc-
ties minderjarigen, Reclassering, BAS-meerderjarigen, Leger des Heils,
CAD). oneens 1 2 3 4 5 eens

15. De wet dienstverlening heeft een positieve invloed op de relatie tussen de
betrokkenen (advocaat, coordinator, officier van justitie, (politie)rechter),
waardoor onderhandelingen en afspraken beter verlopen dan voorheen.

oneens 1 2 3 4 5 eens

16. De wet dienstverlening vraagt een nauwe samenwerking tussen alle be-
trokkenen (coordinatie/stuurgroepen); deze nauwe samenwerking heeft tot
gevolg dat partijen hun eigen verantwoordelijkheid uit het oog dreigen te
verliezen. oneens 1 2 3 4 5 eens

17. De wettelijke regeling belemmert meer dan een goede toepassing van de
dienstverlening dan dat hieraan een passende structuur biedt.

oneens 1 2 3 4 5 eens
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Lijst van sinds januari 1989 in eigen beheer uitgegeven
rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum

Kl Geschikt of niet geschikt? Een evaluatie van de Lik-op-Stuk-experimenten
L. C.M. Kooien; C.J. Wiebrens; E.AJ.M. van den Berg

K2 Gestructureerd politiesepot in Jeugdzaken
E.J.M. Barendse-Hoornweg

K3 Evaluatie van het schadebemiddelingsprojectbij de Leidse politie
M.J. Zeilstras H.G. van Andel

K4 In Enschede verdacht. De werking van een prioriteitenprocedure bij
politie en justitie
P.J. Linckens; J.L.P. Spickenheuer

KS Reclasseringswerk voor verslaafden. Een onderzoek naar meningen en
ervaringen in het reclasseringsveld
Ed. Leuw

K6 Beschermingsbewind
drs. E.M. Nabom

K7 Een preventieproject in Gouda. Eerste resultaten van een project voor
Marokkaanse jongeren
G.J. Terlouw; G. Susanne

K8 Wel geplaatst, maar ..... Een eerste verkenning van het verschijnsel
moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capaciteits-
problemen in de residentiële hulpverlening
P.H. van der Laan

K9 Criminaliteitspreventie in het onderwijs. Eerste deelexperiment: spijbel-
controle
M. Mutsaers; L. Boendermaker

K10 Slachtofferzorg bij het openbaar ministerie. Verslag van een verkennend
onderzoek bij een groot parket in het westen des lands
T. van Hecke; J. Wemmers; M. Junger

Kl l Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering. Procesevaluatie
E. Spaans; L. Doornhein

K12 Verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minderheden
M. Junger; L. Steehouwer
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K13 Interimrapport Prejop Amsterdam
L. Boendermaker;• S.M. Schneider

K14 De strafkamer van de Hoge Raad in cijfers 1988-1989
E.J.M. Barendse Hoornweg; dr. P.C. van Duyne

K15 Knelpunten bij de toepassing van dienstverlening? Uitkomsten van een
enquête onder rechters, officieren van justitie, advocaten en coordinatoren
dienstverlening
R. Kockelkorn; P.H. van der Laan; C. Meulenberg
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